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SWOT 5
Hur kan vi skapa en bättre delaktighet för unga i nordöstra Skånes samhällsutveckling?

KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS 12 APR 2021 09:43

STYRKOR: 1. Vad är det som gör nordöstra
Skåne starkt och framgångsrikt kopplat till
ungas delaktighet? Vad tycker ni är bra?

Rikt föreningsliv många unga deltar

Skånes Ess bidrag till unga

Kommunen lyssnar på de yngre

Goda erfarenheter av att unga får vara med och påverka. Skånes
Ess

Finns många möjligheter för unga.
In�ytande, föreningar och organisationer. Idrottsföreningar och aktiviteter.

Sport och föreningsliv

Många gymnasium och många olika linjer (iaf i Kristianstad)

Mycket aktiviteter för unga

Ungdomsrådet ger ett bra stöd som unga behöver.

Feriearbete (födda 04 och 03) som får en möjlighet att arbeta
trots att en är ung.

Det finns tjänstepersoner på kommunen som lyssnar på unga.
Unga kan vända sig till tjänstepersoner som ska vara
tillgängliga. Nås via Kristianstad.se (idrott, kulur och fritid,
kommunledningskontoret mfl)

Många olika idrotter och föreningar att delta i

Tillgång till fantastisk natur
Alla kommuner ha �n och unik natur

Det finns många möjligheter att komma ut i naturen men ändå
nära till stad, natur och skola mfl.

Det finns ambitioner att jobba "med unga!
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Ungdomsråd
Vissa kommuner har ungdomsråd där unga får dela med sig av tankar till de som fattar
besluten

Ungdomarnas engagemang
Detta en styrka som vi arbetar med i detta arbete, vilket är väldigt kul.

Elevråd på skolor
Detta är dock något som också kan utvecklas.

Alla har en nära dialog på mindre orter
Detta är en styrkor på landsbygden

Vi har nära till varandra

SVAGHETER: Vad gör det svårt för ungdomar att
höras, vara delaktiga, påverka eller leva i
nordöstra Skåne?

Alla tar inte möjligheten till delaktighet seriöst
Alla har olika intressen och en del unga inte intresserade.

Beslut tas utan att ungdomars röst får höras
Exempelvis distansundervisningen våren 2020. Beslutet togs utan att ungdomar �ck sin röst
hörd.

Ungdomarna involveras inte i tid.

Ungdomarna lämnas utanför när beslut tas. Ungdomar borde inkluderas mer. Detta gäller
överallt exempelvis samhället/skolan/föreningar

Kommunikationer

Mer kommunikation skulle kunna gå via skolan

Få ungdomar engagerar sig inte.
Många vill inte engagera sig då man tror att det inte gör skillnad.

Fler skulle ha information om hur man kan vara med och påverka

Många vill arbeta med unga, men unga vet inte att möjligheten
finns. Man måste marknadsföra sig själv bättre.

Släppa fram de yngre

Fler ungdomsråd behövs, även på små orter

Svårt för kommunerna och de som bestämmer att nå ut till
ungdomarna.

Många har åsikter och saker att förändra men vet inte vart de
ska vända sig! Använd sociala medier, elevråd, skolor,
ungdomsråd.
Ex kan medborgarcenter användas - vilken fråga som helst. Medborgarförslag �nns, ex vi vill
ha en skateboardramp så kommer frågan till rätt person.



Dålig kommunikation
Dålig buss och tågförbindelse till mindre byar

Många unga har åsikter men vill inte "ta det till pappret" och
påverka. De säger saker/klagar men gör inget åt det. Då söker
de sig inte till ex kommuner. Vågar inte göra.

Jobb
Svårt att få jobb - inte alla som vågar satsa på unga. Våga ge ungdomar jobberfarenhet

Det saknas mötesplatser för unga (förutom sport, festplatser
och skola). Ex musik, gaming, youtube mfl)

Internet
Alla har inte tillgång till snabbt internet - en förutsättning 2021 för att digitaliseringen ska
fungera

Bygg studentbostäder
Så �er stannar kvar i Nordöstar skåne och studera

Mycket aktiviteter inom idrott men annat?

MÖJLIGHETER: Vilka möjligheter skulle
nordöstra Skåne kunna ha genom att använda
unga? Var finns potential som inte nyttjas?

Det finns möjligheter att skapa mötesformer där unga också kan
vara med

Exempelvis digitalt

Besöka skolorna mer för att nå ungdomarna.

