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Förord och bakgrund 

I detta dokument har vi gjort en beskrivning av hur vi vill att arbetet med ungdomsinflytandet i 

Vimmerby ska se ut. Det är tre olika modeller som kompletterar varandra och har som gemensamt 

mål att öka ungdomsinflytande i Vimmerby kommun. Målet går att mäta utifrån följande frågor i 

LUPP-enkäten: 

 Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? 

 Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun? 

 Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer? (politiker och vuxna i 

allmänhet) 

 Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande? (skrivit medborgarförslag, 

tagit kontakt med politiker i kommunen mfl.) 

Alla modeller har sin utgångspunkt i barnkonventionens artikel tre och tolv samt i de nationella 

målen för ungdomspolitiken som beskrivs i propositionen ”Med fokus på unga – en politik för 

goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen” (prop. 

2013/14:191). 
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Globträdsmodellen – unga möter beslutsfattare 

Ansvarig samordnare: Anja Persson (Ungdomssamordnare) 

Aktörer: Elevrådsstyrelser på AL, Vimar och gymnasiet samt beslutsfattare och utvalda chefer i 

kommunen. 

Syftet: Att låta unga möta beslutsfattare i en avslappnad miljö för att diskutera frågor som unga 

vill lyfta. Syftet är också att utvalda frågor ska prioriteras, ges svar på och arbetas med under 

läsåret. 

Tidsperiod: Läsårsvis 

Oktober 

Aktivitet: Lunchen ”Unga möter beslutsfattare” på Fabriken 

Deltagare: Elevrådsstyrelser på AL, Vimar och gymnasiet, alla som deltar på kommunstyrelsens 

sammanträde samma dag samt förvaltningschefer och utvalda chefer. 

Beskrivning: Lunchen infaller samma dag som kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Innan 

lunchen har elevråden förberett ett antal frågor som eleverna från deras respektive skola vill lyfta. 

Dessa frågor kommer att kategoriseras och sedan skickas till beslutsfattarna innan lunchen. 

Beslutsfattarna ska sedan anmäla inom vilket område som de kan vara med och besvara och 

diskutera frågor inom och sittning på lunchen kommer sedan att vara därefter. 

Efter lunchen kommer eleverna att ta med sig diskussionerna om de olika frågorna till de andra 

eleverna på sin skola. Utifrån diskussionerna kommer eleverna sedan att få rösta på de två frågor 

som de tycker ska prioriteras under året. De sex frågor (två från varje skola) som får flest röster  

blir de prioriterade under året.    

December 

Aktivitet: Arbetsmöte 1 

Deltagare: Delar av elevrådsstyrelser på AL, Vimar och gymnasiet, tjänstepersoner och politiker 

som är insatta och arbetar inom området för respektive fråga. 

Beskrivning: På detta möte kommer vi att fokusera på att diskutera fram lösningar, lyssna och ta 

in synpunkter kring tre av fokusfrågorna. Förutom Representanter från elevrådsstyrelsen kommer 

även tjänstepersoner och politiker som kan svara/diskutera mer djupgående på respektive fråga att 

bjudas in.  

Mars 

Aktivitet: Arbetsmöte 2 

Se ovan deltagare och beskrivning under arbetsmöte 1. Här lyfter vi de tre återstående frågorna.  
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Maj 

Aktivitet: Globträdslunch i samband med globträdsdagen den 5 maj.  

Deltagare: Elevrådsstyrelser på AL, Vimar och gymnasiet, alla som deltar på kommunstyrelsens 

sammanträde samma dag samt förvaltningschefer och andra utvalda chefer. 

