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Året med ungdomsfullmäktige, året efter 
pandemin 

Bakgrund 

Denna årsrapport innehåller två delar, en del som är framtagen av 

planeringsledare vid ungdomsfullmäktiges kansli, stadsledningskontoret, 

tillsammans med ungdomsfullmäktiges presidium. Den andra delen innehåller 

viktiga händelser under 2022 som ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare 

särskilt vill lyfta.  

För att öka möjligheterna för barn och ungdomar att påverka beslut som rör 

stadens utveckling har ett ungdomsfullmäktige (UF) inrättats. Enligt 

kommunfullmäktiges beslut om inrättande av ungdomsfullmäktige har 

kommunstyrelsen ett uppdrag att ansvara för ungdomsfullmäktige och dess 

verksamhet.  

Artikel 12 i barnkonventionen understryker alla barns rätt att komma till tals 

och beskriver att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 

rör barnet. Genom samtal med kommunens nämnder, styrelser, bolag och 

förvaltningar kan Göteborgs Stad utifrån en positiv inställning tillsammans med 

ungdomsfullmäktige öka inflytandet för unga. 

Ungdomsfullmäktige träffar kommunstyrelsens representanter minst fem gånger 

per år. Även grundskolenämnden har fattat beslut om att träffa 

ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare regelbundet för dialog kring 

frågor som är viktiga för barn och unga. I Göteborgs Stad finns därmed 

etablerade och kända former för barn och ungas delaktighet bland annat genom 

ungdomsfullmäktige. 

Reflektioner 

Stadsledningskontoret uppfattar att ungas intresse för ungdomsfullmäktige är 

till stor del beroende av vuxnas kunskap och engagemang för forumet. Något 

som ungdomsfullmäktiges presidium särskilt vill framföra är vikten av bred 

politisk representation och hög närvaro vid träffar med kommunstyrelsens 

representanter för att säkerställa att ungas synpunkter tas om hand.  

Efter två år präglade av pandemirestriktioner har ungdomsfullmäktige återvänt 

till ett år där verksamheten har varit fysisk igen och aktiviteterna varit flera. Att 

lära känna de andra ledamöterna, jobba tillsammans med vuxna politiker, 

tjänstepersoner och andra verksamheter var efterlängtat. Samtidigt har åren av 

pandemi och digital verksamhet försvårat arbetet med kontinuiteten i forumet. 

Inarbetade metoder, arbetssätt och rutiner har inte självklart vidareförmedlats. 

Pandeminåren har också medfört att ledamöternas egna frågor och initiativ inte 

kunnat drivas i lika hög utsträckning som tidigare.   

Året inleddes med restriktioner och följdes av ett antal månader i tillfälliga 

lokaler då reparationer pågick utanför UF-kontoret. I slutet av året gick 
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flyttlasset till nya lokaler och ett representativt och funktionellt UF-kontor på 

Östra Hamngatan 21. 

Ungdomsfullmäktiges presidium vill särskilt vill lyfta att det har betytt mycket 

för engagemanget att kontoret varit öppet igen och att politikerutbildningarna 

både detta år och förra året kunde genomföras med alla ledamöter och ersättare 

på plats. Genomförd metodledarutbildning har varit viktig för att fånga upp och 

vidareutbilda äldre ledamöter för att självklart växa in i rollen som mentor för 

de yngre.  Återkommande metodutbildningar ger bra verktyg för att genomföra 

bra och inkluderade möten där alla får ta plats. 

Årets arbete 

UF:arna lyfter gärna vikten av att bli tillfrågade kring viktiga frågor för staden. 

Under året har de tyckt till om många olika saker bland annat genom att svara 

på remisser. Ledamöterna upplever att de blir lyssnade på och att barn och 

ungas synpunkter omhändertas i den politiska beslutsprocessen. Då 

beslutsprocesserna ofta är långa är det extra viktigt med återkoppling kring vad 

som händer i frågan och vad nästa steg blir. Bland årets remisser och större 

dialoger med verksamheter i staden kan nämnas:  

• Remissvar till Göteborgs Stads idrottspolitiska program 

• Synpunkter till stadens trygghetsråd  

• Genomförda dialoger med kommunstyrelsens representanter om bättre 

skola för alla och om desinformation och falska nyheter och hur det 

drabbar demokratin och de folkvalda.  

