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Förord
I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges 
utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i till-
växtarbetet. I Dalastrategin slås visionen fast: ”Dalarna är landets bästa region för unga 
där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet”. Målet, att bli och 
vara Sveriges bästa ungdomsregion, handlar inte om att Dalarna ska tävla med andra 
regioner. Det handlar om att vi ska tävla med oss själva, att vi hela tiden ska sträva efter 
att Dalarna ska bli en bättre region för unga att leva och verka i. Denna strategi ska ge 
stöd, vägledning och inspiration till politiker och tjänstemän i det arbetet. Strategin är 
också en inbjudan till andra aktörer, den privata sektorn och det civila samhället i länet, 
att vara med i arbetet.  

Dalarna har länge arbetat för att öka ungas delaktighet och inflytande på olika nivåer i 
samhället. Med denna strategi breddar och intensifierar vi det ungdomspolitiska arbe-
tet i regionen. Vi tar ett helhetsgrepp kring ungas livssituation och vi lyfter unga som 
den tillväxtfaktor de är. Kopplad till strategin finns en avsiktsförklaring som anger hur 
Dalarnas femton kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna avser arbeta för 
att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Där finns också en beskriv-
ning för hur andra aktörer kan bli samarbetspartners i arbetet. För ska detta arbete bli 
framgångsrikt krävs uppslutning från hela Dalarna – offentliga och privata krafter samt 
det civila samhället måste mobiliseras. 

 
Leif  Nilsson 
Ordförande, Region Dalarna 
Falun, februari 2015 
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 Så har strategin tagits fram 
Strategin har tagits fram av Region Dalarnas ungdomsstrateg. Till sin hjälp har ung-
domsstrategen haft en grupp av anställda unga rådgivare som träffats en gång i måna-
den. De unga rådgivarna, sex till antalet i åldern 15 till 25 år, anställdes efter en urvals-
process bland nära hundra sökande till de utannonserade tjänsterna. Arbetet har haft en 
politisk referensgrupp, samt en grupp tjänstemän från andra regionala aktörer och kom-
muner som funnits med som bollplank under processen. Processen har också innehållit 
fokusgrupper med unga genom ungdomsråd, deltagare i Region Dalarnas projekt Unga 
till arbete och de politiska ungdomsförbunden i länet. 

En viktig utgångspunkt i strategiarbetet har varit att bygga vidare på det goda ungdoms-
politiska arbete som har gjorts i Dalarna, inte minst den så kallade Dimpa-modellen. 
Dimpa står för Dalarnas implementeringsprocess och är en process som Dalarnas kom-
muner tillsammans med Region Dalarna drivit sedan 2010 med syfte att öka kompeten-
sen om ungdomspolitiken och stärka förankringen av ungdomsfrågor. Dimpa-modellen 
beskriver viktiga komponenter för en hållbar, långsiktig och sektorsövergripande 
ungdomspolitik. I Dimpa har ett antal framgångsfaktorer identifierats. Dessa har varit 
utgångspunkt när avsiktsförklaringen formulerats.  

Strategin tar avstamp i de slutsatser och rekommendationer som gjordes i förstudien 
”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”.1 Ett utkast till strategi och avsiktsförkla-
ring presenterades och diskuterades vid en regional konferens i Falun den 14 maj 2014. 
Under september och oktober 2014 har möten hållits ute i kommunerna med Dimpa-
grupper och andra kommunala politiker och tjänstemän. Slutligen behandlades strate-
gin vid en Dimpa-träff  i januari 2015, för att därefter läggas fram för Region Dalarnas 
direktion i februari 2015.   
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Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion 
Dalastrategin slår fast att ”Dalarna behöver ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. 
Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att på-
verka, skaffa sig utbildning och arbete och bilda familj.  Att satsa på unga är viktigt för 
de som är unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen. Unga 
i Dalarna ska kunna forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen”.2 
Visionen uttrycks: 

Dalarna behöver ungas drivkraft och kompetens. Ungas idéer och förmåga att se sam-
hället med nya ögon är nödvändiga för ett dynamiskt Dalarna. Unga är viktiga här och 
nu. Unga är en tillväxtfaktor. För att Dalarna ska fortsätta att utvecklas behöver vi få 
fler unga att stanna kvar i länet och fler unga behöver flytta hit eller flytta tillbaka. Vår 
utgångspunkt är att chanserna för det ökar om vi är en bra region för unga. Genom ett 
regionalt angreppssätt kan Dalarnas kommuner också arbeta för att bättre komplettera 
varandra och därmed möjliggöra ökad rörlighet inom länet.  

