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§ 246 

Motion 9-2019 om ungdomsstrategi 
Dnr 1652-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer  

Johannes Sundelin (S) och Anders Öberg (S) reserverar sig mot beslutet. 

Yttrande till beslutet 
Visionen i den av fullmäktige antagna regionala utvecklingsstrategin är att 

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. I ett län 

som Norrbotten med svag befolkningsutveckling och åldrande befolkning är 

unga en viktig målgrupp. Det framgår också av den regionala utvecklings-

strategin som antogs av fullmäktige i februari 2019. 

Sammanfattning 
Johannes Sundelin (S) föreslår i en motion att Region Norrbotten i samarbete 

med kommuner, civilsamhället och näringslivet ska utarbetar en regional 

ungdomsstrategi. Strategin ska utformas i samma anda som RUS och ge-

nomsyras av de horisontella värdena jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, 

inkludering och hållbar utveckling. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Johannes Sundelin (S) och Anders Öberg (S) föreslår bifalla motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Johannes Sundelins förslag 

och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.  

Ärendet 
Unga kvinnor och män är viktiga för Norrbottens utveckling. I ett län som 

Norrbotten med svag befolkningsutveckling och en allt åldrande befolkning 

behöver vi ha ungas intresse och delaktighet framför oss i den regionala 

utvecklingen. Därför är också barn och unga en prioriterad grupp i den reg-

ionala utvecklingsstrategin (RUS) som arbetats fram i bred dialog och antogs 

av fullmäktige i februari 2019. Av strategin framgår det att bland annat jäm-

ställdhet, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet samt barn och unga i 

fokus är viktiga ingångsvärden.  

Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer är ett av fyra insatsområden i 

RUS:en. Där framgår att Norrbotten ska verka för att andelen kvinnor och 

män, unga kvinnor och män i åldern 17-24 år ska vara i samma nivå som 

riket. Men för det behövs inte en särskild regional ungdomsstrategi. Barn 

och unga i fokus ska istället beaktas i genomförandet av den regionala ut-
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vecklingsstrategin och i varje insatsområde – attraktiva livsmiljöer, tillgäng-

lighet, kompetensförsörjning samt innovationer och entreprenörskap.  

Nu pågår arbetet med att kartlägga vad som pågår i Norrbotten inom respek-

tive insatsområde. Utifrån kartläggningen kommer sedan initiativ att tas där 

verksamhet saknas. Om bedömningen är att ungdomsfrågorna inte hanteras 

på ett sådant sätt att målen i RUS:en inte kan uppnås, kan ett särskilt hand-

lingsprogram i bred samverkan tas fram. Men ingen särskild regional ung-

domsstrategi. 

Bilagor: 

Motion 9-2019 om ungdomsstrateg 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

  


