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Bakgrund
Miljö- och klimatrådet i Västmanland, med en bred representation från olika aktörer, är ett
pådrivande samverkansorgan i länets gemensamma arbete för att nå ett hållbart samhälle.
Utgångspunkten är FN:s hållbarhetsmål, Sveriges miljömål, länets miljö- och klimatmål samt
internationella och nationella klimatmål. Arbetet i rådet ska resultera i konkreta åtgärder för
att långsiktigt nå visionen ”Västmanlands län är en Miljö- och Klimatförebild 2030”.
Detta dokument presenterar ett av de projekt som arbetats fram inom rådets beredningsgrupp
tillsammans med fokusgrupperna, God Livsmiljö samt Energi & Klimat. Projektet har beretts
utifrån rådets beslut om mål och inriktning för det gemensamma miljö- och klimatarbetet i
länet. Alla rådets projekt är framtagna för att skapa ett tydligt engagemang och visa en
handlingskraft i länets miljö- och klimatarbete och som leder till att Västmanland blir en
förebild avseende miljö- och klimat.

Syfte
Genom att skapa ett ungdomsråd så kan fler ungdomar engagera sig i miljö- och klimatfrågor.
Ungdomsrådet kommer att arbeta självständigt och med frågor som efterfrågas av delegaterna
i Miljö- och klimatrådet. Ungdomsrådet kommer därför att ingå i den struktur som bygger upp
Miljö- och klimatrådet och även ha koppling till Miljö- och klimatrådets berednings- och
fokusgrupper.
Genom ungdomsrådet vill vi skapa en brygga mellan åldrarna i miljöarbetet där framtidens
verksamhetsledare involveras i arbetet. Miljö- och klimatrådet bedöms genom att ta tillvara på
ungas engagemang få nya perspektiv på frågor som är av betydelse för länets långsiktigt
hållbara utveckling. Ungdomarna får en arena där de kan vara med och påverka
samhällsutvecklingen.

Projektmål
Ett ungdomsråd ska etableras och ha minst ett möte under hösten 2018 och två våren 2019.
Ungdomsrådet ska bestå av 6–10 gymnasieelever från hela länet och med olika inriktning.
När projektet avslutas ska det finnas en långsiktig plan för hur ungdomsrådet ska drivas.

Effektmål
Etablering av ungdomsrådet kommer inte att ge en direkt miljöpåverkan, men
förhoppningsvis kan rådet med tiden ge långsiktiga effekter bl.a. kring ett ökat engagemang
inom miljö- och klimatfrågor i samhället, i synnerhet bland ungdomar.
För ungdomarna själva ger deltagandet i ungdomsrådet, tillsammans med fortbildning i
hållbarhetsfrågor, en attraktiv merit för framtida arbete. Det kan även vara en merit för
deltagande gymnasieskolor. Att erbjuda ungdomar en möjlighet att engagera sig i
samhällsfrågor tidigt, skapar även en grund för deras fortsatta engagemang i hållbarhetsfrågor.
Inledningsvis bedöms frågor kopplat till konsumtion och livsstil ligga i fokus för
ungdomsrådet (Miljö- och klimatrådets övergripande mål 1), men beroende på vilka uppdrag
de får och vilka initiativ som tas kan flera av miljö- och klimatrådets mål gynnas.
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Målgrupp
Gymnasieelever i årskurs 2 och 3 från hela länet och med olika inriktning.

Avgränsningar
Projektet ska endast initiera och starta upp ungdomsrådet. Därefter ska det inkluderas i
strukturen för miljö- och klimatrådet.

Projektorganisation
Beställare
Miljö- och klimatrådet i Västmanlands län
Projektägare
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sara Paulsson, chef för Miljöavdelningen.
Telefon: 010-224 94 41
E-post: sara.paulsson@lansstyrelsen.se

Projektledare
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mårten Gustafsson, Miljömålssamordnare.
Telefon: 010-224 92 64
E-post: marten.gustafsson@lansstyrelsen.se
Arbetsgrupp
Elin Dalman, Region Västmanland
Viktor Björsson, LRF Mälardalen
Milad Fahimi, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Lotta Görling, Förbundet Agenda 21
Styrgrupp
Styrgruppen för projektet är Miljö- och klimatrådet med Landshövding Minoo Akhtarzand
som ordförande.
Referensgrupp
Miljö- och klimatrådets beredningsgrupp utgör referensgrupp och stöder projektens
framskridande.
Samverkanspartner/Intressenter
Länets kommuner och gymnasieskolor.

