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Så ger vi barn och unga inflytande i kommunen
PROGRAMPROGRAM

8.30 Konferensen öppnar och kaffe med smörgås serveras

8.55 Inledning

9.00 – 9.45 Så beaktar vi det rättighetsbaserade ungdomsperspektivet
Var med och lyssna på när Linus Wellander delar med sig av sin kunskap som utvecklingsledare på MUCF 
och presenterar erfarenheter om ungas delaktighet i samhället. Vad innebär ett rättighetsbaserat ung-
domsperspektiv och hur ser det ut?
Linus Wellander, utvecklingsledare, MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

9.45 – 10.00 Paus

10.00 – 10.45 Kultur- och fritidsguide – En ny yrkeskategori för ökad delaktighet
Skellefteå kommun har lång erfarenhet av mottagande och inkludering. Äntligen får Samuel och Ragnar 
en ny möjlighet att berätta om hur Skellefteå kommuns kultur- och fritidsförvaltning arbetar med att öppna 
upp och tillgängliggöra utbudet. Hur kan en kommun inkludera fler genom Kultur- och fritidsguider med 
arbetssättet URAF – Uppsökande, Relationsskapande, Anpassningsbart och Fullföljande. Kan alla vara med 
trots stora skillnader i socioekonomiska förutsättningar och stora skillnader i kultur- och idrottserfarenhet?
Samuel Rönnblom och Ragnar Granstrand, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.45 Ungt inflytande i Halmstad
Med plattformar för unga möjliggör kommunen delaktighet och inflytande från kommunens unga invånare. 
Alla unga mellan 12 och 25 år får chansen att ta del av information, delta i projekt och vara delaktig i frå-

gor som rör dem. Ta del av hur de i Halmstad arbetar med ungas inflytande och möjlighet att påverka 
genom demokratiambassadörer, unga stadsutvecklare och nätverk för politiska ungdomsförbund.
Natali Balta, processledare demokrati och inflytande, Halmstads kommun

Med reservation för eventuella ändringar



11.45 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.30 Sveriges ungdomsråd, Speakapp och hinder för ungas inflytande
Sveriges ungdomsråd besöker oss för att tala om ett av sina senaste projekt Speakapp – en digital medbor-
gardialog för att tillvarata ungas åsikter. Hur fungerar Speakapp och varför behövs det? En panel bestående 
av representanter från ungdomsråd avslutar inslaget med en diskussion kring att det är dags att röja undan 
hinder för ungas inflytande, organisering och makt.
Oruba Abu-Hammam, ordförande Sveriges ungdomsråd, tillsammans med representanter från Sveriges 
ungdomsråd

13.30 – 13.45 Paus

13.45 – 14.30 Unga påverkar Angered
I stadsdelen Angered i Göteborg arbetar Unga påverkar i Angered med projekt för att ge unga inflytande och 
möjlighet att påverka. Var med på en genomgång av Angereds praktiska arbete med projekt som involverar 
ungas krafter. På vilket sätt påverkar unga Angered och varför är det viktigt?
Alexandra Karlsson och Marie Holm, processledare Unga Påverkar, socialförvaltningen Nordost, 
stadsområde Välfärd och Fritid

14.30 – 14.45 Kaffe och fika

14.45 – 15.30 Hur gör vi kommunen tillgänglig för alla?
Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla. 
Avsluta dagen med att lyssna på hur de på MFD arbetar med bland annat barnkonventionen, 
barnrättsperspektivet och med hur man kan involvera barn och unga i arbetet i att låta barn och unga kom-
ma till tals i frågor som berör dem. Barn och unga är också en målgrupp som vi behöver lyssna på när vi 
utformar ett samhälle för alla.  
Maria Melin, processamordnare och ansvarig för barnrättsarbetet, MFD – Myndigheten för delaktighet

Ca 15.30  Avslutning
Med reservation för eventuella ändringar
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ANMÄLANANMÄLAN
Konferensavgift för att delta på plats:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Konferensavgift för att delta via Zoom:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 500 kr, exkl moms
Övriga: 3 900 kr, exkl moms

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före seminariet debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.
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Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1994 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. 
Som grupp kan du ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
Som deltagare godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor
eller diskutera.
Vi erbjuder gratis konsultation i de fall du som medlem önskar stöd i ditt egna 
utvärderingsarbete.

Utvärderingsringen åtar oss även uppdrag kring undersökning – utvärdering – utveckling. 
Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

Susanne Lindqvist Gabriella Lindqvist


