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Ungdomspolitiskt handlingsprogram
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Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05

RIKSDAGENS MÅL
Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008 föreslagit att
målen för ungdomspolitiken från och med 2008 ska vara att
•
•

Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och att
Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande

Vidare föreslås att ungdomspolitiken ska struktureras kring
följande huvudområden från och med 2008:
•
•
•
•
•

Utbildning och lärande
Arbete och försörjning
Hälsa och utsatthet
Inflytande och representation
Kultur och fritid

I ungdomspropositionen pekas fyra perspektiv ut och de ska
utgöra en grund när verksamheter utarbetas och följs upp.
•
•
•
•

Ungdomar är en resurs
Ungdomar har rättigheter
Ungdomars självständighet och oberoende ska stödjas
Ungdomar är olika

KOMMUNAL VERKSAMHET
Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet ger Övertorneå
kommuns syn på barn- och ungdomsfrågor och är vägledande för
alla nämnder och styrelser. Det bygger på barn och ungdomars
egna uppfattningar, och utgår från de nationella ungdomspolitiska
målen, skolans styrdokument och barnkonventionen.
Grundförutsättningarna för barns och ungdomars villkor skapas i
hemmet. Föräldrarnas ansvar kan inte nog understrykas.
Kommunala nämnder och förvaltningar måste verka för att alla
barn får goda förutsättningar.

UNGDOMSPOLITIKENS ÖVERGRIPANDE MÅL
I ÖVERTORNEÅ KOMMUN
•

Barn och ungdomar ska oavsett kön, etnicitet, religion, kulturell
bakgrund mötas med respekt för sin person, sitt egenvärde och
ingen ska utsättas för kränkande behandling.

•

Barn och ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och
delaktighet

•

Barns och ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska
tänkande ska tas till vara som en resurs.

•

Barns och ungdomars behov ska tillgodoses när kommunen planerar
sin verksamhet inom olika områden

•

Barns och ungdomars bästa ska genomsyra alla beslut i nämnder,
styrelser och i kommunfullmäktige.

•

Kommunalt anställda och politiker ska ha kunskap om
ungdomspolitiska handlingsprogrammets innehåll så att den blir
vägledande för all kommunal verksamhet som berör barn och
ungdom.

•

Utvärdering ska göras av alla nämnder/styrelser och ungdomsrådet
varje år före september månads utgång. Utvärderingen redovisas
till kultur- och fritidsnämnden.

Utbildning och lärande
•

Eleverna och föräldrarna ska, i nära samverkan med personal,
ha inflytande över sin skolgång.

•

Engagemang i elevråd ska uppmuntras. Eget ansvar och
inflytande i samhällsfrågor ska särskilt stödjas.

•

Elevråd/ungdomsråd ska vara delaktiga i framtagandet av den
nya skolplanen.

•

Möjlighet till billigt boende för studerande under
utbildningstiden.

•

Skolgårdarna ska vara utformade så att de ger en trivsam, bra
och säker miljö för utomhusvistelse och lek.

•

Trafikmiljön i barns och ungdomars närhet ska vara säker och
gång- och cykelvägar ska ge tryggare skolvägar.

•

Den kulturella mångfalden i kommunen ska tas tillvara

•

Arbeta för mer idrott i skolan

Arbete och försörjning
•

Sträva efter större möjligheter för ungdomar att stanna kvar
efter avslutad gymnasieutbildning

•

Ungdomar fr o m åk 8 t o m åk 2 ska erbjudas möjlighet till
feriejobb under tre veckor, både i den offentliga och i den
privata sektorn

•

Uppmuntra företagare till att anställa ungdomar

•

Uppmuntra ungdomar till att starta eget företag

•

Arbeta för mentorskap/bollplank för ungdomar

Hälsa och utsatthet

•

Öka medvetandet om sambandet mellan hälsa, kost och motion.
Ungdomarna ska bli mer medvetna om vad livsstilen betyder
för välbefinnandet.

•

Förebygga mobbning, våld, missbruk och kriminalitet genom att
utveckla nätverket av kontaktpersoner som arbetar med barn
och ungdomar.

•

Ge ungdomar information om vart man vänder sig om man får
problem hemma, i skolan eller i samhället. De ska veta att man
har rätt att få hjälp och att ärendet behandlas konfidentiellt.

•

Utveckla skolhälsovården i kommunen

•

Arbeta för att bruket av tobak, alkohol och andra droger ska
minskas genom information om följderna, samt arbeta för att
alkoholdebuten skjuts upp

Inflytande och representation



Genom fler enkäter synliggöra barns och ungdomars
uppfattning i frågor.



Fler informella besök av politiker genomförs på skolorna.



Ge barn och ungdomar ansvar att komma med förslag och
idéer hur verksamheter kan förbättras ur deras perspektiv.



Barn och ungdomar ska vara delaktig i teknisk planeringen
som berör närmiljön, t ex belysningar vid busshållplatser, lekoch fritidsmiljöer etc



Ungdomsrådet ska beredas tillfälle att närvara vid nämndsoch styrelsesammanträden när frågor som rör
barn/ungdomar behandlas.



Dagordningen för nämndssammanträdena skall läggas ut på
kommunens hemsida för att ungdomarna ska se kommande
ärenden.



Ungdomsrådet ska ha möjlighet att disponera plats i
Övertorneå-Nytt under kommunsidorna för egen information.



Ett ”mailformulär” ska finnas på kommunens hemsida för
idéer och förslag/medborgarförslag.



Varje nämnd/styrelse väljer en namngiven ledamot till
kontaktperson i ungdomsfrågor. Dessa personer kallas vid
behov till möten av kultur- och fritidsnämnden.



Ungdomsrådet har möjlighet att kalla kontaktpersonerna i
respektive nämnd/styrelse till möte.

•

Arbeta för att engagera fler ungdomar i ungdomsrådet

•

Ge ungdomsrådet möjlighet att yttra sig innan beslut
fattas i frågor som rör barn och ungdomar

•

Informera på skolor och fritidsgården om fattade beslut
som rör barn och ungdomar

•

Snabbare beslutsgång i ungdomsfrågor

•

Genomföra en temadag per år i ämnet ”kommunal politik”

•

Undersöka förutsättningar att införa ett
ungdomsfullmäktige i kommunen

•

Utse en kontaktperson på kommunförvaltningen gentemot
ungdomarna

Kultur och fritid
•

Uppmuntra ungdomars engagemang i föreningslivet

•

Ungdomar ska få möjlighet att utöva sin kultur, oavsett
område

•

Behovet av mötesplatser ska tillgodoses och utbudet av
fritidsaktiviteter vara tillräckligt stort.

•

Fritidsgårdens verksamhet bör stärkas och ungdomarna
bör uppmuntras till att bilda ett gårdsråd för att öka
möjligheten till inflytande.

•

Arbeta för att skapa ett kulturens hus för ungdomar

•

Uppmuntra och stötta ungdomar till att ordna olika
arrangemang

