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Ärendebeskrivning - Svar på uppdrag om ungdomsfrågor
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att svara på
två uppdrag om ungdomsfrågor. Uppdragen är att:
1. lämna förslag på hur ungdomsfrågor kan hanteras i organisationen
2. lämna förslag på hur medborgardialogen med ungdomar kan stärkas
Kommunledningskontoret föreslår att ungdomsfrågor ska hanteras av arbets- och
näringslivsnämnden. I ledet att ta fram tydligare former för dialog med ungdomar föreslår
kommunledningskontoret att kommunen anställer en ungdomssamordnare.
Kommunledningskontoret föreslår även att skolorna upprättar en tydlig elevrådsorganisation
som på sikt ska fungera som underlag för ett kommunalt ungdomsråd.
Uppdrag 1
Enligt kommunens reglementen så ansvarar idag barn-och ungdomsnämnden,
omsorgsnämnden och arbets- och näringslivsnämnden gemensamt för att samordna frågor som
rör barn och unga. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar specifikt för att inom ramen för
kulturskolans uppdrag följa utvecklingen i de frågor som rör barn- och
ungdomskultur. Arbets- och näringslivsnämnden ansvarar för att organisera och ansvara för
fritidsaktiviteter, fritidsverksamhet samt fritidsgård. Ungdomsfrågor nämns inte ordagrant i
kommunstyrelsens reglemente, men kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens
utveckling samt utvecklingen av den lokala demokratin.
Kommunens politiska instanser jobbar indirekt med ungdomsfrågor på olika sätt. I den här
utredningen begränsas dock ungdomsfrågor till att handla om fritidsysselsättning och
inflytande för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år. Att stärka dialogen med ungdomar är i hög
grad en demokratifråga av övergripande karaktär. Då kommunstyrelsen ansvarar för
utvecklingen av den lokala demokratin skulle det finnas fördelar om kommunstyrelsen även
ansvarade för frågor om ungdomsdialog. Om frågan hanterades av kommunstyrelsen skulle
det finnas förutsättningar för att arbeta strategiskt och kommunövergripande med frågorna.
Ungdomsfrågor och frågor om medborgardialog går även att se som en fråga om hållbar social
tillväxt. Frågorna hade därför kunnat hanteras av kommunstyrelsens tillväxtutskott.
Kommunledningskontoret anser dock att det skulle finnas större fördelar om arbets- och
näringslivsnämnden ansvarade för ungdomsfrågor, med motiveringen att det är på arbets- och
näringslivskontoret det finns bäst förutsättningar för tjänstepersoner att arbeta med frågorna.
Arbets- och näringslivsnämnden hanterar redan idag frågor om fritidssysselsättning för
ungdomar, dels genom sitt ansvar för fritidsverksamhet, men även genom Boost Hylte. Även
om frågor om medborgardialog och demokrati är av övergripande karaktär kommer det
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faktiska arbetet med att lyfta ungdomsfrågor och föra en dialog med ungdomar ofta bli mer
operativt än strategiskt. I jämförelse med andra kontor är det främst arbets- och
näringslivskontoret som arbetar med ungdomsfrågor, i den meningen frågan handlar om att
sysselsätta och föra en dialog med ungdomar.
Arbets- och näringslivsnämnden ansvarar idag för Hylte kommuns fritidsgårdsverksamhet. På
arbets- och näringslivskontoret arbetar kommunens folkhälsoutvecklare som jobbar med
frågor som rör unga och unga vuxna. Folkhälsoutvecklaren samordnar även verksamheten
Boost Hylte. I jämförelse med andra kontor är det därför på arbets- och näringslivskontoret det
finns bäst förutsättningar för tjänstepersoner, exempelvis fritidsledare och folkhälsoutvecklare,
att fånga upp intressen och föra en dialog med ungdomar utanför skoltid. Följaktligen är det
även på arbets- och näringslivskontoret det finns bäst förutsättningar för tjänstepersoner att
utveckla sin kompetens i ungdomsfrågor och vara drivande i frågor som rör ungdomsdialog.
