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1. Inledning 
Som en av konventionsstaterna är Sverige ansluten till FN:s barnkonvention, antagen år 1989. 
Inom konventionen nämns fyra grundläggande principer som särskilt ska beaktas vid frågor 
rörande barn (som barn räknas varje människa under 18 år, artikel 1): 
 
• att alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2) 
• att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3) 
• att alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 
• att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

 

1.1 Nationell nivå 
 
På nationell nivå fattade regeringen år 2009 beslut om en ny strategi för ungdomspolitiken. 
Strategin bygger på två övergripande mål: 
 
• alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd 
• alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande 
 
Målgruppen är alla mellan 13 och 25 år. Ungdomspolitikens utgångspunkter är att den ska 
vara sektorsövergripande och att den måste genomsyras av ett mångfalds- och 
jämställdhetsperspektiv. Ungdomars kunskaper och erfarenheter är en resurs. Vidare har 
ungdomar rättigheter och ungas utanförskap måste motverkas och förebyggas. Delaktighet 
och inflytande i samhället samt trygga och goda uppväxtvillkor är två av de elva nationella 
målområden som Statens Folkhälsoinstitut har fastställt som en del av arbetet för en god 
folkhälsa.   

 

1.2 Kommunal nivå 
 
Kommunerna spelar en betydande roll i arbetet med ungdomspolitiken då många beslut direkt 
eller indirekt påverkar ungdomar. I Tingsryds kommun är aktiva insatser inom 
ungdomspolitiken mycket angelägna då kommunen präglas av utflyttningseffekter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2000-05-25, § 80, att barnkonventionen ska utgöra en 
övergripande policy. Som genomförda insatser under de senaste åren kan nämnas 3D-
projektet (Demokrati, Dialog, Delaktighet) med bl.a. fokus på ungdomar. Ett kommunalt 
ungdomsråd som bildades i sammanhanget år 2008 har varit delaktigt vid flera 
beslutsärenden. Under 2010 genomfördes även ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) bland elever i årskurs 7-9 samt gymnasieelever 1-3.  
 
När det gäller långsiktiga planer har kommunen tagit fram en Vision 2030 innehållande fler 
målområden som ungdomar i kommunen berörs av. I samband med Visionen har kommunen 
tagit fram Attraktivitetsprogrammet 2011-2014 med konkreta strategier för att skapa en 
attraktivare kommun och därigenom en positiv nettoinflyttning till år 2014. 
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1.3 Syfte och avgränsning 
För en sektorsövergripande och strukturerad ungdomspolitik som genomsyrar alla kommunala 
nämnder och förvaltningar är ett gemensamt dokument nödvändigt. Syftet med det 
ungdomspolitiska programmet är således att strukturera, samla och förtydliga kommunens 
prioriterade insatser när det gäller ungdomsfrågor. Följande tre övergripande mål, som 
grundas på resultatet av Lupp-undersökningen år 2010, skall prioriteras:        
 
• Ungdomarnas möjlighet att påverka 
• Ungdomarnas hälsa och trygghet  
• Ungdomarnas fritid och möjlighet till kommunikation 
 
Målgruppen för programmet är medborgare i Tingsryds kommun i åldern 13-18 år, 
åldersgruppen som ingick i Lupp-undersökningen 2010.  
 
Tidigare studier och utredningar har visat att faktorer som tillgången till arbete, bostad och 
utbildning med hög kvalitet är mycket angelägna för åldersgrupp 19-25 år och kan vara 
avgörande för beslutet att flytta från kommunen. Frågorna behandlas inom kommunens 
Attraktivitetsprogram, därför anses den ovannämnda avgränsningen vara rimlig. 

2. Metod 
 
Tingsryd kommuns ungdomspolitiska program och de tre prioriterade målen grundas på 
kunskap och fakta inhämtat med hjälp av Lupp – enkätundersökningen. Undersökningen 
genomfördes år 2010 för första gången inom kommunen hos grundskoleelever från årskurs 7-
9 samt gymnasieelever årskurs 1-3. Svarsfrekvensen var mycket hög och resultatet kan därför 
anses som tillförlitligt. Ungdomsstyrelsen tillhandahålla även enkätfrågor för åldersgruppen 
19-25 år men erfarenheter från andra kommuner har visat att svarsfrekvensen för denna grupp 
var mycket låg och därmed otillförlitlig. Med denna bakgrund tog kommunstyrelsen beslutet 
att begränsa undersökningen till ungdomar i skolålder. 
 