• Dialog med grundskolenämnden om mer elevinflytande och mindre 

kränkningar i skolan 

• Synpunkter till lokalförvaltningen och grundskoleförvaltningen om 

bättre omklädningsrum för unga 

• Dialog med stadens kuratornätverk om bemötande och ungas psykiska 

hälsa 

 

Ungdomsfullmäktige driver också frågan om att utveckla stadens elevråd och 

elevers rätt till inflytande över lärande och skolmiljö på olika sätt. Ett exempel 

på det är bidrag till Jubileumssatsningen ”Demokratisatsning med ungt 

inflytande” som genomförde en utbildningsinsats kring medskapande metoder 

och elevdemokrati för elevråd i åtta olika skolor i Göteborg. Ett annat exempel 

är UF:s medverkan i en film om elevrådsarbete framtagen av 

grundskoleförvaltningen.   

Ungdomsfullmäktige har en egen initiativpott för att kunna förverkliga sina 

idéer och förslag. De senaste åren har endast liten del av budgeten används, 

delvis med anledning av pågående pandemirestriktioner. Under året 

genomfördes informationssatsningar kring budgetarbete som haft positiv 

inverkan på årets motioner enligt presidiet. Att reflektera och ta ansvar över sin 

budget och att ta beslut om budgetrelaterade aktiviteter för att göra bra saker för 

unga i staden har varit viktigt.  
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Att få medverka och bli inbjudna till olika arrangemang och representera de 

unga i Göteborg är något UF:s presidium lyfter som särskilt viktigt. Ett exempel 

på det är när UF:s presidium deltog under en statsbesökslunch med kungaparen 

från Nederländerna och Sverige. Ett annat exempel är en löpande dialog under 

året mellan UF:s presidium och demokrati-och medborgarservices 

förvaltningsdirektör. 

Ungdomsfullmäktige har genom barnrättgruppen medverkat i framtagandet av 

barnrättsplanen för Göteborgs Stad. En av insatserna i planen är att höja 

valdeltagandet till ungdomsfullmäktige. Genom ett höjt valdeltagande kan fler 

barn påverka utvecklingen av staden Göteborg och sin närmiljö.  

Artikel 12 i barnkonventionen, att alla barn har rätt att göra sin röst hörd och 

vara delaktiga i beslut som rör dem, finns sedan 2022 med i mallen för 

ungdomsfullmäktiges motioner som en erinran och kompetenshöjande insats 

om barns mänskliga rättigheter. Även andra artiklar i barnkonventionen som är 

viktiga för förslagen nämns i motionerna.  

Valet till ungdomsfullmäktige 

Grundskolenämnden förrättar valet till ungdomsfullmäktige i samverkan med 

Utbildningsnämnden, Socialnämnderna, Centrum, Nordost, Sydväst, Hisingen, 

Nämnden för konsument- och medborgarservice, Idrotts- och 

föreningsnämnden och Kulturnämnden. Det har stor betydelse att flera 

förvaltningar samverkar i valet till ungdomsfullmäktige. Skolan är viktig för att 

nå de röstberättigade unga.  Men det finns många andra viktiga arenor för att 

engagera unga.  På fritiden, bland annat på fritidsgården, genom 

idrottsverksamheter eller kulturengagemang. Därför är alla de samverkande 

förvaltningarna viktiga i arbetet med att nå de unga i valet till 

ungdomsfullmäktige. Göteborgs Stad delas in i fyra geografiska stadsområden, 

Centrum, Sydväst, Nordost, Hisingen. Ett sådant stadsområde utgör en valkrets. 

Stadsområdena tilldelas mandat utifrån procentuell fördelningsmodell baserat 

på antal boende barn och ungdomar i valkretsen. 

Grundskolenämnden har goda möjligheter att fortsatt utveckla arbetet med val 

till ungdomsfullmäktige. Ett fortsatt arbete med att använda arenor där barn och 

unga redan vistas är en bra grund för demokratiarbete. En sådan arena är skolan. 

I en demokratisk skola får barn och unga inte bara lära sig om demokrati utan 

får även möjlighet att praktisera demokrati i vardagen.  