Målet, att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion, handlar inte om att Dalarna ska 
tävla med andra regioner. Det handlar om att vi ska tävla med oss själva, att vi hela 
tiden ska sträva efter att Dalarna ska bli en bättre region för unga att leva och verka i. 
Målsättningen att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion ska vara något att åter-
kommande stämma av det egna arbetet mot. Vi ska arbeta långsiktigt och målmedvetet. 
Politiker, tjänstemän och organisationer ska ta fram och synliggöra kunskap om hur 
unga i Dalarna har det och hur de ser på sin tillvaro. Utifrån den kunskapen planeras 
och genomförs sedan aktiviteter som syftar till att göra länet bättre för unga. 

Unga är inte en grupp som är skild från den övriga befolkningen. Däremot kan både de 
möjligheter och de utmaningar en individ möter se olika ut under olika perioder i livet. 
Det finns sociala och kulturella villkor som unga trots sina olikheter i mångt och mycket 
delar.3 Flera undersökningar visar att ungas uppfattning av ett gott liv på det stora hela 
ser likadan ut som resten av befolkningen.4 Ett Dalarna som är bra för unga är bra för 
hela Dalarnas befolkning. 
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”Dalarna är landets bästa region för unga där ungas drivkraft 
tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet.”

2 Dalastrategin är Dalarnas regionala utvecklingsstrategi (RUS). Alla län/regioner har en regional utvecklingsstrategi som  
 innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingsarbetet.  
3 Regeringens proposition 2013/2014:191, s 13
4 Se exempelvis Ungdomsstyrelsen 2013:3 
 

    



Det förekommer många olika indelningar av gruppen unga personer. Barnrättspolitiken 
tar sin utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 
målgruppen är därför barn och ungdomar upp till 18 år.5  Enligt Eurostat (EU:s statis-
tikbyrå) definieras ungdomar som personer mellan 15 och 29 år. Målgruppen för den 
nationella ungdomspolitiken är ungdomar mellan 13 och 25 år och så även för denna 
strategi. 

ALLA UNGA SKA KÄNNA ATT DE ÄR VIKTIGA FÖR DALARNA OCH 
FÖR LÄNETS UTVECKLING 
I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges 
utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i till-
växtarbetet. Budskapet till unga ska vara tydligt – du är viktig, du behövs och här kan 
du utvecklas. Som en kommunal näringslivschef  har uttryckt det, ”unga får flytta av 
vilken anledning de vill men de ska inte behöva flytta för att de känner att de inte har 
några möjligheter här”. Unga i länet ska se att det finns goda möjligheter att etablera 
sig, skaffa sig utbildning och arbete, och bilda familj. Unga ska känna att det finns en 
framtid i Dalarna. 
 
Unga i Dalarna ska känna sammanhang och meningsfullhet, känna att man blir sedd 
och tagen på allvar. Som de unga rådgivarna betonar, ”unga är inte rädda för att enga-
gera sig och berätta om sina erfarenheter, unga är rädda för att inte bli lyssnade på”. De 
unga rådgivarna framhåller också vikten av återrapportering – ungas åsikter behöver 
inte alltid gå först men unga ska känna att deras åsikter har tagits i beaktande vid olika 
beslut. Vi måste visa tilltro till unga och vi måste våga prova nytt. 
 
Vuxenvärlden har ett stort ansvar att skapa bra levnadsvillkor och möjligheter för unga. 
För den offentliga sektorn är det därför viktigt att ge vuxna, privat och i det offent-
liga, förutsättningar att stödja unga och lotsa dem genom ungdomstiden. Som de unga 
rådgivarna lyfter fram, ”det måste finnas fler bra vuxna bland unga”. Vuxenvärlden ska 
inkludera unga i det lokala och regionala tillväxtarbetet. Vuxna ska skapa förutsättningar 
för unga att vara delaktiga i tillväxtarbetet och vuxna ska ha ett ungdomsperspektiv. I 
arbetet med att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion är det inte i första hand unga 
som ska vara utförare men de har en viktig roll som experter på hur det är att vara ung i 
Dalarna idag. 

