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Tema: Delaktighet för ungdomar 
Via nationella stimulansmedel som tilldelats nordvästra Skåne för att bland annat jobba med 
brukardelaktighet har socialförvaltningen dragit igång ett testprojekt för att öka delaktigheten 
för ungdomar i hur vi utformar våra tjänster. Projektet är en samverkan med Region Skåne och 
de parter som önskar vara med. 

Det här mötet är ett startskott för det projektet, där vi tar upp fem exempel på hur ungdomar 
har varit delaktiga och lär och inspireras av varandra för att förhoppningsvis kunna hitta 
gemensamma intressen och testa nya projekt tillsammans efter sommaren. 

 

Ungdomsrådet och Ungt inflytande 
Christer Hagström från Fritid Helsingborg berättar om hur de jobbar med delaktighet. Fritid 
Helsingborg ansvarar för ungdomsrådet och har också tagit fram en modell för Ungt inflytande 
som används på flera ställen i staden: Tryckeriet, Dalhems fritidsgård Ladan, Aktivitetshuset på 
Idrottens hus, Närlunda fritidsgård Block 15, Påarp, Byabetan i Hasslarp och på Helsingborgs 
bibliotek. 

Modellen består av 4-12 ungdomar per forum som får möjlighet att påverka sin vardag och vara 
bollplank till olika verksamheter. De bestämmer själva hur ofta de ska träffas. Deltagarna får 
personliga intyg för sina insatser. 

I modellen ingår gemensamma kläder, support på möten, mallar, dokument och intyg, 
gemensamma träffar och läger och utbildning för ungdomarna i till exempel barnkonventionen. 

Mer om ungdomsrådet: https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kommunens-
organisation/radgivande-organ/ungdomsradet/  

Mer om Ungt inflytande: https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/ung-fritid/ungt-inflytande/  

 

Framtidsverkstaden Adolfsberg 
Nadine Flatt från Framtidsverkstaden, Erikshjälpens områdesarbete på Adolfsberg, berättar om 
hur hon i början av projektet gick runt bland ungdomar i området för att bygga förtroende. Efter 
att först ha blivit misstänkt som ”polis” fick hon en bra kontakt. Ungdomar hade svårt att se vad 
de faktiskt kan göra och påverka. Det är viktigt att de lär sig tålamod och får äga sina idéer. 

Ungdomarna som deltar har efter hand ändrat syn på sig själva och sitt område. De känner sig 
trygga i sitt område, men är rädda för att inte passa in i andra områden i staden. 

Flera vill bygga på sitt CV. Många vill driva företag i framtiden. Därför har Framtidsverkstaden 
skapat en ledarskapsutbildning. 

De driver en podcast, ”Vi hör er”. De läser körkortsteori tillsammans. De har musikworkshops 
med Hitmaker Studios. Några ungdomar har designat och tryckt egna tröjor. 

Projektet vänder sig till ungdomar 12-20 år, men det ingår också språkcafé och arbetsträning för 
föräldrar. 

I sommar har de ett tiotal ungdomar som sommarjobbar som ungdomsutvecklare. 
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Du kan följa Framtidsverkstaden på Instagram: 
https://www.instagram.com/adolfsbergframtidsverkstad/  

 

Upplevelser och behov 
Therese Lundin och Hanna Rosander Burnesson från Part (Preventivt arbete tillsammans) 
berättade om projektet Upplevelser och behov, där de intervjuat barn och unga med insatser 
från både socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg, Landskrona och 
Ängelholm. 

Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att säga sin mening och också rätt att få 
information om saker som rör dem. 

De ville göra 50 intervjuer, men det var svårt för verksamheterna att hitta intervjupersoner, så 
till slut blev det fyra filmer, som går att hitta här: https://www.partinfo.se/nyheter/upplevelser-
behov/  

De upplever det som att ungdomarna främst efterfrågar att bli sedda, lyssnade på, bekräftade 
och väl bemötta. Andra rapporter där barn och unga gjort sina röster hörda styrker detta. 

