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INLEDNING
I Sverige lever ca 1,4 miljoner unga människor i åldern 13-25 år. Nästan 4 500 av dessa bor i
Ljungby kommun. Hösten 2004 antog riksdagen två mål för den nationella ungdomspolitiken
•

Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande, dvs de ska ha möjlighet att
påverka såväl samhället i stort som sina egna liv och sin närmiljö. Det är också viktigt
att samhället får del av ungdomarnas kompetens genom att de delar med sig av sina
kunskaper, erfarenheter och värderingar.

•

Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, dvs möjlighet till god materiell,
kulturell och social levnadsstandard. Ungdomar ska också ha bra förutsättningar för en
god hälsa, både fysiskt och psykiskt, och skyddas mot brott, mobbning, diskriminering
och andra former av kränkande behandling.

Kommunen har en viktig roll att fylla när det gäller att leva upp till de ungdomspolitiska
målen. De beslut som fattas i kommunen påverkar i mycket hög grad ungdomarnas
livssituation.

SYFTE
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa en dialog mellan ungdomar och
beslutsfattare i kommunen och på så sätt ge ungdomar reellt inflytande i frågor som är viktiga
för dem i deras vardag.
Ungdomar har kunskaper och erfarenheter som är unika för deras generation och det är viktigt
att både politiker och samhället i övrigt får ta del av dessa. Ungdomarna är framtiden och det
är de som ska ta över efter dagens vuxengeneration.

MÅL
Ljungby kommun har i dagsläget ingen tydlig och sektorsövergripande ungdomspolitik men
politikernas vilja är att skapa en sådan. Ljungby ska vara en bra kommun att leva i, en positiv
kommun att växa upp och att vara ung i, en kommun där man gärna bor, och för dem som
väljer att se sig om i övriga Sverige och världen, gärna återvänder till.
För att uppnå detta ska man i Ljungby kommun arbeta enligt de nationella målen ovan och
med följande lokala mål:
•
•
•

Förvaltningarna och nämnderna ska se på sin verksamhet även ur ett
ungdomsperspektiv för att få en helhetssyn på ungas villkor i kommunen
Ungdomar ska ha inflytande och makt över både sin egen vardag och
samhällsutvecklingen i kommunen
Vuxenvärlden ska se ungdomar som en resurs och tar tillvara på den kraft och de idéer
som finns bland ungdomar

METOD FÖR UTARBETANDE AV PROGRAMMET
För utarbetande av Ljungby kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram har kommunen på
olika sätt inhämtat kunskap, synpunkter och önskningar från unga i kommunen för att få en
bild av deras levnadsvillkor.
Sedan 2004 finns det ett ungdomsråd i Ljungby kommun. Ungdomarna i rådet har varit
bollplank och på olika sätt varit delaktigt i utarbetande av det ungdomspolitiska programmet.
Hösten 2006 genomfördes LUPP enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i Ljungby
kommun och 1740 unga i åldern 13-25 år har svarat på enkäten.
Våren 2007 genomförde ungdomsrådet en inflytandedag för unga med representanter från
årskurs 7-9 och från gymnasieskolan. Tillsammans med politiker hade man
gruppdiskussioner för att prata om ungas syn på olika områden i kommunen. Det som
framkom under dagen har sedan sammanställts och varit en del av underlaget till
handlingsprogrammet.
I handlingsprogrammet förutsätts att kommunen sköter de åtagande man har enligt lag och
programmet fokuserar därför på de områden och de frågor som ungdomar i övrigt uppgett är
viktiga för dem i deras vardag.
En åtgärdsplan har upprättats utifrån de fyra områden där flest synpunkter framkommit:
•
•
•
•