ETT UNGDOMSPERSPEKTIV 
Den nationella ungdomspolitiken slår fast att alla insatser som berör unga ska ha ett 
ungdomsperspektiv. Med ett ungdomsperspektiv menas att unga betraktas som en 
mångfald av individer, att unga stöttas att bli självständiga och har möjlighet att vara 
delaktiga och har inflytande. Att ha ett ungdomsperspektiv handlar både om att arbeta 
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5 FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om  
mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är   
individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. 



kunskapsbaserat och att involvera unga i beslutsprocesser och planering av insatser, 
alltså att ha med ungas perspektiv. Ungdomsperspektivet ska ses som ett verktyg för att 
främja en utveckling mot målet med den nationella ungdomspolitiken om att alla ung-
domar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhälls-
utvecklingen.6 

Unga i Dalarna ska kunna leva, verka och utvecklas oavsett var man är född, var man 
bor och vilket kön man har. Vi ska bejaka mångfald och se en blandning av människor 
med olika bakgrunder, tillhörigheter, färdigheter, erfarenheter, kunskaper och personlig-
heter som en resurs för länets utveckling. Öppenhet och tolerans är viktiga för platsers 
attraktivitet.  

ARBETET MED UNGA SKA VARA KUNSKAPSBASERAT OCH 
SEKTORSÖVERGRIPANDE  
Insatser som berör unga ska alltså ha ett ungdomsperspektiv, det ska vara kunskapsba-
serat och unga ska ses som en mångfald av individer. Ett sätt att samla in kunskap om 
unga är att genomföra Lupp. Lupp är en enkät som utförs för att kommuner, stadsdelar 
eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. 
Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och har tagits fram av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). För att kunna mäta att 
det arbete och de insatser som görs faktiskt gör skillnad ska Dalarna regelbundet ge-
nomföra och analysera Lupp, samt komplettera detta med annan statistik. Att genomfö-
ra Lupp är också ett sätt att göra unga delaktiga i det lokala och regionala tillväxtarbetet.
 
I enlighet med den nationella ungdomspolitiken ska Dalarnas ungdomspolitik vara 
sektorsövergripande. Dalarna har länge arbetat med ungas delaktighet och inflytande. 
Tillsammans har vi lång och stor erfarenhet. Kommuner och landsting har en viktig 
roll i ungdomspolitiken. Det är här som mycket av ansvaret ligger för de frågor som 
påverkar ungas vardag såsom utbildning, social omsorg och trygghet, hälso- och sjuk-
vård, samt kultur och fritid. Det civila samhällets organisationer - den ideella sektorn 
och föreningslivet  - har stor betydelse för att stärka ungas makt att forma sina liv och 
för att ha inflytande över samhällsutvecklingen. Det privata näringslivet ger många unga 
den första viktiga erfarenheten av yrkeslivet.7 Med denna strategi både breddar och 
intensifierar vi vårt arbete. Inom områden som arbete, försörjning, utbildning, bostad, 
samhällsplanering, hälsa, inflytande, kultur och fritid ska ett ungdomsperspektiv fin-
nas med. Ska Dalarna bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion räcker det inte med 
beslut i en nämnd eller insatser inom en förvaltning. För att arbetet ska lyckas krävs 
uppslutning från hela Dalarna - offentliga, privata och ideella krafter måste mobiliseras. 
Alla kan bidra och alla som vill får vara med. Vi ska samarbeta såväl inom som mellan 
organisationer och dialogen mellan tjänstemän och politiker ska vara kontinuerlig. Da-
larnas kommuner ska ha ett nära samarbete i arbetet med att bli och vara Sveriges bästa 
ungdomsregion och se hur man kan lära av, och på bästa sätt komplettera varandra. 
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7 Regeringens proposition 2013/2014:191, s 29 



DALASTRATEGIN I KORTHET - FOKUS UNGA

I detta avsnitt presenteras Dalastrategin i korthet. Dalastrategin lyfter ett antal 
målbilder för länets utvecklingsarbete mot år 2020, av vilka Dalarna som Sveriges 
bästa ungdomsregion är en. 

Unga, eller ungdomspolitiken kan beskrivas som en horisontell fråga. Med detta 
menas att det är en fråga som spänner över flera sak-/politikområden. Vid sidan av 
unga lyfter Dalastrategin kvinnors och mäns jämställda medverkan och inflytande 
över innovationsarbete och arbetsmarknad som en kritisk tillväxtfaktor. En högre 
grad av jämställdhet bidrar till att möta näringslivets behov av kompetenser och
förbättrar Dalarnas förutsättningar för entreprenörskap och innovationskraft och 
bidrar dessutom till att öka Dalarnas attraktivitet. I ett växande Dalarna behöver 
också inflyttare från andra länder integreras i samhälls- och arbetslivet för att skapa 
sin framtid här och bidra med sin kompetens. Såväl jämställdhet som integration 
har en given koppling till ungdomsperspektivet och behovet av ett normkritiskt 
förhållningssätt.8

Dalastrategin betonar också att Dalarnas landsbygd är en resurs för hela Dalarnas 
utveckling. För att ta tillvara denna tillgång behövs en helhetssyn som spänner över 
många olika områden. Vi måste därmed vara medvetna om att förutsättningarna för 
unga i Dalarna skiljer sig beroende på om man bor i en stad eller på landsbygden. 
Genom att koppla ett ungdomsperspektiv till landsbygdsperspektivet kan vi stärka 
och utveckla Dalarnas landsbygd.  