Det är också viktigt att inte bara be om ungas upplevelser utan att verkligen agera efter det vi får 
in. 

 

Snacka om livet 
Pia-Lotta Bylund från Part berättade om Snacka om livet, där unga får prata om existentiell hälsa 
i medmänskliga samtal. Det är en pusselbit som många har saknat. Projektet vill normalisera 
livets upp- och nedgångar och vad det innebär att vara människa. Ungdomarna ska sedan få 
strategier för att hantera livet.  

De har jobbat efter fem ledord: 

• Helhet 
• Sammanhang 
• Mening 
• Hopp 
• Tillit 

Det är olika hur individer vill berätta om sina upplevelser och det måste vi ta med i beräkningen. 
Någon vill skriva, någon prata enskilt och några i grupp. Några vill träffas på plats och några 
kommunicera digitalt. 

Projektet ska leda till metoder och material för att föra samtal. De samverkar med skolor 
(Olympiaskolan och Holstagårdsskolan), arbetsmarknadsförvaltningen, Fritid Helsingborg och 
Habiteum – verkstad för livskvalitet: https://habiteum.se/ 

Mer information om Snacka om livet finns här: https://www.snackaomlivet.se/  

 

Invånarresan och användartester med digitala teamet 
Bitte Wikström och Charlotta Schön har i sitt jobb i det digitala teamet har gjort djupintervjuer 
med en rad invånare, däribland ungdomar, för att få ett nuläge i vad socialtjänsten behöver 
utveckla. De har valt att kalla detta Invånarresan. 
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De har också gjort djupintervjuer om ofrivillig ensamhet, nära vård och sakernas internet (IoT) 
som lösning på utmaningar i vardagen.  

De har också gjort användartester på prototyper till digitala lösningar som Min app och Digital 
ingång. 

De har också använt invånare för idégenerering och i workshops och gjort servicesafari för att 
uppleva saken ur användarens perspektiv. 

De har sett att ungdomar är vana vid digitala tjänster och kan vara en bra grupp att testa dessa 
på, eftersom de även är invånare med behov som alla andra. 

Ungdomar är en riskgrupp för ofrivillig ensamhet. 

Ungdomar efterfrågar ”pimpade” väntrum och besöksrum, då miljön är viktig för att du ska 
känna dig bekväm. 

De efterfrågar också fler insatser vid helger och högtider, då behovet ofta är som störst. 

Fika är en sak som motiverar ungdomar att delta! De vill bidra och vågar vara ärliga och tydliga 
med vad de tycker. Men de lägger ofta ett stort ansvar på sig själva att lösa varandras problem, 
hellre än att vända sig till vuxna. De gillar inte ålderssegregation, utan vill kunna delta på 
aktiviteter över generationsgränserna. Vi når dem på andra ställen än vuxna, inte minst när det 
gäller sociala medier. 

Bitte och Lotta söker fortfarande invånare som har erfarenhet av ofrivillig ensamhet (att vara 
ensam oftare än man vill vara det) som vill dela med sig av sina erfarenheter och tankar under 
en intervju med oss! Du kan läsa mer på: https://dialog.helsingborg.se/omtankehelsingborg  

 

Workshop 
 

Hur når vi ut till ungdomar som vill engagera sig? 
 

• Hur får föräldrar och andra som träffar ungdomar reda på vilka möjligheter för 
delaktighet som finns? 

• Det brukar fungera bra om det går att hitta ambassadörer från målgruppen som går före 
och får med sig sina gäng.  

• Även andra nyckelpersoner som stadsdelsmammor och personal på Helsingborgshem 
kan vara en ingång. 

• Det finns en plattform i staden för invånardialog: https://dialog.helsingborg.se/ Det bör 
även finnas en förslagslåda på helsingborg.se. 

• Annonser i sociala medier. 
• Brev och kort är numera ett sätt att sticka ut i det digitala informationsflödet. 
• Hjälpa varandra att nå varandras målgrupper. 