Inflytande
Skola och arbete
Kultur och fritid
Trygghet

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UPPDATERING
För att en kommun ska ha nytta och glädje av ett ungdomspolitiskt handlingsprogram är det
viktigt att det är ett levande dokument. Handlingsprogrammet måste följas upp och utvärderas
kontinuerligt både i en dialog mellan politiker och ungdomar men också inom kommunens
olika nämnder och förvaltningar. Programmet uppdateras mer genomgripande en gång per
mandatperiod.
För att det ska bli tydligt och konkret hur kommunens nämnder arbetar med ungdomsfrågor
ska vidtagna åtgärder redovisas i respektive nämnds årsredovisning.
Uppföljning, utvärdering och uppdatering av det ungdomspolitiska handlingsprogrammets
åtgärdsplan görs årligen i anslutning till ungdomsrådets verksamhetsberättelse.

Åtgärdsplan
Inflytande
Verksamhet

Åtgärd

Ansvarig

Enkätundersökning

LUPP- enkät ska
göras i
kommunen
regelbundet

Inflytandedag

En årlig
Ungdomsrådet
inflytandedag där
ungdomar och
politiker träffas
för att diskutera
och följa upp
åtgärdsplanen

KS

Tidsplan

Uppföljning

Nästa gång 2010 KF
därefter vart
tredje år

Våren 2008

KS/KF

Skola och arbete
Verksamhet

Åtgärd

Ansvarig

Tidsplan

Uppföljning

Elevinflytande
när ny personal
ska anställas till
skolorna

Representant/er
från elevrådet
ges möjlighet att
närvara vid rekrytering i år 7-9
samt på gymn

Rektor på
respektive skola

Kontinuerligt

BUN

Elevinflytande
vid utsmyckning
och inköp av
konst till
skolorna

Representant/er
från elevrådet el
kulturförening
på skolan ges
möjlighet att
medverka när
sådana beslut
fattas

Kultursekreterare och
respektive
rektor

Kontinuerligt

Ungdomsrådet

Uppehållsrum

På kommunens
samtliga 7-9
skolor ska det
finnas
bemannade
uppehållsrum

BoU- förvaltn.

Budgetberedning
hösten 2008

BUN

Elevrådsarbete

Elevråden ska
ses som en
resurs på skolan
och en särskild
utsedd person
ska ha ”ansvar
för och coacha
rådet”

Rektor

Kontinuerligt

BUN

Ungdomsrådsarbete

Ungdomar som
aktiverar sig i
ungdomsrådsarbete ska
uppmuntras till
detta.

Rektor och
lärare

Kontinuerligt

Ungdomsrådet

Utvärdering av
kurser och
program på
gymnasiet

Eleverna ska
efter varje
slutförd kurs och
efter fullgjort
program ges
möjlighet att
göra en skriftlig
utvärdering

Rektor på
gymnasieskolan

Kontinuerligt

BUN

Sommarjobb

Alla gymnasieKS
ungdomar som
söker, och ej
hittar annat
sommarjobb, ska
erbjudas detta i
kommunen

Årligen

Klk:s
verksamhetsberättelse

Verksamhet

Åtgärd

Ansvarig

Tidsplan

Uppföljning

Mötesplats

En mötesplats
för unga i åldern
”mellan
fritidsgården
och krogen” på
kvällstid skapas

KoF

Våren 2008

KS/KF

Idrottshall

Stort behov av
ny idrottshall då
det inte finns
träningstider för
föreningsaktiva
Fler disco för
ungdomar under
18 år

KoF

Budgetberedningen
2008

KoF

KoF och
ungdomsrådet

Våren 2008

KoF

Kultur och fritid

Disco

Trygghet
Verksamhet

Åtgärd

Bättre
Cykelställ där
cykelparkeringar man kan låsa
på skolorna
fast sin cykel
ska finnas till
alla
Belysning

Ansvarig

Tidsplan

Uppföljning

BoU

Hösten 2007

KS

Kontinuerligt

KS

Viktigt att
TK
söndriga lampor
snabbt byts ut på
cykel- och
gångvägar och
att buskage vid
dessa klipps
regelbundet