LIVSKVALITET OCH ATTRAKTIONSKRAFT  
Dalarna ska vara ett välkomnande län som ger alla män och kvinnor samma förut-
sättningar att leva och verka livet ut. Jämställdhet och mångfald är förutsättningar 
för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap. Tillsammans måste vi skapa de 
bästa förutsättningarna i länet för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män, 
oavsett social och etnisk bakgrund, att bidra till Dalarnas utveckling. Att utveckla 
platser för människor att mötas på är en viktig del i arbetet för en levande demokra-
ti. Medborgarnas rätt att ta initiativ till och genomföra gemensamma projekt bidrar 
till att fördjupa demokratin likväl som till att förstärka den sociala och ekonomiska 
utvecklingen.  

Hälsa är att må bra samt att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav 
och för att förverkliga sina personliga mål. Dalastrategin framhåller särskilt barn och 
ungas hälsa, och uppmärksammar det oroande faktum att antalet barn och unga i 
Sverige och i Dalarna som har en nedsatt psykisk hälsa har ökat. Vardagens krav 
handlar för unga i mångt och mycket om att klara skolan. Särskilt allvarliga konse-
kvenser av nedsatt hälsa riskeras då elever inte uppnår behörighet till gymnasiet 
vilket innebär en kraftigt ökad risk att hamna i olika former av utanförskap. Unga 
vuxnas hälsa är en annan fråga som är viktig för länets utveckling. Idag är ohälso-
talet för yngre vuxna i Dalarna i åldrarna 20–39 år högre än för riket i övrigt.  

6   Normkritik innebär ett uppmärksammande av hur olika normer samverkar och skapar maktobalanser, samt hur man kan utmana 
dessa normer. (Bromseth & Darj (red.) 2010, s 13)
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Kultur berikar individer, stärker demokratin och driver fram ny utveckling för 
arbete, företagande och attraktivitet. Kultur är ett nödvändigt inslag för människors 
växande och för en fungerande demokrati. Dalarnas kulturarv är en styrka, men 
samtidigt ligger det en utmaning i att förnya både kulturarvet och kulturområdet i 
sig. Tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande påverkar hur vi som 
människor upplever och förstår vår omvärld och även oss själva. Det är ett behov 
som måste tillgodoses, utvecklas och stimuleras från tidig ålder och genom hela 
livet. Begreppet kultur har då en vidare innebörd än det utbud av musik, teater och 
utställningsverksamhet som traditionellt har ett omfattande offentligt stöd. 
Nyskapande, experimentell verksamhet och ungdomskulturens olika former bör 
ges utrymme, inte minst när det gäller att förbättra möjligheterna till eget skapande 
på likvärdiga villkor för både flickor och pojkar. De kulturpolitiska mål som uttrycks 
genom Dalarnas kulturplan är den grund som kulturarbetet ska bygga på. 

Boendet, och därmed också byggandet, kommer att spela en allt viktigare roll för 
att skapa utveckling och tillväxt. Efterfrågan på attraktiva bostäder och boende-
miljöer förväntas öka. Kraven på detta förändras och påverkas av vilka behov och 
förutsättningar befolkningen har under olika skeenden av livet. Därför är en stor 
variation av boendeformer och -miljöer betydelsefull för att skapa ett hållbart 
boende. En ökad brukarmedverkan i byggandet kan bidra till innovativa lösningar. 
I Dalarna finns en stark och välutvecklad byggtradition. I kombination med nytän-
kande i formandet av bostäder och boendemiljöer med plats för allas olika livsbe-
hov kommer Dalarnas attraktionskraft att öka. 

