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SBN § 79 Dnr 2022-000075  

 

Svar till kommunstyrelsen över remiss av rapport från 

ungdomskonferensen 2022 

 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporten och lämnar 

följande synpunkter; 

Förslagen i rapporten är väldigt konkreta och inriktade på arenor där 

samhällsbyggnadsnämnden primärt inte verkar, men trots detta så 

uppfattar nämnden att ungdomarna framför att de vill bli lyssnade 

på. Detta är något som samhällsbyggnadsnämnden har som en effekt 

som nämnden vill uppnå i innevarande års nämndsplan, och 

nämnden avser fortsätta arbeta med att involvera barn och unga i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

_____ 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomskonferensen 2022 var den första konferensen sedan 2019, 

eftersom pandemin gjorde det omöjligt att genomföra fysiska 

konferenser. Under årets konferens arbetade ungdomarna i grupper 

med frågor om psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa samt att 

föreslå lösningar på hur kommunen kan arbeta med att stärka ungas 

psykiska hälsa. 

 

Resultatet från konferensen presenteras i en rapport som redogör för 

hur ungdomarna resonerat kring psykiskt välbefinnande, psykisk 

ohälsa och även i konkreta förslag på vad de anser ska göras för att 

förbättra för unga. Förslagen är uppdelade i tre nivåer; enhetsnivå, 

förvaltningsnivå och politisk nivå, samt i olika ”arenor”, som ; 

skolan, fritiden och hemma. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat förslagen från 

ungdomskonferensen 2022 till barn- och ungdomsnämnden, 

socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsens förvaltning för 

svar senast den 30 juni 2022. Samtliga nämnder och enheter ska 

utifrån sina verksamheter svara på hur de kan arbeta med 

ungdomarnas förslag på åtgärder för att förbättra ungas psykiska 

hälsa i den pågående verksamheten och i planeringsprocessen inför 

2023. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Rapport från Ungdomskonferensen 2022 

Beredningsutskottets protokoll den 4 maj 2022 § 85 

 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram beredningsutskottets förslag till beslut och 

finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med 

detsamma. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-04-19 

DNR: 2022-000075 

Samhällsbyggnadsnämnden 

  

Svar på remiss av rapport från ungdomskonferensen 2022. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av rapporten och lämnar följande synpunkter; 

Förslagen i rapporten är väldigt konkreta och inriktade på arenor där samhällsbyggnadsnämnden 

primärt inte verkar, men trots detta så uppfattar nämnden att ungdomarna framför att de vill bli 

lyssnade på. Detta är något som samhällsbyggnadsnämnden har som en effekt som nämnden vill 

uppnå i innevarande års nämndsplan, och nämnden avser fortsätta arbeta med att involvera barn 

och unga i samhällsbyggnadsprocessen. 

Ärendebeskrivning 
 

Ungdomskonferensen 2022 var den första konferensen sedan 2019, eftersom pandemin gjorde 

det omöjligt att genomföra fysiska konferenser. Under årets konferens arbetade ungdomarna i 

grupper med frågor om psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa samt att föreslå lösningar på 

hur kommunen kan arbeta med att stärka ungas psykiska hälsa. 

Resultatet från konferensen presenteras i en rapport som redogör för hur ungdomarna resonerat 

kring psykiskt välbefinnande, psykisk ohälsa och även i konkreta förslag på vad de anser ska 

göras för att förbättra för unga. Förslagen är uppdelade i tre nivåer; enhetsnivå, förvaltningsnivå 

och politisk nivå, samt i olika ”arenor”, som ; skolan, fritiden och hemma. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott har remitterat förslagen från ungdomskonferensen 2022 till 

barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsens förvaltning för svar senast den 30 juni 2022. 

Samtliga nämnder och enheter ska utifrån sina verksamheter svara på hur de kan arbeta med 

ungdomarnas förslag på åtgärder för att förbättra ungas psykiska hälsa i den pågående 

verksamheten och i planeringsprocessen inför 2023. 

Beslutsunderlag 
Rapport från Ungdomskonferensen 2022 
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