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Ungdomspolitisk Policy för
Ängelholms Kommun 2014-18
Viljeinriktning
Policyn beskriver viljeinriktningen och grundprinciperna för hur Ängelholms kommun ska skapa bättre
förutsättningar för ungas inflytande. Den ska beaktas av samtliga anställda i Ängelholms kommun och
vara vägledande i arbetet. Den ungdomspolitiska policyn är inte slutmålet utan endast en hållplats på
vägen mot ett perspektiv där Ängelholms barn och ungdomar har goda levnadsvillkor och en självklar
roll i samhällsutvecklingen.
Ängelholm ska vara en kommun som:
− Har information, arbetssätt och service som är anpassad till Ängelholms barn och ungdomar
− Aktivt skapar och tillvaratar dialog med Ängelholms barn och ungdomar
− Arbetar med en mångfald av metoder och tillvägagångssätt för att möjliggöra inflytande för alla
Ängelholms barn och ungdomar
− Lyfter fram och tar tillvara barn och ungdomars kunskap, kraft, kreativitet, nyfikenhet,
engagemang och idéer så att dessa blir en resurs i samhällsutvecklingen.
− Skapar förutsättningar för Ängelholms barn och ungdomars inflytande i beslutsprocesser
− Vill utvecklas, förändras och förbättras med hjälp av Ängelholms barn och ungdomar
− Pratar med och inte om Ängelholms barn och ungdomar
− Aktivt arbetar för att alla Ängelholms barn och ungdomar ska ha möjlighet att vara delaktiga och
känna tillhörighet
Vem berörs?
Policyn är ett styrdokument för politiker och tjänstemän och ska vara vägledande i arbetet med frågor
som rör Ängelholms utveckling.
Policyn är ett stöddokument för Ängelholms barn och ungdomars rätt till inflytande.
Policyn omfattar de barn och ungdomar som bor i Ängelholm men Ängelholms kommun har även ett
ansvar som omfattar de som arbetar, studerar och vistas i Ängelholms kommun men bor någon
annanstans. Målgruppen för denna policy är främst barn och ungdomar upp till 20 år.
Policyn ska även vara vägledande i Ängelholms kommun samverkan med andra aktörer
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Ungdomspolitisk Policy för
Ängelholms Kommun
Vision:

Barn och Ungdomar ska ha makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen samt känna att deras engagemang, skapande förmåga och
kritiskt tänkande tas tillvara som en resurs av samhället.

Syfte:

Skapa reella möjligheter för ungas delaktighet och inflytande

Mål
1

att göra Barn och ungdomar medvetna om vilka möjligheter till inflytande och
delaktighet de har

2

att göra tjänstemän och politiker medvetna om sitt ansvar i arbetet med barn och
ungdomars inflytande och delaktighet

3

att möjliggöra dialog mellan barn, ungdomar och beslutsfattare så att kunskapen
och förståelsen för barn och ungdomar i kommunen ökar

4

att skapa informationsstrukturer som når ut till Ängelholms barn och ungdomar

FN:s barnkonvention som bas för policyn
Ängelholms kommun ska arbeta med FN:s barnkonvention som bas för att garantera alla barn
och ungdomar god hälsa, bra utbildning, trygghet och goda levnadsvillkor samt delaktighet och
inflytande i alla frågor som berör dem. Den ungdomspolitiska policyn är ett av Ängelholms
kommun sätt att arbeta med implementeringen av FN:s barnkonvention.
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Ett processinriktat arbete
Policyn förutsätter en levande årlig process som ska ge barn och ungdomar möjlighet till
delaktighet och inflytande över beslut som rör deras vardag. Ungdomsfullmäktige har en central
roll i det ungdomspolitiska arbetet. På Ungdomsfullmäktiges möten ska aktuella frågor
identifieras och lyfts till dialog.
Policyn är vägledande för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd och förvaltning ska
utveckla sitt eget arbetssätt för implementeringen av FN:s barnkonvention och den
ungdomspolitiska policyn.
Genom dialog och samverkan över nämnds- och förvaltningsgränser ska Ängelholms kommun
arbeta för att möta alla barn och ungdomars grundläggande behov. I Ängelholms kommun satsar
vi tillsammans för att tidigt upptäcka utsatthet och för att utveckla nya arbetsformer som möter
barn och ungdomars särskilda behov.

4 Metoder
1

Forum
Ungdomsfullmäktige
Dialogmöten
Sociala medier för barn och ungdomar med möjlighet till information och dialog
Regelbundet återkommande enkäter

2

Information
Erbjuda barnen och ungdomarna i kommunen information och utbildning kring
följande frågor:
hur den egna kommunen fungerar
elev/ungdomsinflytande
retorik
Samt erbjuda deltagande i regionala och nationella ungdomskonferenser

3

Checklista
Checklist för alla förvaltningar och nämnder
Barnkonsekvensanalys

4

Förankring
Politiska kontaktpersoner kopplade till verksamheterna
Beredningen för medborgardialog ska bevaka och stimulera arbetet
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4 Checkpunkter
För att säkerställa ungdomars delaktighet vid kommunala beslut ska en checklista besvaras och
följa med vid ärendets handläggning och beredning samt bifogas beslutet.
Checklista (Analys – Samråd – Beslut – Återkoppling)
1

På vilket sätt har ett ungdomsperspektiv beaktats i frågan?
Är en specifik grupp barn och ungdomar berörda i frågan?

2

På vilket sätt har barn och ungdomar haft en aktiv roll inför beslutet?

3

På vilket sätt kommer barn och ungdomar att informeras om beslutet?

4

Hur kommer barn och ungdomar att vara delaktiga i uppföljningen av beslutet?

Nationella styrdokument
FN:s barnkonvention
Regeringens ungdomsproposition
Kommunallagen
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Uppföljning och ansvar
Tidsplan för uppföljning av Ungdomspolitisk Policy:

Revidering minst 1
gång/mandatperiod

KF/KS

Antar den ungdomspolitiska policyn.

Nämnderna

Varje nämnd ska i sin nämndplan ge uppdrag åt
förvaltningen att, i enlighet med den ungdomspolitiska
Uppföljning årligen
policyn, arbeta med att öka ungdomars delaktighet och
inflytande.

Förvaltningarna

Nämnderna

Förvaltningarna ska i sina respektive verksamhets- och
handlingsplaner tydliggöra hur man ska utföra detta
uppdrag och utvärdera samt återrapportera detta till
nämnden. Här ska checklistan vara ett hjälpmedel.
BUF har även ”plan för Ängelholms kommuns arbete
med ungdomars och elevers inflytande och stöd till
ungdomars och elevers organisering” att förhålla sig
till.
I samband med årsberättelse och uppföljning av
Ratten, ska nämnderna rapportera till KS och redovisa
hur man arbetat med att öka ungdomars delaktighet
och inflytande.

Uppföljning årligen

Uppföljning årligen

Ansvar för arbetet:

KS/nämnder/
Förvaltningar

Skapa informations och kommunikationsstrukturer.
Möjliggöra dialog mellan unga och beslutsfattare så att kunskapen och
förståelsen för unga i kommunen ökar.
Göra politiker och tjänstemän medvetna om sitt ansvar i arbetet med ungas
delaktighet och inflytande

Förvaltningarna

Göra ungdomarna medvetna om vilka möjligheter till inflytande och
delaktighet de har.