Invånare, företag och besökare i Dalarna ska ha tillgång till god service. Det ska 
vara möjligt att hämta eller lämna paket, tanka bilen, handla mat, liksom att ha 
tillgång till utbildning, vård och omsorg. Tillgången till grundläggande service 
underlättar vardagen för alla och gör det möjligt att kombinera familje-, yrkes- och 
studieliv.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD  
Kunskap ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation. Befolk-
ningens kunskap och kompetens är också en av de viktigaste förutsättningarna 
för ett samhälles utveckling och tillväxt. Dalarna har stora utmaningar i att hantera 
den demografiska situationen. Stora åldersgrupper har lämnat och lämnar arbets-
marknaden och relativt få ungdomar ersätter dessa. Matchningen mellan utbud 
och efterfrågan måste bli bättre. Utbildning behöver planeras i samverkan mellan 
utbildningsanordnare och arbetsgivare. De arbetssökandes och arbetsmarknadens 
behov av kompetens måste matchas bättre genom fördjupad samverkan mellan 
utbildning, arbetsförmedling och arbetsmarknad/näringsliv. För att kunna erbjuda 
ett rikt utbud av utbildningar på alla nivåer krävs också en ökad samverkan mellan 
olika utbildningsanordnare och över kommun- och länsgränser.  

En väg att nå ett mer lärande Dalarna är att företag och offentliga arbetsgivare finns 
med i utbildningsprocessen redan från grundskolan, till exempel genom mer omfat-
tande cykler av teori och praktik. Högre upp i utbildningssystemet har 
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gymnasieskolan en nyckelroll genom att skapa utbildningar som har en stor 
relevans för länets arbetsmarknad och som kan göras tillgängliga för elever, 
anställda och arbetslösa i ett livslångt lärande.  

För att tillgodose Dalarnas behov av kompetens på akademisk nivå är den 
regionala högskolan avgörande. Fler och fler personer i Dalarna söker till högre 
utbildning idag jämfört med tidigare, men fortfarande har länet en utmaning med 
att höja denna siffra och där har Högskolan Dalarna en central roll. Dalastrategin 
betonar särskilt vikten av att höja mäns, och pojkars, utbildningsnivå.  

För att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden så är god tillgång på 
praktik och lärlingsplatser avgörande. Med tätare koppling mellan utbildning och 
arbetsliv, samt med mentorer och goda förebilder inom näringslivet, ökar elevernas 
intresse, förståelse och beredskap för framtidens arbetsmarknad. Fler unga måste 
också få de förutsättningar som krävs för att kunna ta de jobb som växer fram, 
framför allt genom att klara gymnasieskolan. Med gymnasiekompetens som grund 
får många en första kontakt med arbetslivet. Tidiga insatser i skolan, rätt match-
ning, arbetspraktik och en utvidgad ungdomsgaranti är faktorer som underlättar 
ungas väg till arbete. 

Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft tilltar. I takt med detta behöver företag 
och organisationer hela tiden utvecklas för att bli ännu bättre och mer attraktiva 
som arbetsgivare för både befintlig och framtida arbetskraft. I det senare avseen-
det är det av särskild betydelse att man har kunskap om vad hos arbetsgivare som 
attraherar unga och vad som är avgörande när unga väljer utbildning och framtida 
jobb. 

INNOVATIVA MILJÖER OCH ENTREPRENÖRSKAP  
Det långsiktiga tillväxtarbetet i Dalarna tar sikte på att stärka regionens närings-
liv genom att stödja entreprenörer, nätverk av företag och kluster för tillväxt och 
innovation. Företagandet i Dalarna domineras av branscher med ursprung i mäns 
erfarenhetsområden. Ett hållbart näringsliv förutsätter att alla människors resurser 
tas tillvara. Ännu mer arbete behövs för att män och kvinnor ska få samma förut-
sättningar att utveckla sina företag. Dalastrategin betonar särskilt ungas betydelse 
för nyföretagande och entreprenörskap. För att påverka och medverka till en lång-
siktig förändring av unga människors attityder till entreprenörskap stöds ett aktivt 
samarbete mellan skola, utbildningsanordnare och de aktörer som stödjer tillväxten 
i företagen. Målet är att entreprenörskap ska få fotfäste i skolans värld och lägga 
grunden för framtida engagemang i eget företagande eller som anställd.  

TILLGÄNGLIGHET OCH INFRASTRUKTUR  
En väl fungerande kollektivtrafik är det som binder samman Dalarna och är därmed 
en nyckelfråga i arbetet med att minska den miljöpåverkan som resande medför. 
För både kvinnor och män är det viktigt att ha inflytande över sina förflyttningar 
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och transportsystemets utformning. Kvinnor och mäns val av yrke och anställning i 
kombination med arbetsplats, bostad och familjerelationer har allt mer med trans-
porter att göra. Men transporter har också betydelse i termer av livsstilval, identitet 
och aktiviteter i vardagen. Att utveckla kollektivtrafiken så att det är möjligt för alla 
innevånare i livets olika faser att dagligen pendla mellan regioncentrum och större 
tätorter stärker förutsättningarna för att Dalarna ska vara en sammanhållen och 
attraktiv region.  

Infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik av hög kvalitet är viktig för 
Dalarnas utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Det bidrar till hållbar tillväxt 
genom resurseffektiva lösningar för arbete, utbildning och företagande. Det är 
därför av stor vikt att den vidareutvecklas och behandlas som en omistlig del av 
samhällsbyggandet i hela Dalarna.  
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Mål  
Dalastrategin slår fast att Dalarna behöver ungas entusiasm, drivkraft och kompetens. 
Unga ska se Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att på-
verka, skaffa sig utbildning och arbete och bilda familj. Att satsa på unga är viktigt för 
de som är unga, men det är också nödvändigt för en hållbar utveckling i regionen. Unga 
i Dalarna ska kunna forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen. Ur 
detta har tre mål formulerats som ska gälla för arbetet med Dalarna – Sveriges bästa 
ungdomsregion. För varje mål har indikatorer valts ut för att kunna följa utvecklingen 
under åren 2015-2018.  
 
Detta är områden inom vilka Dalarna avser göra särskilda och gemensamma insatser 
med målet att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Vi går här inte ner på insats-
nivå. Utgångspunkten är att de olika aktörerna själva kan avgöra vilka aktiviteter och 
insatser som på bästa sätt bidrar till att vi når våra mål. Dock vill vi återigen betona vik-
ten av ett ungdomsperspektiv där unga ses som en mångfald av individer och där ungas 
perspektiv finns med. 

Flera av indikatorerna är valda ur Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
enkät Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp). Genomförandet och användandet av 
Lupp ska vara en av grunderna i Dalarnas kunskapsbaserade arbete med unga. 
 
Allting går inte att mäta. De indikatorer som har satts upp för respektive mål ger en 
bild över hur väl vi lyckas med vårt arbete, men det ger inte hela bilden. Det är därför 
viktigt att vi dels ser till vad som påverkar de olika indikatorerna, dels att vi ständigt för 
ett samtal kring målen i sin helhet. Som en effekt av dessa mål ska Dalarna bli en för 
unga mer attraktiv region där man vill leva och verka. Att mäta attraktivitet är svårt men 
genom befolkningsdata kan vi följa utvecklingen och se om fler unga väljer Dalarna.  
Genom Lupp kan vi också följa hur unga ser på en eventuell framtida flytt, framför allt 
genom frågan: ”Tror du att du kommer att flytta från den kommun där du bor?”.  
 
MÅL OCH INDIKATORER 2015–2018  

 ■ Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda 
Unga i Dalarna ska känna sammanhang och meningsfullhet samt att de blir sedda och 
bemötta med respekt. Detta är grunden för en god hälsa. Alla unga har rätt till en bra 
uppväxtmiljö och goda förutsättningar att utvecklas.
 
Möjligheten att vara delaktig i kultur- och fritidsaktiviteter är viktig för ungas välmå-
ende. Det är en källa till personlig utveckling, förståelse av omvärlden, demokratisk 
skolning, relationsskapande och bra hälsa. Det ska finnas en bredd i utbudet av kultur- 
och fritidsaktiviteter, innehållsmässigt och geografiskt. Tillgång till ett rikt och intressant 
kultur- och fritidsliv är också viktiga faktorer när unga väljer bostadsort. 
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Att verka för en bättre hälsa är både ett mål i sig och ett medel för utvecklingen av ett 
hållbart och dynamiskt samhälle. Människor som mår bra har bättre möjligheter att 
bidra till samhällets utveckling. Alla unga ska känna att de är viktiga för Dalarna och för 
länets utveckling.  

Indikatorer för att följa utvecklingen:   
• Fråga i Lupp: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om 1.  
 Kompisar, 2. Familj och 3. Livet som helhet?  
• Fråga i Lupp: Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa? 
• Fråga i Lupp: Hur väl stämmer påståendet ”Elever och lärare bemöter varandra  
 med respekt i min skola”? 
• Fråga i Lupp: Hur mycket tycker du det finns att göra på fritiden? 
• Nedsatt psykiskt välbefinnande (16-29 år) (Hälsa på lika villkor) 
• Ohälsotal (20-29 år) (Försäkringskassan) 

 ■ Unga i Dalarna ska känna att de kan påverka såväl sina egna liv som 
 länets utveckling 
I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att utifrån sina olika förut-
sättningar forma sitt liv och ges möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. För sam-
hället handlar det såväl om att få bättre beslutsunderlag och fler lösningar som om att 
förankra beslut om morgondagen med dem som ska leva med dem. Demokratin, samt 
den sociala och ekonomiska utvecklingen, stärks av att unga får möjlighet att initiera 
och genomföra gemensamma projekt. Studier från bland annat OECD, Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling, visar också att unga människor som engagerar sig i sitt 
samhälle har större benägenhet att studera, göra karriär, bilda familj och bo i sin region. 
Och om de lämnar regionen är det mer troligt att de återvänder. 