Resultatet av undersökningen sammanfattades i en rapport som kan läsas på www.tingsryd.se 
och redovisades i maj 2011 på Dacke- och Wasaskolan. Ett antal politiker ledde i anslutning 
till detta en diskussion med eleverna. Synpunkterna som kom fram vid mötet har även 
beaktats i programmet.  
 
OBS: Metoden är inte avslutad och kommer att uppdateras efter remisstiden.  
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3. Ansvar och uppföljning 
 
De övergripande prioriterade målen ska genomsyra alla nämnder och förvaltningar där alla 
har ansvaret att beakta ungdomsperspektivet vid beslutsfattandet. Ytterst ansvarig för 
ungdomspolitiken är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige ansvarar för beslut om revidering av programmet varje mandatperiod. I 
samband med revidering görs även en redovisning av arbetet under föregående mandatperiod. 
Under mandatperioden ansvarar kommunstyrelsen för en årlig uppföljning och smärre 
ändringar samt för genomförandet av Lupp-undersökningen. Undersökningen är ett verktyg 
för utvärderingen av programmet och bör genomföras vart tredje år, nästa gång år 2013. 
 
I åtgärdsplanen (se punkt 4.) anges strategier med konkreta åtgärder kopplade till de 
övergripande målen med en tydlig ansvarsfördelning och tidsplan. För att kunna följa upp 
strategierna och åtgärderna ska de ingå i verksamhetsplanen för respektive förvaltning. 
Planerade och genomförda åtaganden följs upp årligen och rapporteras till kommunstyrelsen i 
samband med bokslutsredovisning.   
 
Finansiering av åtgärder sker genom att respektive förvaltning i samband med 
budgetberedning och vid behov äskar de medel som krävs. 
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4. Åtgärdsplan  
 
Målen inom åtgärdsplanen grundas på de tre övergripande målen som prioriteras inom 
Tingsryd kommuns ungdomspolitiska program 2012-2014.  
 

4.1 Ungdomarnas möjlighet att påverka 
 
Lupp-undersökningen år 2010 visade att ungdomarna inom kommunen är intresserade av 
samhällsfrågor och vill vara med om att påverka lokala frågor. Många elever svarade att de 
ansåg möten med beslutsfattare som viktiga men att de inte vet vart de ska vända sig för att 
föra fram sina åsikter. I sammanhanget spelar arbetet med ungdomsrådet en betydande roll.  

 
 
 

Strategi Åtgärd Ansvar Tidsplan
Nå fler ungdomar Vid nästa deltagande i 

ungdomstyrelsens Lupp-undersökning 
skall åldersgruppen 19-25 år ingå

KS, KLF År 2013

Ett aktivt ungdomsråd Ansvarig politiker och tjänsteman som 
kontaktpersoner ska finnas. Ungdomar 
informeras tydligt om hur 
kontaktpersonerna nås. 

KS, KLF Kontinuerligt

Ungdomsrådet är med på minst ett KF-
sammanträde varje år

KF, UR 1 gång/år

Vid beslut som påverkar ungdomar ska 
ungdomsrådet få tillfälle att yttra sig 
under ett tidigt skede

KF, KS, BUN, SBN, 
KFN, SOC, UR

Kontinuerligt

Ungdomsrådet ska ges möjligheten till 
att delta i relevanta möten och 
konferenser

KS, KLF, BUN, 
Lärare, UR

Kontinuerligt

Elever ska uppmuntras att delta i 
ungdomsrådet ex. genom information 
på elevrådsmöten, via lärare med mera.

