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Vilka nationella politiska mål 

påverkar barn och unga? 

Regionernas roll?
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Nationella styrdokument
Ungdomspolitiken Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 

inflytande över samhällsutveckling. 

Barnrättspolitiken Barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och 

trygghet samt delaktighet och inflytande. Målformuleringen omfattar 

varje flicka och pojke upp till 18 år.

Barnkonventionen Huvudartiklarna 2, 3, 6 och 12.

2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.

12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen. Elva målområden.
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Befolkningsstatistik 2014

3 017 094 individer i åldern 0-25 år i Sverige

30,95 % av totala befolkningen i Sverige

Barnrättspolitiken

0-18 år

Ungdomspolitiken

13-25 år

2 093 420 1 537 739
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Offentlig verksamhet som 
berör unga ska

• ha ett ungdoms-perspektiv

• bedrivas med utgångspunkt 
från kunskap om ungas 
levnadsvillkor

• ha tillgång till kunskap om 
insatser och metoder

• samordnas mellan olika 
sektorer



regiongavleborg.se 

De 11 nationella folkhälsomålen

Delaktighet och inflytande i samhället 

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barn och ungas uppväxtvillkor

Hälsa i arbetslivet 

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Alkohol, narkotika, dopning, tobak
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Hälsans bestämningsfaktorer
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Social

Social 

hållbarhet

Miljömässig

hållbarhet

Ekonomisk

Hållbarhet

Etnicitet

Funktionsförmåga

Hälsa

Kön

Ålder

HÅLLBARHETS DIMENSIONER

PERSPEKTIV

M. fl.
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Önskat läge Nationella mål

Etnicitet                                      INTEGRATION                                   

Funktionsförmåga                      TILLGÄNGLIGHET                                  

Hälsa JÄMLIK HÄLSA

Kön JÄMSTÄLLDHET                                     

HBTQ                                         LIKABEHANDLING                                     

Ålder                                           ÅLDERSJÄMLIKHET

Måluppfyllelse

På vilket sätt bidrar 

verksamheten till 

att uppfylla de nationella 

målen?

Alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ha lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter.                                                                                   

Att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och 

med jämlika levnadsvillkor för människor med 

funktionsnedsättning.                                                                                                        

Att kvinnor och män har samma makt att forma samhället 

och sina egna liv.

Att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att 

forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen.

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 

könsidentitet eller könsuttryck.

Att åldras i trygghet med bibehållet oberoende, kunna 

leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och tillgång till 

god vård och omsorg.
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Dialogfråga

Vilka nationella politiska mål använder ni er av på regional 

nivå för att skapa förståelse för nationella ungdomspolitiken?

På vilket sätt beskriver/uttrycker ni er kring sambandet 

mellan olika politiska mål? 
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Regionala styrdokument – Region Gävleborg

Nya Möjligheter – regional 

utvecklingsstrategi för Gävleborg 

2013-2020

Hållbar utveckling – åldersperspektivet ett av flera

perspektiv att beakta. 

Jämställd och jämlik hälsa för ett 

hållbart Gävleborg 2015-2020

Mål 1: Delaktighet och inflytande i samhället.

Mål 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar.

Mål 3: Barns och ungas uppväxtvillkor.

Strategi för långsiktigt barn- och 

ungdomspolitiskt arbete i 

Gävleborg

Fem mål som sätter ut riktning i det regionala barn- och 

ungdomspolitiska arbetet. (ska revideras) 

Kompetensprogrammet Målområde: förutsättning för lärande