Genomförande
Etablering av arbetsgrupp

En projektgrupp etableras genom förfrågan till miljö- och klimatrådet.
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Rekrytering av ungdomsråd

Ett erbjudande skickas ut till länets samtliga gymnasieskolor att kunna nominera en elev i
årskurs 2 eller 3 att delta i ungdomsrådet. Av inkomna förslag gör projektgruppen ett urval
som baseras på att ungdomsrådet ska representera hela länet och gärna ha olika inriktning.
Andra aspekter som t.ex. engagemang i andra sammanhang vävs in i bedömningen.
Initiala möten ungdomsrådet

Det första mötet under hösten 2018 ska ha fokus på formering av gruppen, mötesstruktur och
att ungdomarna ska lära känna varandra. De ska därefter i så tidigt skede som möjligt få
uppdrag av miljö- och klimatrådet som har ungdoms- och framtidskoppling. Ungdomarna ska
ges möjlighet att delta gratis i några attraktiva seminarier/kurser, eventuellt redan under
hösten. Detta diskuteras i projektgruppen.
Framtagande av långsiktig plan för ungdomsrådet

En långsiktig plan tas fram av projektgruppen för hur ungdomsrådet organiseras efter
projektets avslut. Detta inkluderar:
•

Hur ungdomsrådet ingår i Miljö- och klimatrådets struktur

•

Hur ungdomsrådet förnyas

•

Vem/Vilka som har det övergripande ansvaret för ungdomsrådet

Tidplan
Första halvan av 2018: Etablera kontakt med gymnasieskolor. Ta fram informationsmaterial
att gå ut med till skolorna där det framgår vad som erbjuds och förväntas av deltagare i
ungdomsrådet.
Andra halvan av 2018: Bilda ungdomsrådet, förhoppningsvis genom urval bland många
intresseanmälningar. Genomför utbildning och möten. Ge ungdomsrådet uppdrag. Ta fram en
långsiktig förvaltningsplan av ungdomsrådet. Projektet avslutas 31 december 2018.

Milstolpar
Nr

Händelse

Datum

1

Projektet godkänt av Miljö- och klimatrådet

18-02-04

2
3
4
5
6
7
7
8
9

Projektorganisation godkänd av projektdeltagare
Projektplan klar
Förfrågan utskickad till länets gymnasieskolor
Ungdomsrådet bildat
Första rådsmöte
Plan för rådets fortsatta efterlevnad klar
Genomförande av projektet klart
Utvärdering och överlämnande av projektet klart
Slutrapport klar och projektgrupp upplöst

18-06
18-07
18-08
18-11
18-11
19-01-31
19-03-31
19-05
19-05
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Godkänt
(och av vem)
Miljö- och
klimatrådet

Kommunikation
Förfrågan till länets gymnasieskolor samordnas med förbundet Agenda 21 i samband med
inbjudan till Gröna Draken-dagen. Utöver detta samordnas kommunikationen med
projektgruppens deltagare. Marknadsföring av ungdomsrådet sker i samband med att det
bildas. Ungdomsrådet presenteras på Miljö- och klimatrådets möte i november.

Riskhantering
[Riskanalys för projektet genomförs i tabell nedan. Förklara även kritiska framgångsfaktorer]
Händelse

Konsekvens

Betydelse
Skala 1 till 5

Sannolikhet
Skala 1 till 5

Riskvärde
B*S

Ansvarig

Lågt intresse hos
gymnasieelever

För få ungdomar för
att kunna bilda ett
ungdomsråd –
åtgärd: ny
intresseanmälan och
marknadsföring
Projektet fortsätter
en bit in i 2019

5

3

15

Projektledare

2

4

8

Projektledare

Fördröjd tidplan

Uppföljning
Projektets framåtskridande redovisas på Miljö- och klimatrådets webbplats och på Miljö- och
klimatrådets möte i november 2018.
Etablering av ungdomsrådet kommer inte att ge en direkt miljöpåverkan, men en indikator
kopplat till målet ”hög kunskap kring hållbarhets- och livsstilsfrågor i skolan” skulle kunna
vara en del av ungdomsrådets eget uppdrag att ta fram.

Finansiering
Eventuella kostnader för bildande av ungdomsrådet finansieras av Länsstyrelsens
miljömålsmedel. Projektgruppen bidrar med egen tid.

Utvärdering, avslut och överlämnande
Uppföljning av projektets framåtskridande görs enligt miljö- och klimatrådets riktlinjer. Detta
visualiseras på rådsmöten och miljö- och klimatrådets webbplats.
Efter projektets slut så görs en utvärdering av projektet avseende:
•
om projektet har följt tidplan och om inte, vad som bidrog till detta.
•

lärdomar för framtida projekt i miljö- och klimatrådet,

•

bedömning av för och nackdelar med ungdomsrådet (effektmål),

•

ungdomsrådets sammansättning och

•

hur ungdomsrådet kan bli ännu bättre.

Utvärderingen sammanställs och läggs upp på rådets webbplats. Projektet avslutas formellt på
miljö- och klimatrådets möte i maj 2019.
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