Ungdomsfullmäktige är ett viktigt verktyg i demokratiarbetet med barn och 

unga. Valet till ungdomsfullmäktige är på riktigt och i årets val fanns 48 011 

unga röstberättigande.  

UF:s ledamöter är folkvalda unga som inte nödvändigtvis har koppling till 

skolan eller är aktiva i skolors demokratiska forum som klassråd och elevråd. 

Att valet inte är ett skolval bedöms vara en viktig framgångsfaktor vad gäller 

mångfalden i rekryteringsarbetet. Stadsledningskontoret menar att 

socialförvaltningarnas fritidssektor är viktiga i rekryteringen av kandidater som 
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då värvas från fler unga arenor och på fler grunder än ett redan existerande 

engagemang i exempelvis elevkår.  

Valdeltagandet 2022 är fortfarande lågt även om det i år är tillbaka på samma 

nivåer som innan pandemin. Stadsledningskontorets bedömning är att det finns 

goda förutsättningar för att öka valdeltagandet med grundskolenämnden som 

valförrättare tillsammans med samverkande nämnder. Antalet kandidater i årets 

val var 191, vilket är en ökning med 28 % från tidigare år. Det totala 

valdeltagandet landade på 18,81 %, vilket innebär 9031 unga röstande.  

 

Valresultat i procent 2005–2022 

UF:arna själva är naturligtvis valets och forumets bästa ambassadörer. 

Studiebesök i skolorna av tidigare UF:are har visat sig ha positiva effekter på 

valdeltagandet. En film i form av ett digitalt klassrumsbesök togs fram under 

2022 och har skickats till alla skolor för information om både valet till 

ungdomsfullmäktige och med förslag till vidare arbete inom ramen av skolans 

ordinarie demokratiarbete.  

Till årets val utvecklades vallappen med mer interaktivitet. Dagens unga ser 

digital kommunikation som en självklarhet. Digitaliseringen har stor potential 

att möjliggöra aktivitet och delaktighet i skola och vardagsliv för barn och unga. 

Under hela kandideringsperioden ställdes dagligen en viktig fråga för unga som 

alla kunde svara på och följa resultatet. Under valets alla dagar fanns det 

möjlighet att livechatta med exempelvis kommunalråd, kommunstyrelsens 

ordförande, ordförande för nämnden för demokrati-och medborgarservice eller 

ungdomsfullmäktiges ordförande. Valappens interaktivitet kan utvecklas till 

kommande år för att möjliggöra ökat engagemang och kunskap om valet till 

ungdomsfullmäktige, 
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Valdeltagande per stadsområde 2022 

Skillnaderna i deltagande är fortsatt stora inom stadsområdena, mellan skolor 

och skolformer. Samtidigt syns vissa ökningar, förra året hade 21 kommunala 

skolor inga röstande alls men i år har det antalet minskat till 12 kommunala 

skolor. 38 kommunala grundskolor har 50% eller högre valdeltagande i år, 

jämfört med 26 skolor 2021.  Alla skolformer har ökat i valdeltagande förutom 

kommunala gymnasieskolor. Att gymnasieskolorna över lag har ett lägre 

valdeltagande kan bero på att valet endast berör hälften av eleverna, då de fyller 

18 under gymnasietiden och inte är röstberättigade. 

 

Valdeltagande efter regi och skolform 2020-2022 

 

Klicka här för att ta del av fördjupad valstatistik: 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201911511103392 

 

 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201911511103392
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Ungdomsfullmäktiges ledamöter och 
ersättare tycker till om året 
Året efter pandemin! Det var kul att kunna träffas igen och när det första 

stormötet äntligen kunde genomföras var alla taggade och laddade med idéer 

och motioner.  

Politikerutbildning 

Alla valda ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige fick gå en tvådagars 

politikerutbildning redan under december 2021. En dag på Burgårdens 

konferenscenter och en dag i anslutning till UF:s eget kontor. Syftet med 

utbildningen är att ge alla nya ledamöter och ersättare kunskaper om hur staden 

fungerar, att förstå ungdomsfullmäktiges roll och arbetsformer samt att lära 

känna varandra och bygga grupp. Budgetmötet med avdelningschefen från 

stadsledningskontoret hade en speciellt positiv inverkan på mandatperioden 

2022. 