Ungt företagande

Ge fler unga jobb

Lyssna mer på de unga, Fler ungdomsråd

Ungdomsråd
Att det ska �nnas ett ungdomsråd i kommunen för att involvera unga i samhället.

Fler ungdomsrepresentanter

Få möjlighet att tjäna egna pengar

Företagande

Få veta hur de kan påverka

Unga måste komma med inspelen för ungas
verksamhet/mötesplatser.

Fler ungdomsforum i näringslivet



Genom att fråga hur ungdomar vill ha det - och att det därefter
verkställs - kan öka engagemanget för unga.

Fler unga i föreningar. Ta vara på ungas engagemang

Titta på nya former för föreningar

Helgjobb finns - men bör utnyttjas.

Sport
Finns nästan alla idrotter att välja på. Man kan både satsa och hålla på för att de är kul

Gymnasium
Finns många skolor med många olika program

Det finns möjlighet till engagemang för unga

Mer ungdomsverksamhet
Detta kan bidra till ökad trygghet för unga.

Ungdomar kan vara med i hela processen, från start till mål

Ungdomar vill vara med och påverka
Detta måste vi ta vara på

Ungdomar måste våga säga till och våga påverka

Att kommuner och de som bestämmer visar genuint intresse för
att ungdomarna kan bidra.

A

Sociala medier

Instagram

Det finns musikstudios som har ledig kapacitet. Går det lösa att
folk får boka in sig?

Information
Att kommunicera på samma plattformar

Skolor är en bra plats att hitta unga. Samverka och prata. ― KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS

Digitala möten fungerar väldigt bra ― KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS

Instagram kan vara bra, om man lyckas dela runt tillräckligt mycket ― KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS

Jag vill prata med...
personer som är väldigt aktiva i samhällsfrågor, för att bli inspirerad och se vilken väg jag vill
gå. 
 

HOT: Vilka hot och hinder finns för ungas
delaktighet och påverkan? Vad hotar att stoppa
unga?
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Ungdomar tappar intresset när de inte får sina röster hörda

Det finns en rädsla att vuxna inte ska hålla med
Ungdomar kan vara rädda att göra sina röster hörda.

När tjänstemän lyssnar men inte tar hänsyn
Ungdomar tappar då sitt förtroende till de äldre.

Jobb
Man vill inte anställa unga på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet - men hur ska man få
de om ingen vågar anställa

Ungdomar flyttar
Särskilt när de inte får sina röster hörda.

Tjänstemän och politiker måste vara tydliga
De måste vara tydliga kring vad som är möjligt att genomföra och inte

Lokal handel
Många söker sig till större städer för att handla. Om det då öppnas �er butiker och
restauranger måste alla hjälpas åt att handla lokalt.

Vet vad som finns

Envisa gamla gubbar och tanter som vet allt.

Inte bli nertryckta av äldre

Inom politiken kan yngre inte få komma till tals

Ta vara på de ungdomar som vill engagera sig.

Ta hänsyn till de yngre

Modet stoppar, endel unga vill vara i sin comfortzone.

Vara mer öppen för ungas idéer

Många unga flyttar ifrån nordöstra Skåne till
studentstäder/större städer.

Inte säga att unga inte har erfarenhet

Om en mötesplats skapas kan den användas fel, ex sprit/alkohol
och annat som gör att platsen inte känns trygg.

Att ungdomar inte ska flytta ifrån landsbygden.

Politisk ovilja

Otryggheten i Kristianstad.

Vuxna vill inte höra på ungdomar
Alla vill inte lyssna på de ungdomar har att säga



※※※※※※

För lågt till tak.
Att unga inte vågar yttra sig för de är rädda för att bli missförstådda eller att de ska yttra sig
fel.

Unga vill driva saker som de själva blir deltagande i, ex en
mötesplats måste skapas nu, inte om fem år där de som har
initiativet är "för gamla".

Unga tänker att de inte blir hörda och därför struntar i det.

Politska processer och offentliga processer är
tålamodskrävande (tar tid ;) )

Flyttar för att studera
Man söker sig till större städer för att plugga

Tröskeln blir hög när man behöver ha ett medlemskap för att
vara med.

Svårt att flytta hemifrån
Finns få studentboende. Dyrt att �ytta hemifrån

Sommargäster , viktigare med året runt boende

Billigare bostäder för unga

Information
Vuxna behöver kummincera på samma plattformer som ungdommar