Kultur, folkbildning och föreningsliv bidrar till stärkt demokrati och ökad gemenskap 
och är därför en investering för tillväxt och utveckling i Dalarna. Skolan har en central 
roll i ungas demokratiska lärande. Rättigheten att uttrycka sina åsikter och få dem be-
aktade i alla frågor som berör barn och unga är en av grundstenarna i FN:s konvention 
om barns rättigheter och ska vara en central utgångspunkt i all offentlig verksamhet. 

Eftersom gruppen unga består av både omyndiga och myndiga personer förändras 
graden av inflytande över tid. Det är därför också viktigt att unga är representerade i de 
folkvalda församlingarna och därmed delaktiga i formella beslutsprocesser.  

Indikatorer för att följa utvecklingen:  
• Fråga i Lupp: Hur väl stämmer påståendet ”Skolans personal lyssnar på vad   
 elevrådet säger och tar dem på allvar”? 
• Fråga i Lupp: Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som   
 bestämmer i kommunen?   
• Förtroendevalda i kommuner efter ålder och kommun (18-29 år) (SCB) 
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 ■ Unga ska känna att de har goda möjligheter att skaffa sig utbildning och 
arbete i Dalarna 

Att ha ett arbete är en av de viktigaste faktorerna för god livskvalitet. God tillgång till 
och hög kvalitet på utbildning är i sin tur av stor betydelse för att komma in i arbetsli-
vet. En fungerande utbildnings- och arbetsmarknad bidrar till välfärdens utveckling, till 
god folkhälsa och till att motverka utanförskap. 
Folkbildningen har stor betydelse för det livslånga lärandet och höjer bildningsnivån 
samt underlättar för unga att etablera sig i samhället. Unga ska uppmuntras att studera. 
Arbetsmarknaden ställer allt oftare krav på eftergymnasial utbildning och det finns 
också en stor efterfrågan på yrkeshögskoleutbildade. Tidiga insatser i skolan och ökade 
kontakter mellan skola och arbetsliv genom exempelvis praktik och arbetsmarknads-
kunskap är andra faktorer som underlättar ungas väg genom utbildningssystemet och 
till arbete.

Entreprenörskap i skolan är en annan viktig faktor. Entreprenöriellt lärande innebär att 
utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta 
idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod 
att ta risker. Främjandet av entreprenöriella egenskaper är också viktigt för målet ovan, 
känslan av att kunna påverka sitt eget liv och samhällsutvecklingen. 

Kopplat till detta mål finns också andra centrala faktorer. Unga är ofta beroende av en 
fungerande kollektivtrafik för såväl möjligheten till studier och arbete som till en me-
ningsfull fritid. Tillgången till bostäder samt väl fungerande informations- och kommu-
nikationsteknik är förutsättningar för att kunna studera och arbeta.
  
Indikatorer för att följa utvecklingen:  

• Fråga i Lupp: Vad tycker du om undervisningen på din skola?  
• Fråga i Lupp: Hade du ett sommarjobb i somras?  
• Fråga i Lupp: Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?  
• Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom fyra år, inklusive individuellt  
 program (Skolverket) 
• Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola inom tre år efter avslutad  
 gymnasieutbildning (SCB och Skolverket)  
• Sysselsättningsgrad, inklusive studerande (18-24 år) (Arbetsförmedlingen) 
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Så följer vi upp vårt arbete 
Som slagits fast i strategin ska målet att bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion vara 
något att återkommande stämma av det egna arbetet mot. Genom de indikatorer som 
kopplats till varje mål följer vi upp om vi arbetar i rätt riktning. Genomförandet och an-
vändandet av Lupp fyller flera funktioner. Dels är det ett sätt att hämta in kunskap om 
gruppen unga, dels är det ett sätt att göra unga delaktiga i utvecklingsarbetet.  
Strategin slår också fast att vi ska arbeta mot målet Sveriges bästa ungdomsregion på ett 
kunskapsbaserat och sektorsövergripande sätt. Vi behöver därför regelbundet följa upp 
om arbetet är i linje med detta. Här följer vi också upp hur avsiktsförklaringen efterlevs 
och om innehållet i avsiktsförklaringen är rätt väg för att nå våra mål. En sådan kvalita-
tiv uppföljning av arbetet kommer bland annat att göras genom intervjuer med repre-
sentanter ur Dimpa, Dalarnas implementeringsprocess, under 2016. 
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Avsiktsförklaring   

