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Svar på motion från Elin Lemon (C) om ungdomsting och dialog med
unga i regionen (RS/322/2016)
Sammanfattning
Elin Lemon m.fl. (C) har lämnat in en motion om ungdomsting och dialog med våra unga i
regionen. Motionärerna yrkar att Region Jämtland Härjedalen utreder hur en digital arena kan
se ut för att fånga in synpunkter och frågor från unga medborgare samt att ungdomstinget
skyndsamt kommer i gång igen.
Landstingsfullmäktige beslutade den 22 – 23 oktober 2013 att ge landstingsstyrelsen i
uppdrag att göra en översyn av reglementena för Länets handikappråd, Landstingets
pensionärsråd och Landstingets ungdomsråd. Under hösten 2015 gav fullmäktiges presidium
regional utveckling i uppdrag att utreda nya former för ungdomsinflytande.
Ett förslag har lämnats till fullmäktiges presidium under april 2017. Förslaget bygger på att
det nuvarande ungdomsrådet och ungdomstinget läggs ner och att Region Jämtland
Härjedalen istället utvecklar ett tydligt ungdomsperspektiv med utgångspunkt i den regionala
ungdomsstrategin. Här ingår också att stärka arbetet med barnkonventionen, främst inom de
verksamheter som ungdomar berörs mest av.
Som en del i det kommande arbetet med ungdomsperspektivet kan en digital arena ingå som
en metod för att kommunicera med ungdomar. Att använda en sådan arena kan vara ett enkelt
och smidigt sätt att nå ungdomar, både för att föra dialog och för att ge information. Redan
2011 genomfördes ett försök med e-panel vid dåvarande Jämtlands läns landsting. På grund
av olika anledningar utvärderades aldrig arbetssättet men tekniken för att skapa enkäter som
skickas ut till medborgare finns kvar i organisationen. Till detta kommer ungdomsrådets
nuvarande facebooksida som skulle vara möjlig att använda som en aktiv kanal för
informationsspridning och informationsinhämtning. Säkert är att en digital arena kommer att
behövas i framtiden.
Hur denna arena ska användas kommer att utredas när det nya arbetssättet är fastslaget.
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