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Bakgrund
Utbildningsdepartementet har utarbetat en promemoria med
förslag till en ny ungdomspolitik. Promemorian har utarbetats
som ett led i arbetet med en kommande ungdomspolitisk
proposition. Till grund för promemorian ligger ett antal rapporter
om och utvärderingar av ungdomspolitiken.
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Promemorian innehåller förslag på ett nytt övergripande mål för
ungdomspolitiken och för regeringens alla övriga insatser som
berör ungdomar 13-25 år som är tänkt att ersätta de nuvarande
målen. Förslaget till nytt mål lyder: ungdomar ska ha makt att
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
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Vidare föreslås att regeringens alla insatser som berör ungdomar
från och med 13 till och med 25 år bör ha ett ungdomsperspektiv.
Ett ungdomsperspektiv innebär att ungdomar ska få utöva sina
mänskliga rättigheter, betraktas som en mångfald av individer,
stödjas att bli självständiga och ha möjligheter att vara delaktiga
och ha inflytande.
Förslag läggs också fram i syfte att förtydliga och förbättra
ungdomspolitikens genomförande och samordning samt för att
tydliggöra Ungdomsstyrelsens ansvar och uppdrag.
Vidare läggs förslag som rör uppföljning och analys av
ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar. Det bör då
även ske en utveckling av vilka indikatorer som bör ingå, antal
och hur de bör presenteras och redovisas. Utvecklingen bör så
långt det är möjligt samordnas med Barnombudsmannens arbete
med indikatorer och med de i indikatorsystemet involverade
myndigheterna.

Ärendets beredning
Promemorian har remitterats till ett stort antal kommuner,
landsting, myndigheter, organisationer m.fl. Ärendet har beretts
inom avdelningen för Barn och ungdom och där med
preventionsenheten Fält och fritid.

Förvaltningens synpunkter
Målgrupp – Målgruppen för ungdomspolitiken definieras här som
ungdomar från och med 13 till och med 25 år. Ur förvaltningens
perspektiv omfattar begreppet ungdomar personer upp till 18 år
medan gruppen 18-25 år definieras som unga vuxna. Skillnaden i
definitionen av målgruppen kan få konsekvenser för preventionenhetens (och övrig kommunal verksamhets) möjlighet att arbeta
utifrån den nationella ungdomspolitikens mål och uppdrag.
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Samordning av indikatorer – Förvaltningen välkomnar förslaget
om att utveckla vilka indikatorer som ska användas för att följa
upp ungdomars levnadsvillkor samt att skapa förutsättningar för
att följa upp dessa på ett öppet och jämförbart sätt på alla
samhällsnivåer (kommunal, nationell och EU-nivå).
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Koppling till Barnkonventionen – Förvaltningen anser att det är
viktigt att ungdomspolitiken och de indikatorer som används för
att följa upp ungas levnadsvillkor samordnas med
Barnombudsmannens indikatorer och den bindande
Barnkonventionen, vilket också föreslås i remissen.
Preventionsenheten har här påbörjat ett utvecklingsarbete med att
koppla sina åtaganden till artiklarna i barnkonventionen.
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