I denna avsiktsförklaring beskrivs hur Dalarnas kommuner, Landstinget Dalarna och 
Region Dalarna avser arbeta för att Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsre-
gion. Det handlar om hur vi bygger vidare på Dimpa, Dalarnas implementeringsprocess, och 
hur vi ska arbeta mer kunskapsbaserat och sektorsövergripande.  
 
FÖR ATT DALARNA SKA BLI OCH VARA SVERIGES BÄSTA UNGDOMS-
REGION AVSER KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DALARNA:  

 ► Beskriva i sina verksamhetsplaner (eller motsvarande dokument) hur 
 kommunen/landstinget ska vara delaktig i det regionala arbetet med 
 ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”.

 ► Ha tjänsteman med ett tydligt strategiskt uppdrag och central placering i 
 organisationen.  

 ► Ha en sektorsövergripande grupp bestående av politiker och/eller tjänstemän  
 som regelbundet följer upp kommunens/landstingets arbete med ”Dalarna –  
 Sveriges bästa ungdomsregion”. 

 ► Arbeta kunskapsbaserat. Kommunerna genom att regelbundet genomföra 
 Lupp i högstadiet och gymnasiet i samverkan med Region Dalarna och övriga  
 kommuner. Landstinget Dalarna genom att arbeta med skolhälsovårdens elev- 
 hälsosamtal i samarbete med länets kommuner, samt genom att delta i   
 Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. 

 ► Arbeta med Barnkonventionen genom att öka kunskapen om dess innehåll   
 men även hur den omsätts i praktisk handling. 

 
FÖR ATT DALARNA SKA BLI OCH VARA SVERIGES BÄSTA UNGDOMS-
REGION AVSER REGION DALARNA:  

 ► Ha tjänsteman med ett tydligt strategiskt uppdrag och central placering i 
 organisationen.  

 ► Ha en regional sektorsövergripande grupp av tjänstemän och/eller politiker   
 som regelbundet följer upp Region Dalarnas och regionens arbete med   
 ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”. 

 ► Samordna regional analys av kommunernas Lupp för högstadiet och 
 gymnasiet samt ge stöd till kommunerna i hur Lupp kan användas som   
 verktyg.  

 ► Ta fram, samla och synliggöra kunskap om målgruppen samt främja 
 erfarenhetsutbyte. 

 ► Arbeta med Barnkonventionen genom att öka kunskapen om dess innehåll   
 men även hur den omsätts i praktisk handling.  

 ► Driva Dimpa, Dalarnas implementeringsprocess, vidare. 
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SAMARBETSPARTNER, DALARNA – SVERIGES BÄSTA UNGDOMSREGION 
Ska Dalarna bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion kommer det att behövas bred 
uppslutning. Det civila samhällets organisationer – den ideella sektorn och förenings-
livet har stor betydelse för att stärka ungas makt att forma sina liv och för att ha infly-
tande över samhällsutvecklingen. Det privata näringslivet ger många unga den första 
viktiga erfarenheten av yrkeslivet. Med strategin följer därför också en inbjudan för 
olika aktörer att bli samarbetspartners i arbetet. Att vara samarbetspartner innebär att 
man beskriver på vilket sätt man avser bidra till att Dalarna blir en bättre region för 
unga och också beskriva hur man avser arbeta med ungdomsperspektivet.  

Som samarbetspartner får man inbjudningar till arrangemang på temat, tillgång till en 
kunskapsbas och stöd från Region Dalarna i hur man kan utveckla sin verksamhet mot 
målet med bästa ungdomsregion.   

Alla partners kommer att synas på Region Dalarnas hemsida om och för unga. Som 
partner får man också använda logotypen för Sveriges bästa ungdomsregion.  
   
LOGOTYP 
Kopplad till strategin finns en logotyp för ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”. 
Logotypen får användas av såväl offentliga, privata som ideella aktörer förutsatt att 
man kan beskriva på vilken sätt man kommer att arbeta för att bidra till att Dalarna blir 
en bättre region för unga. Riktlinjer för användandet av logotypen finns på Region 
Dalarnas hemsida om och för unga. 




