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Barn- och ungdomsförvaltningen

Yttrande över ungdomspolitiskt handlingsprogram
Förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram för Vänersborgs kommun
Upprättandet av ett ungdomspolitiskt handlingsprogram har pågått under en
längre tid och är nu inne i en slutfas. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasienämnden och Socialnämnden. Innehållet består av
1. Syfte.
2. Internationella och nationella ungdomspolitiska överenskommelser
och mål.
3. Lokala styrdokument.
4. Prioriterade områden.
5. Verktyg och metoder som kan vara användbara för att öka ungdomars påverkansmöjligheter och inflytande.
Synpunkter på förslaget ska vara Barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda
senast 30 juni 2009.
Demokratiberedningens synpunkter
Demokratiberedningen sympatiserar med utgångspunkten i att barn och
unga skall vara delaktiga och ha makt över beslut rörande sin egen vardag.
Det föreslagna målet är:
I Vänersborgs kommun ska alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar ges goda kunskaper, meningsfull fritid och personlig utveckling.
Demokratiberedningen anser att från och med 2010 skall Kommunfullmäktige tillföra Barn och ungdomars rättigheter som ett generellt perspektiv för
allt utvecklingsarbte vid sidan om samverkan, jämställdhet, omvärldsorientering och integration.
Med barns rättigheter avser Demokratiberedningen alla människor under 18
år är barn. I internationell rätt och statistik finns en tydlig definition av ungdom som den som är mellan 15 och 24 år. I europeiska länder med tradition
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av ungdomspolitik inkluderas både barn och unga och det finns ingen övre
åldersgräns vid 24 år. I andra europeiska länder skiljer man på politik för
barn och politik för unga. Demokratiberedningen anser att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram behöver definiera vilka programmet handlar om.
Barn och ungdomar, liksom alla andra människor, är alla lika mycket värda.
När vi bestämmer sådant som gäller barn och ungdomar ska vi lyssna till
dem och tänka på vad som är bäst för dem. Inga barn och ungdomar får bli
diskriminerade. Barn och ungdomar har rätt till information, utveckling,
trygghet, bra hälsa, vård eller behandling, privatliv, vila, lek och fritid.
Förslaget tar upp ett antal exempel på metoder som kan användas för att
göra barn och ungdomar delaktiga; Lupp, ungdomsråd, hearing, fokusgrupper, e-demokrati och demokratidagar. Förslaget nämner också särskilt elevdemokratin i skolans alla stadier som en nyckelfaktor.
Demokratiberedningens uppfattning är att ett ungdomspolitiskt program
skall vara tydligt och tala om vilka rättigheter barn och unga har vad gäller
att göra sig hörda i Vänersborgs kommun.
Programmet bör föreskriva att fokusgrupp som systematiserade gruppintervjuer med barn och ungdom som brukar kommunens tjänster skall användas. Initiativet till en fokusgrupp tas från en förvaltningsledning men kan
också komma från politiskt förtroendevalda. Ansvaret för genomförandet
och tillvaratagandet av vad som framkommit, analys och återkoppling vilar
på förvaltningen.
Demokratiberedningens uppfattning är att medborgarpanel bör användas.
Med medborgarpanel menar beredningen att barn och ungdom bjuds in till
ett samråd för att tillsammans med politiker och experter diskutera den kommunala verksamheten som berör dem. Det kan handla om frågor som berör
hela kommunen eller det kan vara frågor som berör ett geografiskt avgränsat
bostadsområde eller skola.
Beredningen menar att ungdomar mycket väl kan och bör engageras i budgetarbetet.
Syftet är dubbelt; Intresserade barn och ungdomars kunskap tillvaratas och
de ges en ny möjlighet att kommunicera med förtroendevalda. De förtroendevalda får ett bredare beslutsunderlag och förankring genom att konsultera
de unga.
Det finns många fungerande former för dialog med barn och ungdomar.
Ingen är bättre än den andra och dialogens former skall anpassas efter personer och situationer. Dialog kan ske i ett fysiskt möte ansikte mot ansikte
eller via Internet. Barn och unga kan väljas ut representativt eller utifrån det
enkla kriteriet att de är intresserade. Det fysiska mötet och representativiteten har ett stort värde men kan vara svårt att få till stånd. Kommunikation
via Internet utifrån intresse är lättast att arrangera. Det är bra om man kan
delta på vilken tid under dygnet man vill. Deltagarna behöver ha tillgång till
Internet och en e-postadress (vilket också erbjuds inom skolan). Ungdomar
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får möjlighet att välja hur delaktig man vill vara i olika frågor. Den enklaste
nivån på deltagande är att svara på frågor som de får via e-post.
Slutligen har Demokratiberedningen några synpunkter på programmets
form. Demokratiberedningen anser att programmet skall utformas så att det
är lätt att läsa och förstå. En särskild ansträngning bör göras med tanke på
att det skall kunna förstås av barn och ungdom, politiskt förtroendevalda
och anställda. När programmet utformas skall det vara med en tydlig struktur så att det följer kommunens resultatinriktade arbetssätt (utvecklingsområden, inriktnignsmål, förväntade resultat, mått, riktpunkt/konkretiserade
mål, aktiviteter).
Demokratiberdningen
Joakim Sjöling
Ordförande

