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Kommunstyrelsen

Svar på uppdrag om ungdomsfrågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att arbets- och näringslivsnämnden
ska ansvara för frågor om ökad delaktighet för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år.
Kommunstyrelsen uppmanar barn- och ungdomsnämnden att ge i uppdrag åt barn- och
ungdomskontoret att upprätta en tydlig elevrådsstruktur som på sikt kan ligga till grund för ett
kommunalt ungdomsråd.
Kommunstyrelsen uppmanar arbets- och näringslivsnämnden att anställa en ungdomssamordnare.
Finansiering sker via beviljade projektmedel från Tillväxtverket. Kommunstyrelsens undantar
rekryteringen från anställningsstoppet.

Beskrivning av ärendet
Den 28 augusti 2018 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunledningskontoret i uppdrag att
svara på två uppdrag om ungdomsfrågor. Uppdragen var att:
1. lämna förslag på hur ungdomsfrågor kan hanteras i organisationen
2. lämna förslag på hur medborgardialogen med ungdomar kan stärkas
Kommunledningen har i utredningen begränsat ungdomsfrågor till att handla om delaktighet,
sysselsättning och fritid för ungdomar i åldrarna 13 till 30 år. Arbets- och näringslivsnämnden hanterar
redan frågor om fritidssysselsättning för ungdomar, dels genom sitt ansvar för fritidsverksamhet, men
även genom Boost Hylte. Kommunledningskontoret föreslår därför att även frågor om
medborgardialog med ungdomar hanteras av arbets- och näringslivsnämnden.
Vidare föreslår kommunledningskontoret att kommunen anställer en ungdomssamordnare som ska
arbeta med att stärka dialogen med ungdomar. Kommunledningskontoret föreslår även att kommunens
skolor upprättar en tydlig elevrådsstruktur, som på sikt kan ligga till grund för ett kommunalt
ungdomsråd
Vid kommunstyrelsens möte den 9 april återremitterades ärendet till kommunledningskontoret för att
förtydliga finansieringen av tjänsten.
Kommunen ansökte under 2018 om medel från Tillväxtverket för att ekonomisk och social utveckling
av Hylte kommun. Inom ramen för projektet finns det medel för att kunna anställa en
ungdomssamordnare fram till och med årsskiftet 2020. Vid utlysning av ytterligare medel kan
kommunen söka förlängning av finansering för tjänsten.
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Handlingar i ärendet
Ta alltid bort denna textrad. Har du handlingar så lista dem. Om inte, ta bort även rubriken ovan xxx

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Per Borg
Kommundirektör

Emma Gröndahl
Informations- och kanslichef
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