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I Mora ska unga ha inflytande över sin 
livssituation och ha goda möjligheter för 

lärande och personlig utveckling! 
 

Varför ett politiskt program för unga?  
Den första ungdomspolitiken från femtiotalet handlade mest om att det skulle finnas 
någonstans för unga att vara. Sedan dess har utvecklingen medfört att ungdomspolitiken 
omfattar allt fler verksamhetsområden i samhället. I de nuvarande nationella 
ungdomspolitiska målen är det breda samhällsperspektivet klart uttalat. 

• Programmet är till för att skapa kanaler för demokratiskt inflytande och engagemang.  
• Ett politiskt program för unga lyfter fram och tydliggör områden både i kommunens 

olika övergripande planer och i andra sammanhang som är viktiga för unga. 
• Programmet lyfter fram vad som krävs för att genomföra den. 
• Programmet ger en samlad bild över vad kommunen vill åstadkomma och kan på så 

sätt också fungera som ett verktyg för unga i dialogen med kommunens förvaltningar.  
 
 

Syfte 
Syftet med programmet är att skapa en dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i 
kommunen och på så sätt ge ungdomar reellt inflytande i frågor som är viktiga för dem i deras 
vardag. Ungdomar har kunskaper och erfarenheter som är unika för deras generation och det 
är viktigt att både politiker och samhället i övrigt får ta del av dessa. 
 
 

Mora kommuns politiska vilja 
Programmet uttrycker Mora kommuns övergripande politiska vilja när det gäller barn och 
ungdomar. Programmet ska vara vägledande för samtliga nämnder och förvaltningar, och de 
har därför i uppdrag att i bred samverkan ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter 
samt att motverka social och ekonomisk segregation. 
Kommunens politiska vilja är att: 

• Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga villkor oavsett sociala, ekonomiska och 
andra förhållanden. 

• Vuxensamhället ska ta tillvara den kraft och de idéer som barn och ungdomar har. 
• Barn och ungdomar ska ha inflytande över sin vardag. 
• Barn och ungdomar ska ha inflytande över samhällsutvecklingen. 
• Ungdomars förslag skall beaktas i de politiska beslut som fattas i kommunen. 

  



 
 
 
Barn- och ungdomspolitik är inte ett avgränsat politiskt fack utan det arbetet ska finnas med 
som en aspekt inom alla politikerområden. Dialoger mellan barn, ungdomar och 
förtroendevalda ska utgå från följande rubriker: 

• Lärande och personlig utveckling 
• Demokratiskt inflytande, representation och ansvar. 
• Kultur och fritid 
• Hälsa och utsatthet 
• Egen försörjning 
• Normer och värden 

 
För att barn och ungdomar ska kunna vara delaktiga och påverka samhällsutvecklingen är 
dialogen med politiker och förståelsen för den demokratiska processen viktig. Tyngdpunkten 
läggs på dialog mellan barn, ungdomar och förtroendevalda som respektive facknämnd 
ansvarar för. Demokratidag och uppföljningsmöten ska genomföras och dokumenteras varje 
år, LUPP-enkäten vart tredje år. Resultaten ska lyftas som nämndsärende och därefter 
redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Programmet utgår dels från FN:s barnkonvention: 

• Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
• Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barnet.  
• Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.  
• Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter.  

 
Dels från den nationella ungdomspolitikens övergripande mål: 

• Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd 
• Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande 

 
 

Organisation för samverkan i barn- och ungdomsfrågor 
Kulturnämnden ansvarar för samordningen av de kommunövergripande ungdomsfrågorna, 
och ska i samverkan med kommunstyrelsen/kommunfullmäktige dessutom svara för att 
programmet följs upp, utvärderas och revideras årligen. 
 
Unga är medborgare som i hög grad rör sig mellan kommunens olika ansvarsområden. En 
samverkan utifrån en helhetssyn på unga mellan kommunens nämnder, förvaltningar och unga 
är därför en förutsättning för att målet med programmet ska nås. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Förslag till  
Årscykel 
 
 

Aktiviteter J F M A M J J A S O N D 
LUPP-enkäten genomförs (F.o.m. 2006 vart tredje år)                         

Nämnderna redovisar till KS åtgärder utifrån resultat av LUPP                        

Nämnderna redovisar till KS vad som gjorts utifrån LUPP                         

*MUR - KS diskuterar nämnders svar från Demokratidag och LUPP                         

MUR och KS bjuder in till Demokratidag                         

Demokratidag torsdag V. 43                         

**Hörring                       

Utbildning av elevråden                         

Elevrådsdagar                         

MUR inbjuds till KF för diskussion och redovisning av olika frågor                         

***Strategigrupp, BRÅ                         
 
 
*Mora Ungdomsråd (MUR) är en ideell förening som består av ungdomar i åldern 13-22 år. 
De ska bland annat ”vara en samlingspunkt för ungdomars frågor och åsikter, en hjälp att 
komma till tals med beslutsfattare” samt ”ta till vara ungdomars intressen när det gäller 
frågor som berör t.ex. skola, fritid och kultur”. 
 
**Hörring är benämning på uppföljningsmöte där resultat från Demokratidag och LUPP 
diskuteras och utvecklas. 
 
***Strategigruppen är en samverkansgrupp med förvaltningscheferna från Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Kulturförvaltningen. De lägger upp 
övergripande strategiska riktlinjer i olika barn- och ungdomsfrågor. De ingår även i BRÅ, och 
gruppernas möten äger rum i anslutningen till varandra. 
 
 

 


