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Förvaltningens förslag till beslut
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2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Gillis Hammar

Leif Fransson

Förvaltningschef

Administrativ chef

Sammanfattning
I promemorian presenteras förslag till en ny ungdomspolitik som
har
utarbetats
inom
Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet). 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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Förvaltningen tillstyrker förslagen i promemorian. Det är av
största vikt att skapa förutsättningar för ungdomar att utveckla sin
identitet och sina liv utifrån egna intressen och önskemål. Staten
har här en betydelsefull roll samtidigt som kommunerna i stor
utsträckning har i uppdrag att förverkliga intentionerna i den
statliga politiken.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialnämnden för yttrande remitterat
remisspromemoria från Utbildningsdepartementet om en ny
ungdomspolitik. Remisstiden går ut 25 september.
Ärendet har även remitterats till Bromma, Hägersten-Liljeholmen
och Kungsholmens stadsdelsnämnder, arbetsmarknadsnämnden,
idrottsnämnden, kulturnämnden och utbildningsnämnden samt till
stadsledningskontoret.

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom administrativa
avdelningen i samarbete med socialtjänstavdelningen och
avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.

Ärendet
I promemorian presenteras förslag till en ny ungdomspolitik som
har
utarbetats
inom
Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet). 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, bl.a. Statskontorets rapport
Ett effektivare uppföljningssystem för den nationella
ungdomspolitiken (2010:25).
Promemorian innehåller förslag på ett nytt övergripande mål för
ungdomspolitiken enligt följande: ungdomar ska ha makt att
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Vidare
föreslås att regeringens alla insatser som berör ungdomar 13-25
år bör ha ett ungdomsperspektiv. Ungdomspolitiken föreslås vara
sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars
levnadsvillkor. Utöver det sektorsövergripande arbetet bör
ungdomspolitiken omfatta vissa frågor inriktade specifikt till
gruppen ungdomar. Förslag läggs också om uppföljning och
analys av ungdomars levnadsvillkor. Kunskapsspridning av
verksamma insatser och metoder som påverkar ungdomars
levnadsvillkor till kommuner och landsting föreslås prioriteras då
en stor del av ansvaret för frågor som påverkar ungdomars vardag
ligger där.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tillstyrker förslagen i promemorian och instämmer
i den uppfattning som framförs i promemorian att ungdomstiden
är en betydelsefull fas i livet som formar människor. Det är av
största vikt att skapa förutsättningar för ungdomar att utveckla sin
identitet och sina liv utifrån egna intressen och önskemål. Staten
har här en betydelsefull roll samtidigt som kommunerna i stor
utsträckning har i uppdrag att förverkliga intentionerna i den
statliga politiken.
I promemorian anges att det finns kritik mot att
ungdomspolitiken inte når ut till kommuner och landsting i
tillräcklig utsträckning. Förvaltningen anser att samverkan och
dialog mellan den statliga och kommunala nivån generellt
behöver utvecklas. Stat och kommun har olika perspektiv och det
är viktigt att ta del av varandras synsätt för att utveckla den
verksamhet som ska vara till nytta för medborgarna.
Det är också viktigt att föra ut den statliga politiken för att uppnå
likställighet i landet när beslut om inriktning och former för
utförande fattats såväl genom lagstiftning som exempelvis genom
spridning av verksamma metoder. Samtidigt är det viktigt att det
finns utrymme för det kommunala självstyret. Kommunerna ser
olika ut och behöver utrymme för att kunna anpassa
verksamheten till de egna förutsättningarna.
I promemorian framförs att det civila samhällets organisationer
har stor betydelse för att stärka ungdomars makt att forma sina liv
och att det privata näringslivet har stor betydelse genom att
många ungdomar där får sin första erfarenhet av yrkeslivet.
Förvaltningen instämmer i att de erfarenheter och kunskaper om
ungdomar som genereras inom organisationer och inom
näringslivet bör tas tillvara på ett bättre sätt än idag.
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Verksamheter för barn och ungdomar och insatser för barn och
ungdomar som riskerar att fara illa är viktiga i stadens
verksamhet. Alla nämnder har i uppdrag att beakta
barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet
med FN:s barnkonvention. Nämnderna har därutöver olika
uppdrag inom respektive ansvarsområde. Sektorsövergripande
arbete är många gånger av stor betydelse för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för den enskilda ungdomens utveckling.
Ett exempel på detta är den samverkan som utvecklats mellan
skola och socialtjänst där staden tagit fram riktlinjer och
stödmaterial för handläggare inom skolan och socialtjänsten.
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