 

Vad kan motivera ungdomar att bli (mer) delaktiga i att uttrycka sina behov och önskemål? 

• Ägarskap och närhet: engagera mig i något som ligger nära mig, som är viktigt för mig 
och där jag tror på att kunna påverka. 

• Fika 

https://dialog.helsingborg.se/omtankehelsingborg
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• Engagemang från vuxna, att få en känsla av att det är viktigt inte bara för mig. Min input 
tas om hand och kanaliseras till de som kan förändra. 

• Stöd i kringarbetet. Boka lokaler och annat. 
• Positiva exempel ger ringar på vattnet. 
• När vänner engagerat sig och det gett dem något så kan jag också tro på att jag kan göra 

skillnad. 
• Förtroende för personerna som ber om mitt engagemang. 
• Lagom mycket engagemang, jag kanske inte vill sitta i ett ”råd” och lova bort mig över tid 

men kan dela med mig av mina tankar under en timme. 
• Bygga CV/referenser. 

 
Vilket utrymme finns det för inflytande och hur tar vi hand om de idéer och synpunkter vi får in 
för att forma våra verksamheter? 
 

• Det är viktigt att resultatet säljs in till ledningen som kan göra förändringar i 
verksamheten. 

• Det är bra att ha en given gång uttänkt redan innan hur resultatet ska kommuniceras och 
användas i organisationen. 

• Genom att ha en tydlig plan för att kommunicera resultatet till deltagarna sätter vi press 
på organisationen att också leverera ett resultat. 

• Det finns ett engagemang hos ungdomarna, men det är viktigt att det finns mandat, 
resurser och budget att agera. I längden är det mer kostsamt att inte lyssna på 
användarna. 

 

Nämndens mål 2022 – uppföljning 
I februari och mars höll vi två workshops med invånare och medarbetare för att ta fram 
socialnämndens mål för 2022. Detta och digitala teamets invånarresa har legat till grund för de 
nya målen. 

Det är viktigt att omvandla materialet till konkreta mål som går att följa upp och mäta. 

Idag har socialförvaltningen ungefär 12 procent ansökningar och 88 procent anmälningar i sina 
ärenden. 

• Under 2022 ska andelen ansökningar öka till 15 procent av det totala antalet 
ansökningar och anmälningar. 

Motivering 
Kontakten med socialförvaltningen inleds i stor utsträckning via anmälningar från annan än 
invånaren själv. Det är viktigt att socialförvaltningen nås av oro kring en invånare, i 
synnerhet kring utsatta barn. Förutsättningarna för att ta mot stöd kan under dessa 
omständigheter vara sämre än när invånaren själv tar kontakt. Därför är det av värde att de 
sociala tjänsterna formas än mer efter invånarnas behov. Våra invånare vill att stöd och 
behandling är lätt att hitta och komma i kontakt med. Tjänsterna ska vara tydliga och 
tillgängliga i ett tidigt skede, invånaren ska veta var hen kan vända sig och vilken hjälp som 
finns. Genom att anpassa de sociala tjänsterna kan vi ge bättre förutsättningar för invånaren 
till ett självständigt liv. 

• Under 2022 ska minst 70 procent av invånarna som använder sig av socialförvaltningens 
tjänster uppleva att det stöd de har fått har varit till nytta 



Motivering 
Socialnämndens uppdrag är att möjliggöra för invånare som behöver socialt stöd att bli 
självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.   
Att ta vara på de erfarenheter som enskilda har är en kunskapskälla för att utveckla 
verksamheten, både avseende utformning och kvalitet och kan därmed göra verksamheten 
mer effektiv. Genom en löpande kundundersökning ger socialförvaltningen invånare, som 
avslutat kontakten med förvaltningen, möjlighet att återkoppla om de upplever att stödet de 
fått har varit till nytta. Personen ska, med förvaltningens hjälp, uppleva en bättre situation 
på vägen mot självständighet 
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