Kompetensen i frågorna är därför högre på arbets- och näringslivskontoret än på andra kontor.
Även om frågorna i huvudsak ska ligga under arbets-och näringslivsnämndens ansvar vill
kommunledningskontoret poängtera vikten av att skolorna är med och bidrar till att frågorna
lyfts upp under skoltid. Att barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomskontoret är
aktiva merparter i arbetet är en förutsättning för att kommunen ska kunna förbättra
ungdomsdialogen och bli bättre på att hantera ungdomsfrågor.
Uppdrag 2
Att förbättra ungdomsdialogen i Hylte kommun kräver ett långsiktigt och strategiskt arbete.
Det krävs därför tydligare former för hur kommunen kan fånga upp intressen från ungdomar.
Kommunen har idag inte tillräckligt med resurser för att vara drivande i frågorna. Därför
föreslår kommunledningskontoret att kommunen anställer en ungdomssamordnare.
Ungdomssamordnaren ska fungera som en länk mellan ungdomar, politiker och
tjänstepersoner. Ungdomssamordnaren ska även samordna den lokala uppföljningen av
ungdomspolitiken (LUPP). Ungdomssamordnaren bör placeras på arbets- och
näringslivskontoret. Hylte kommun har gjort en ansökan om medel från Tillväxtverket för
bland annat anställning av en ungdomssamordnare samt upprättandet av ett ungdomsråd och
har fått ansökan beviljad.
Ungdomssamordnaren ska dels ha ett strategiskt uppdrag med syfte att samordna
ungdomsfrågorna. Tjänsten ska dock inte enbart vara strategisk, utan ungdomssamordnaren
ska även arbeta i miljöer där ungdomar rör sig, t.ex. fritidsgårdar, idrottsplatser, skolor, med
mera, med syfte att aktivt fånga upp intressen och föra en dialog med ungdomar. Har
kommunen en ungdomssamordnare ökar möjligheterna för kommunen att på
tjänstepersonsnivå vara mer aktiv i frågorna och samtidigt bli bättre på att fånga upp intressen
och synpunkter från ungdomar.
Det är viktigt att skolorna engageras i att förbättra ungdomsdialogen och lyfta ungdomsfrågor.
Därför behöver barn-och ungdomsnämnden och barn- och ungdomskontoret bli aktiva
merparter i arbetet. Dels behöver ungdomar ges kunskaper i demokrati och delaktighetsfrågor.
Det är även viktigt att ungdomar ges kunskaper om hur medborgare kan påverka beslut i en
kommun. En förutsättning för att kunna få en bättre struktur på kommunens former för
ungdomsdialog är att skolorna upprättar en tydlig elevrådsorganisation. Kommunens
ungdomssamordnare ska delta vid elevrådsmötena och aktivt fånga upp ungdomars synpunkter
och frågor. Elevråden bör sedan på sikt fungera som grund till en form av ungdomsråd, där
ungdomar får möjlighet att lyfta sina intressen. Det är viktigt att det finns initiativ från
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politiskt håll och att förtroendevalda aktivt deltar vid ungdomsrådets sammanträden. En sådan
typ av organisation finns idag i Laholms kommun där ungdomsrådets sammansättning utgår
ifrån elevråden på kommunens högstadieskolor.
För att ungdomar ska kunna påverka är det dock viktigt att de själva får möjlighet att styra de
former som ska finnas för ungdomsdialog. Ett ungdomsråd, med ett upplägg och en struktur
likt de råd som redan finns i kommunen idag, är nödvändigtvis inte intressant för alla
ungdomar. Det är därför viktigt att det finns möjlighet för olika former av ungdomsdialog. En
ungdomssamordnare kommer även här vara betydelsefull för att fånga upp frågor och ta fram
passande former för dialog med ungdomar.
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