Bland annat arbetade ledamöter och ersättare gemensamt fram en policy för 

ungdomsfullmäktige 2022: 

 

Många deltog i utbildningen och enligt utvärderingen var utbildningen 

uppskattad. Det var roligt att lära känna de andra i ungdomsfullmäktige och 

extra uppskattad var den avslutande pizzalunchen. 

Utskottsdagar 

I början av året genomförde ungdomsfullmäktige digitala utskottdagar. Det blev 

sammanlagt fyra utskott, och vi jobbade fram vision, mål och aktiviteter för 

varje utskott  

Ungdomsfullmäktiges utskott 2022 

Trygghetsutskottet  

Jobbar med trygghet för unga, för ungas psykiska hälsa, för mänskliga 

rättigheter som barns rättigheter.  
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 Skolutskottet  

Jobbar med alla frågor som rör skolan. Skolan ska vara en trygg plats för 

alla, med bra skolmat, studiero och lokaler som passar alla.  

Göteborgsutskottet  

Jobbar med alla frågor som rör stadsutveckling i staden. Göteborg ska vara 

tryggt, rent och snyggt. Jobbar för klimatet och en bättre miljö. 

Kollektivtrafiken behöver bli mycket bättre och gratis busskort 24/7.   

Fritidsutskottet   

Jobbar med en bra fritid för alla barn. Hem, skola och stadens gator ska vara 

trygga platser för barn.  Det ska finnas fler, gratis och bra aktiviteter för den 

som är ung. Sommarjobb är också en viktig fråga.  

Motionsskrivarskola 

Två motionsskrivarskolor genomfördes digitalt. Kansliet stöttar nya ledamöter i 

att lära sig att skriva motioner och förslag. De gamla ledamöterna är med och 

hjälper till och redan här skrevs de första motionerna till det första stormötet 

Stormöten på Börsen 

Det första stormötet blev inställt med anledning av coronarestriktionerna i 

början av året. Sedan hölls fyra vanliga möten på plats i Börsen. Bland annat 

har UF beslutat om att arbeta för gratis mensskydd för unga, bilfri innerstad, 

gratis styr och ställ cyklar för unga, bättre och tryggare omklädningsrum i 

skolan och grattis offentliga toaletter för unga och markandsföringsmaterial om 

UF, tex anteckningsböcker, pins och klistermärken. 

Här finns alla handlingar samlade: 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4c4bfea5-c2ca-4b87-

9bce-dcb647c7a106 

  Sam Erhamre i talarstolen på Börsen 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4c4bfea5-c2ca-4b87-9bce-dcb647c7a106
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.4c4bfea5-c2ca-4b87-9bce-dcb647c7a106
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Politisk referensgrupp för ungdomsfullmäktige 

Enligt ungdomsfullmäktiges arbetsordning ska ungdomsfullmäktige och 

politiska representanter ska ha en mötesplats i form av dialogdagar. 

Dialogdagarna bör vara flexibla och utgå från UF-ledamöternas önskemål och 

behov. Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp som i samverkan med 

ungdomsfullmäktige förbereder dialogdagarna samt i övrigt stöder utvecklingen 

i ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige träffar den politiska 

referensgruppen regelbundet efter varje stormöte. Politikergruppen har anordnat 

två viktiga dialoger under året, en om skolan och en om desinformation och 

falska nyheter.  

På trappscenen på Stadsbiblioteket anordnades i juni ett dialogmöte med 

ungdomsfullmäktige och kommunstyrelsens representanter om ”Hur vi gör 

skolan bättre för alla?”. Dialogen innehöll presentationer, dialoger, samtal och 

berättelsemaraton. På plats fanns förutom ungdomsfullmäktige och 

kommunstyrelsens representanter, tjänstepersoner, forskare, lokala ungdomsråd, 

Alingsås ungdomsråd, föräldrar, kompisar och andra intresserade 

 

Vice ordförande Sten Berg modererar publikdiskussion på stadsbiblioteket 

I november anordnades den andra dialogen på Frilagret och temat denna gång 

var desinformation och falska nyheter. Efter en spännande föreläsning om just 

desinformation genomfördes dialogfika och olika interaktiva övningar.  Frågor 

väcktes om var gränsen går för yttrandefrihet och hur politiker kan skyddas för 

att utföra sitt uppdrag. Trots det viktiga ämnet var det endast en vuxen politiker 

närvarande halva dialogen. Detta var en besvikelse för UF:arna. 