KLF, BUN, Lärare, 
UR

Kontinuerligt

En gång per termin anordnas en 
arbetsdag för elevråden tillsammans 
med ungdomsrådet

KLF, BUN, UR 1 gång/termin

Ökat inflytande Minst en gång per år ska politiker och 
elever träffas för att diskutera aktuella 
och för ungdomar relevanta ärenden

KS, KLF, UR 1 gång/år

"Ungdomar har ordet" ska stå som en 
fast punkt på kommun-fullmäktiges 
dagordning

KF Kontinuerligt
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4.2 Ungdomarnas hälsa och trygghet 
 
I jämförelse med andra kommuner uppgav ungdomarna i Tingsryds kommun att de i högre 
grad har problem med huvudvärk, ont i magen och andra troligtvis stressrelaterade symptom 
varje vecka. Trots detta anser de flesta att deras hälsotillstånd är bra. När det gäller acceptans 
för att dricka alkohol har undersökningen visat att föräldrar i kommunen har högre acceptans 
till deras barns alkoholkonsumtion jämfört med andra kommuner. Drygt en tredjedel av 
ungdomarna uppgav även att de inte vet om de får dricka alkohol. Enkätundersökningen 
visade även att förhållandevis många ungdomar känner sig orättvist behandlade eller kränkta. 
Högstadieeleverna angav att det främst är andra elever eller skolans personal som ligger 
bakom kränkningen. Som otrygga miljöer nämns fritidsgårdar men även bussar, 
utomhusvistelse på kvällstid och på diskotek.    

Strategi Åtgärd Ansvar Tidsplan
Förbättrad information 
om alkoholhantering

Genom aktiva insatser förbättra 
kommunikationen mellan föräldrar 
och ungdomar om 
alkoholkonsumtion

BUN, SOC, föräldrar Kontinuerligt

Insatser för minskad 
rökning

Resurser till insatser för en 
minskad tobakskonsumtion ska 
finnas

KS, SOC Årligen

Förbättrad 
stresshantering

Situationen av ungdomarnas hälsa 
ska utredas närmare 

KS, BUN Under år 2012

Elever ska uppmuntras till att ta 
kontak t med elevhälsan för dialog 
kring stress och stressrelaterade 
symptom

BUN, SOC, Lärare Kontinuerligt

Fler trygga miljöer En kartläggning på skolor och 
fritidsgårdar ska genomföras för 
att utreda situationen gällande 
orättvis behandling och mobbning 

KS, BUN Kontinuerligt

På skolor och fritidsgårdar ska 
det finnas kontak tpersoner som är 
tillgängliga för att prata om orättvis 
behandling

BUN, skolpersonal Kontinuerligt

Föräldrar, personal och lärare ska 
ak tivt motverka mobbning. Vid 
behov erbjuds utbildningstillfällen 
och informationsmaterial tas fram 

BUN, lärare, 
skolpersonal, 
föräldrar

Kontinuerligt
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4.3 Ungdomarnas fritid och möjlighet till kommunika tion 
 
I allmänhet är kommunens ungdomar nöjda med fritidsutbudet i kommunen. Synpunkter som 
lämnades vid undersökningen var att fler platser för att umgås önskades såsom fritids- och 
ungdomsgårdar. Även längre öppettider och fler aktiviteter på de redan befintliga gårdarna 
önskades. Många lyfte fram problemet med kommunikationer inom kommunen, för få bussar 
och för högt biljettpris nämndes som synpunkter.  

Förklaring på förkortningar: 
 
KF – Kommunfullmäktige 
KS – Kommunstyrelsen 
KLF – Kommunledningsförvaltning 
UR – Ungdomsrådet 
BUN – Barn- och utbildningsnämnden  
SOC – Socialnämnden  
SBN – Samhällsbyggnadsnämnden  
KFN – Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 

Strategi Åtgärd Ansvar Tidsplan
Fler mötesplatser I alla tätorter ska det finnas 

platser där ungdomar kan träffas 
och göra gemensamma ak tiviteter

KF, KS, KFN, BUN, 
SBN

Under 
mandatperioden 
2012-2014

Utökade öppettider på 
fritidsgårdar

Möjligheten till förlängda öppettider 
och fler ak tiviteter ses över och 
om möjligt utökas

KS, KFN, BUN Under år 2012

Förbättrad 
kollektivtrafik

Arbeta för att kollek tivtrafiken 
inom kommunen och till större 
orter utanför kommunen utvecklas

KF, KS Under 
mandatperioden 
2012-2014

Utveckla samåkning Samåkningmöjligheter till och från 
kommunens mindre tätorter ska 
utveck las 

KF, KS, KLF Under 
mandatperioden 
2012-2014


