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Viktiga händelser 

 Information från Barn- och ungdomsrådet om rådets verksamhet, dels 
tidigare år och dels under 2021.  
  

 Påbörjat arbetet med att se över antalet valdistrikt inför det allmänna valet 
2022 då kommunen växer sett till antalet röstberättigade.  
 

 Valnämndens ordförande har initierat att det ska ske en översyn av 
säkerheten inför, under och efter valet.   
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Ekonomisk sammanfattning 

  HELÅR     PERIOD: JAN - AUG  

Driftsredovisning per slag                          
(belopp i tkr) 

 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Budget-

avvikelse 
Utfall 
2020 

 

Period-
budget 

Utfall 
perioden 

Budget-
avvikelse 

Verksamhetens intäkter          

Avgifter  0 0 0 0  0 0 0 

Övriga intäkter  0 0 0 0  0 0 0 

Summa intäkter  0 0 0 0  0 0 0 
           

Verksamhetens kostnader          

Personalkostnader  -586,2 -586,2 0 -443,4  -354,1 -287,3 66,8 

Lokalkostnader  0 0 0 0  0 0 0 

Kapitalkostnader  0 0 0 0  0 0 0 

Köp av tjänster  0 0 0 0  0 0 0 

Övriga kostnader  -28,80 -28,8 0 -29,5  -28,8 -14,7 14,1 

Summa kostnader  -615,0 -615,0 0 -472,9  -382,9 -302,0 80,9 
           

Verksamhetens          

nettokostnader  -615,0 -615,0 0 -472,9  -382,9 -302,0 80,9 

 

 
 

Verksamhetsuppföljning 

 

Val- och demokratinämnd 

Val- och demokratinämnden har fram till sista augusti haft ett sammanträde då bland 

annat ordföranden och sekreteraren för Barn- och ungdomsrådet närvarade för att 

berätta om sin verksamhet. Barn- och ungdomsrådet tillhör sedan 2019-01-01 

organisatoriskt till Val- och demokratinämnden. Verksamheten har blivit begränsad i 

och med att Corona-Covid19 har fortsatt under året. 

Barn- och ungdomsrådet 

Fram till september 2021 har rådet genomfört tre digitala möten och frågor som 

diskuterats i rådet har varit: 

• Val 2022; ungas inflytande, förstagångsväljare, kunskap till högstadieelever – Rådet 

  HELÅR     PERIOD: JAN - AUG  

Driftsredovisning per 
verksamhet (tkr) 

 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Budget-
avvikelse 

Utfall 
2020 

 

Period-
budget 

Utfall 
perioden 

Budget-
avvikelse 

          

Val- och demokratinämnd  -615,0 -615,0 0 -472,9  -382,9 -302,0 80,9 
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pratar löpande över året om vad unga behöver för att engagera sig och förstå att 

deras engagemang ses som viktigt – dvs vad vuxna/beslutsfattare behöver göra för 

att leda vägen för/bjuda in unga. 

• LUPPföljning; LUPP* genomfördes senast 2019, fördjupningsarbete genomförs 

fram till nästa enkät (2022). Under året har workshop gjorts där rådsmedlemmar 

medverkat på temat ”makt att forma sitt liv” (ur regeringens ungdomspolitiska mål). 

Arbetet genomförs tillsammans med Adam Wallenberg, filosofisk praktiker och har 

lett till att ett antal affischer med budskap från unga. Dessa ska skickas till de skolor 

som genomför LUPP under höstterminen. Till våren planeras en utställning på 

Biblioteket. 

* LUPP=Lokal uppföljning av ungdomspolitiken; en livsstilsenkät producerad av MUCF; Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Enkäten genomförs var tredje år i Österåkers kommun. 

• TÖPen har presenterats för rådet för inspel; En visuell samrådskampanj, t ex 

Österåker på väg, ses som en möjlighet att locka fler unga att engagera sig. 

• På senaste rådsmötet genomfördes workshop om kommunens vision och 

varumärke, ledd av Martin Andersson och Linn Sandegård. Rådets inspel fokuserade 

kring ungas inflytande, integration och inkludering. 

Framåtblick 

Val- och demokratinämnden blickar framåt mot det allmänna valet den 11 september 

2022 och arbetet inför valet har redan påbörjats i form av att se över antalet 

valdistrikt då Österåkers kommun växer sett till antalet invånare. Per 1 mars 2021 var 

det 35 243 röstberättigade att jämföra med det senaste allmänna valet 2018 då det var 

33 316 röstberättigade. Det innebär att Österåkers kommun till det allmänna valet 

2022 kommer att få fyra nya distrikt, totalt 25 valdistrikt från dagens 21 valdistrikt. 

Det är Vallagen som föreskriver att det ska vara mellan 1000 – 2000 röstberättigade 

per valdistrikt. Det sker också ett allmänt förberedande inför det allmänna valet den 

11 september med bland annat säkerheten inför, under och efter valet. 

 