 Workshop om hur desinformation drabbar demokratin 
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Metodledarutbildning 

UF genomförde en metodledarutbildning under två helger för att bli ännu bättre 

på att göra möten där många röster blir hörda. Utbildningen var väldigt 

uppskattad av de UF:are som gick utbildningen och de kan nu använda metoder 

för att skapa bra och inkluderande möten. 

  

Eva Broms utbildar i metoder för inkluderande möten 

Barnrättsarbete 

Barn gör barnrättsplan i Göteborgs Stad! 

Ett av de stora misstagen kommuner gör är att inte inkludera barn i sitt arbete 

med barnrätt, något som borde vara en självklarhet. 

Ungdomsfullmäktige har en barnrättsgrupp som aktivt arbetade tillsammans 

med stadsledningskontoret med att ta fram förslaget till barnrättsplan. Vi tyckte 

också till om stadens barnbokslut.  

Hela ungdomsfullmäktige har fått information om planen av gruppen och alla 

fick också rösta om planen innan den lämnades över till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige 

Barnrättsgruppen var en väldigt viktig del av arbetet för att barnrättsplanen 

skulle bli så bra som möjligt för alla unga oavsett olikheter.  

Men under arbetet så blev det tydligt att fler perspektiv behövdes då alla barn 

är olika och har olika förutsättningar. Därför gjorde arbetsgruppen en enkät 

riktad till stadens barn med frågor kopplade till barnkonventionen för att kunna 

få en överblick över hur barn och unga har det. 

Det var särskilt viktigt att barn i grundsärskolan var med och svarade. Det är 

en utsatt grupp som väldigt sällan får vara med och påverka och därför är det 



 

Årsrapport ungdomsfullmäktige 2022 11 (14) 

  

Stadsledningskontoret 2023-02-24 

viktigt att stå upp för dem. Enkätresultatet som består av svar från ungefär 600 

barn och unga utgör ett viktigt material för arbetet inom barnrätt.  

Som följd att ha svarat på enkäten så kommer barn och unga förhoppningsvis i 

större utsträckning bli medvetna om sina rättigheter, en otroligt viktig faktor i 

arbetet om barnrätt som måste tas på allvar. 

Heba Soualem, tidigare ordförande för ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp  

Dialog med Grundskolenämnden 

Många av frågorna som vi i ungdomsfullmäktige driver handlar om skolan på 

olika sätt. Därför är vår dialog med grundskolenämnden viktig. Vi hade en 

dialog med nämnden i höstas som handlade om elevers delaktighet och 

inflytande i skolan hur kan vi arbeta mot kränkningar och trakasserier i skolan.  

 

Dialog unga och vuxna politiker 

UF har under året tyckt till om: 

Trygghet och psykisk hälsa: 

-synpunkter om trygghet och brott utifrån barn och ungas perspektiv till stadens 

trygghetsråd 

-dialog med kuratornätverket i staden. Det har bland annat lett till att det nu 

kommer tas fram en ”Hjälpkarta för unga” i staden där man tydligt kan se var 

man kan vända sig om man behöver hjälp i olika frågor, denna ska sättas upp i 

skolorna. 

 

-dialog med grundskoleförvaltningen och lokalförvaltningen om hur det kan 

skapas bättre och tryggare omklädningsrum på skolor och idrottshallar. 

