
 

 

 

Ungt perspektiv Halland! 

Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län bjuder in till en konferens där 
unga berättar hur de vill ha inflytande över den regionala politiken 

Barn och ungas rätt till inflytande i frågor som rör dem är en av grundpelarna i 

barnkonventionen och en demokratisk rättighet. SKR och Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) har undersökt hur kommuner och regioner arbetar med att 

möjliggöra för unga att vara delaktiga i beslutsprocesser (Ungas inflytande | SKR). Det 

visar sig att kommuner och regioner ger unga inflytande på många olika sätt, men det finns 

stora utmaningar i hur de tar vara på ungas synpunkter, tankar och idéer i 

beslutsprocesserna. Detsamma gäller i Halland, vilket framkom på ett möte mellan Region 

Halland, Länsstyrelsen i Halland samt de halländska kommunerna under en dialog om 
demokrati i samband med Demokratistugans besök i Halland 2021.  

Därför bjuder Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län in till en konferens där 
unga får ge sin bild av hur de vill ha inflytande över den regionala politiken. Tanken är att 
vi tillsammans utforskar möjligheterna kring hur det skulle kunna se ut.  

Syftet med konferensen är att unga ska formulera hur de vill vara delaktiga i regional 
utveckling. Det långsiktiga syftet är att skapa en regional struktur för ungas delaktighet och 
inflytande i regionala utvecklingsfrågor.  

Målgrupp: ungdomar på högstadiet och gymnasiet, kommun och regionpolitiker 
samt tjänstemän i kommunerna. 

1) Högstadie- och Gymnasieelever från respektive kommun i Halland i åldrarna 15-18 

år, 5 till 10 elever från varje kommun. Gruppen elever ska vara representativ utifrån 

respektive kommuns demografi av målgruppen samt utifrån kön, bakgrund, 
funktionalitet etc. 

Reseersättning för ungdomar ingår till och från konferensen!  

2) Kommun- och regionpolitiker samt tjänstepersoner från respektive kommun i 

Halland. Företrädesvis Kommunstyrelsens ordförande, Nämndsordförande och 

vice ordförande för berörd nämn samt förvaltningschef från berörd nämnd.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/ungasinflytande.31230.html
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Anmälan 
 

 
 

Anmälan via länk   
Eller QR kod 
 
 

Anmälan: Senast 25 januari. Bekräftelse på anmälan skickas ut efter sista 

anmälningsdag.  

  
Region Halland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du 
lämnar till oss. De personuppgifter du anger i anmälningsformulär hamnar i vårt 
utbildningsregister i syfte att skicka inbjudningar. Utbildningsregistret används enbart av 
Region Halland. 

Datum: 8 februari 
Klockan 9.00-15.00 
Var: Teater Halmstad, Fredsgatan 5 

Pris: Kostnadsfritt  

Har du frågor? Ring Malin Andrén, Social hållbarhets strateg på 076-495 95 74 
eller skicka ett mail till malin.k.andren@regionhalland.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9805bc8d6ac4
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Program 

09:00-09:10 Incheckning, Hej och välkomna!  
Landshövdingen och Regionfullmäktiges ordförande hälsar välkommen  

09:10 – 09.15 Presentation av dagens program  

 

09.15 – 09.45 Regional politik vad är det? Ett samtal där vi får en överblick över vad en 
Region gör och hur den samverkar med kommunerna.  

09:45-10:15 Paus fika  

10:15-10.30 Introduktion  

10.30-11:45 Inspirationspass Ungas engagemang med Digidem Lab läs mer om vilka de är 
och vad de gör här: Framtidens deltagande demokrati | Digidem Lab 

11.45-12.00 Avslutande samtal 

12.00-13:00 Lunch  

13:00-14:00 Start gruppdiskussioner - möjligheter för ungas inflytande regionalt  

Olika frågor som ska diskuteras  

14:00-14:15 Fika  

14:15-14:30 Sammanfattning i grupper  

14.30-15.00 Hur går vi vidare? 

15.00 Avslutande ord från regionfullmäktiges ordförande 

VARMT VÄLKOMNA! 

 

https://digidemlab.org/

