VÄLKOMMEN

Medborgardialog med unga –
Efter medborgardialogen
För att höra ungas röst och sänka trösklar för att delta i den lokala
demokratin arbetar många kommuner speciellt med aktiviteter riktat till
unga.
Efter en genomförd medborgardialog eller annan aktivitet för att öka ungas
deltagande vittnar många om svårigheten i att utvärdera om målen uppfylldes.
Hur kan vi mäta delaktighet och vilka mål och syften har våra dialoger med unga?
Detta seminarium handlar om det vi gör efter medborgardialogen, med fokus på
utvärdering. Vi kommer att få inspireras av kommuner som arbetat systematiskt
med utvärdering av medborgardialoger och delaktighet för unga samt andra
aktörer som arbetar med utvärdering. Dagen bjuder också på tid för samtal mellan
deltagarna.
Datum.

6 oktober 2017, Klockan 10-16

Ange plats.

SKL Hornsgatan 20, Stockholm

Målgrupp.

Förtroendevalda och tjänstemän

Kostnad.

1795 :- Ex moms

Anmälan.

Klicka här för anmälan (begränsat antal platser)

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
09:30 – 16:00

Välkomna
SKL inleder dagen med en spaning om vad som är aktuellt just nu inom området.
Region Gävleborg
Region Gävleborg arbetar med att hela regionen ska samarbeta för att skapa bättre
förutsättningar för barn och unga. Samt verkar för att de saker de genomför ska ske ur
ett barn- och ungdomsperspektiv. Regionen stödjer också kommunerna att hitta olika
sätt att få kunskap och att möta barn och unga i kommunerna. Ett exempel är att alla
kommuner i Gävleborg genomför en Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) vilket
gör att de får reda på vad unga idag tycker om sin vardag.

Lunch
Piteå kommun
Piteå kommun har arbetat flera år med att inkludera unga i kommunens arbete på
många olika sätt. De kommer att berätta om sina erfarenheter av vad som varit
framgångsrikt och hur de har gjort för att utvärdera sina insatser.
Kontigo
Kontigo är ett analys- och strategiföretag som genom sina uppdrag och samarbete med
kunder vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. De kommer att berätta om
erfarenheter från arbete med deltagarinvolvering samt dialoger och projekt som
genomförts tillsammans med unga.
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