-svarat på remiss om Göteborgs Stads idrottspolitiska program 

Fritid: 

-medverkat i workshops för att ta fram ett gemensamt kommunikationskoncept 

för stadens fritidssektor. 
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Skola: 

-tyckt till om remiss om drogtest och narkotikahundar i skolan, 

elevskyddsombud, elevrådsreglemente,  

Stadsutveckling: 

-medverkan Älvstadendagarna Nordstan 

-debattartikel GP om hållbart resande och om dålig återkoppling från politiker 

Andra saker vi också gjort 

• Samarbete med GBG & Co kring Musikhjälpen. Här var det viktigt för 

UF att visa sitt stöd för barn på flykt 

• Flera programpunkter under Frihamnsdagarna  

• Open-office UF på Frilagret 

• Medverkan stadens Mötesplats barn och unga 

• Manifest för framtiden om hälsa till stadens jubileumssatsning 

• Utfrågning av kommunalråd Axel Darvik i Nordstan 

• Barns rätt vid samhällskris/Länsstyrelsen 

• Göteborgsregionens klimatlyft om hållbarhet och klimat 

• Dialog unga sommarjobbare/feriearbetare 

• Dialog med unga i Göteborgs Stads partnerstad i Sydafrika 

• Valdebatter på skolor 

• Besök från andra ungdomsråd från bland annat Tomelilla och 

Vänersborg. 

UF syns och hörs i olika medier 

Under året har det skrivits fem artiklar om ungdomsfullmäktige i Vårt 

Göteborg. I december följde SVT nyheter det nyvalda ungdomsfullmäktige och 

det resulterade i tre inslag på SVT nyheter. 

Daria, 17, flydde krigets Ukraina – valdes in i ungdomsfullmäktige Göteborg | 

SVT Nyheter 

Sam, 14, från Biskopsgården förklarar: Så funkar ungdomsfullmäktige | SVT 

Nyheter 

Se när ungdomarna ställer kommuntoppen Jonas Attenius (S) mot väggen | SVT 

Nyheter 

Ungdomsfullmäktige syns i sina egna sociala medier på Facebook, Instagram 

och Twitter också. 

UF-bladet 

Varje månad utkommer vårt nyhetsbrev, UF-bladet. Det bästa sättet att följa 

UF:s arbete är genom att prenumerera på UF-bladet!  

Registrera dig för UF-bladet här! 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/pappa-jag-ar-i-stadshuset-daria-17-flydde-krigets-ukraina-valdes-in-i-goteborgs-ungdomsfullmaktige
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/pappa-jag-ar-i-stadshuset-daria-17-flydde-krigets-ukraina-valdes-in-i-goteborgs-ungdomsfullmaktige
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sam-14-fran-biskopsgarden-forklarar-sa-funkar-ungdomsfullmaktige
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sam-14-fran-biskopsgarden-forklarar-sa-funkar-ungdomsfullmaktige
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/se-nar-ungdomarna-staller-kommuntoppen-mot-vaggen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/se-nar-ungdomarna-staller-kommuntoppen-mot-vaggen
https://mailchi.mp/goteborg/uf-bladet
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Stadsledningskontoret 2023-02-24 

Sammanfattning och viktigt framåt 

”Valresultatet hade jag önskat varit högre med tanke på de insatser som 

gjordes. Valresultatet gick upp vilket är bra, och det säger att vi är på väg åt 

rätt håll och brutit den nedåtgående trenden. Vi behöver dock 

fortfarande jobba för att det ska fortsätta gå upp” 

”2022 var ett år som flöt på bra och fokuset var mycket på att komma tillbaka 

från pandemin. Många av de som var med i UF 2022 hade inte varit på UF-

kontoret tidigare vilket betydde att väldigt få behövde lära många andra de 

rutiner som finns på kontoret och hur möten brukar gå till. Men det var även 

en möjlighet att skapa nya rutiner” 

”Viktigt med vuxenstödet för ungdomsfullmäktige. Närvaron och engagemanget 

från den politiska referensgruppen måste bli bättre” 

”Uppmuntra tjejer att ta plats och engagera sig mer” 

” Det var tråkigt att vi inte var beslutsmässiga i november och mer tankar 

borde gå till hur vi behåller UF:are aktiva hela året ut” 

” En mer generell social mediastrategi bör utvecklas för 2023 så att vi kan 

satsa mer på att utöka vårt digitala inflytande” 

”Att vi blivit mer fysiska igen efter pandemin. Vi har jobbat lokalt, nationellt 

och internationellt vilket varit viktigt. Det har lyft vikten av ungas perspektiv 

och gett oss mer fokus och uppmärksamhet i staden när vi fått vara med i större 

saker” 

 

UF:s presidium: Sumeja Berisha, Sten Berg och Charlie Arby
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