Beskrivning: Denna lunch kommer att avsluta globträdsåret. Vi kommer att presentera hur det har 

gått i fokusfrågorna men också om det hänt något kring övriga frågor som togs upp i oktober. Det 

kan också vara så att helt nya frågor dyker upp. Beslutsfattarna kommer innan lunchen att få alla 

frågorna som togs upp på första lunchen och bli ombedda att se över vad som hänt under året i 

varje fråga. Allt kommer att dokumenteras, sammanställas och skickas ut till både elever och 

beslutsfattare. Skolorna ska se till att anteckningarna från mötet presenteras för elevråden 

kommande läsår och inför nytt Globträdsår. 
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Ung i Vimmerby – Fråga kommunen på hemsidan 

Ansvariga samordnare: Camilla Karlsson (samordnare Fabriken, fritidsledare) och Anja Persson 

(ungdomssamordnare) 

Aktörer: Tjänstepersoner och politiker som är kunniga inom de frågor som ställs. 

Syftet: Att underlätta för unga i åldern 13-25 år att ta kontakt med kommunen  

Beskrivning: Ung i Vimmerby är en sida på kommunens hemsida som nås genom 

www.vimmerby.se/ung. Sidans målgrupp är unga kommuninvånare mellan 13-25 år. Sidan ska 

innehålla aktuell information i kommunen som tilltalar målgruppen. Informationen kan 

exempelvis vara sportlovsprogram, matsedel, feriepraktik med mera. Målgruppen kan själv få vara 

med och påverka vad som ska visas. 

En fast funktion på sidan är ”Fråga kommunen”. Här kan unga, när som helst, gå in och ställa 

frågor och ge synpunkter till kommunen. När de ställer frågan kommer de att få placera in den 

under en av följande kategorier: skola, skolmat, fritid och föreningar, kommunens byggnader, 

parker och miljöer, företag och företagande samt annat. Frågan landar i en gemensam 

funktionsbrevlåda och skickas sedan vidare till den tjänsteperson som kan svara/ta emot 

synpunkten. Om frågan/synpunkten är politisk, kommer den att skickas vidare till politiken. En av 

de viktigaste delarna i detta är en återkoppling som är så snabb som möjligt. När frågan är 

besvarad kommer den att läggas ut på Ung i Vimmerby. 

Vi tittar också på ett sätt för beslutsfattare att ställa frågor till unga som ett verktyg för att få med 

barnets perspektiv i besluten som fattas. Ungas inflytande och delaktighet i beslut är inte bara en 

rättighet utan det bidrar även till en hållbar samhällsutveckling. Enligt propositionen blir 

beslutsunderlag och beslutsgenomförande bättre om unga har inflytande.  
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Unga kommunutvecklare – årlig feriepraktik 

Ansvarig samordnare: Anja Persson (ungdomssamordnare) och Camilla Karlsson (samordnare 

Fabriken, fritidsledare)  

Aktörer: Tjänstepersoner och politiker som önskar ge ett uppdrag till ungdomarna samt har 

möjlighet att delta på avslutningen i Almedalen.  

Syftet: Att få ett ungdomsperspektiv i olika frågor i kommunen 

Beskrivning: Unga kommunutvecklare ska vara en årlig feriepraktik där fyra ungdomar, under tre 

veckor, kommer att arbeta med olika uppdrag från kommunen. Uppdragen varierar från år till år 

utifrån vilka behov som finns. Syftet med att låta ungdomar utföra uppdragen är att få ett 

ungdomsperspektiv i frågan.  

Uppdrag för sommaren 2020 

- Utveckla ungdomsinflytandet 

- Intervjua barn och ungdomar om cykel och lekparksstrategin. 

- Marknadsföra Vimmerby kommun till andra ungdomar i Sverige (ett samarbete med 

Nossen camping) 

Ungdomarna kommer under sin feriepraktik göra sitt arbete känt via kommunens sociala medier.  

 

Feriepraktiken kommer att avslutas genom ett seminarium i Almedalen under Almedalsveckan. 

Dit kommer lokala politiker, lokaltidningar och allmänheten att bjudas in och ungdomarna 

kommer att få redovisa sitt arbete och vad de kommit fram till. 

Unga kommunutvecklare för 2020 kommer att vara ett samarbete med Hultsfreds- och 

Oskarshamns kommun. Samarbetet kommer att innebära gemensam utbildning i 

barnkonventionen och gemensam resa till Almedalen. Under besöket i Almedalen kommer vi 

också att samarbeta med MUCF. 

 


