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Inledning
Ungdomars möjlighet att kliva in i vuxenlivet är beroende av hur samhället och politiken är
utformad. Sveriges nationella ungdomspolitiska mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år
ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Ungdomars hälsa, möjlighet till utveckling och kunskap samt delaktighet och inflytande är
viktiga delar i Värmdö kommuns utvecklingsarbete. Detta uttrycks tydligt i Vision Värmdö
2030.
”Värmdös utveckling utmärks av delaktighet och dialog mellan
medborgare och kommun. Demokratin vidareutvecklas i takt med
samhället och ungdomars inflytande ökar.”
- Vision Värmdö 2030

Syfte
Syftet med den strategiska planen är att skapa former för att ta tillvara samt öka ungdomars
möjlighet till engagemang, delaktighet och inflytande i Värmdö kommun.

Definition och målgrupp
Ungdom definieras på olika sätt och kan ha olika betydelse. Ungdom kan definieras bland
annat som en fas i livet, en social kategori eller utifrån ålder. I dessa riktlinjer definieras
ungdom utifrån ålder. En ungdom är en person i åldern 13-25 år, vilket också är definitionen
inom den nationella ungdomspolitiken.
Ungdomar är en heterogen grupp där den främsta gemensamma nämnaren är ålder. Det finns
stora skillnader i villkor mellan olika grupper av ungdomar. Det är därför viktigt att göra det
möjligt för ungdomar med olika erfarenheter och kunskaper att delta i dialogen.

Målsättning
Den strategiska planen för ungdomsdialog har fyra övergripande målsättningar:
 Förmedla kunskap om ungas olika erfarenheter och kunskaper
 Öka ungas intresse och förståelse för lokala beslutsprocesser
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Skapa plattformar och verktyg för unga under 18 år att utöva sina demokratiska rättigheter
Verka som en mötesplats och plattform för dialog mellan ungdomar i kommunen och
politiker

Genomförande och uppföljning
Utifrån de övergripande målsättningarna ska en handlingsplan för ungdomsdialog tas fram
årligen. Genom att i handlingsplanen tidsätta aktiviteter ska målsättningarna i den strategiska
planen nås. Samverkan inom kommunen samt med organisationer, föreningar, råd och
näringsliv ska tas tillvara och utvecklas. Den strategiska planen för ungdomsdialog ska följas
upp i samband med årsbokslut.
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