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§7
En ny ungdomspolitik
Svar
på
remiss
av
Utbildningsdepartementet

remisspromemoria

från

Dnr 1.6-436/2013
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
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.
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.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
27 augusti 2013.
Beslutsgång
Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med
instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Särskilt uttalande
Ledamoten Jonas Eklund (MP) lämnade följande särskilda
uttalande.
Det är bra att många ungdomsorganisationer finns med bland
remissinstanserna när en ny ungdomspolitik ska tas fram. Vi vill i
större utsträckning att myndigheter och förvaltningar efterfrågar
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unga människors åsikter och synpunkter om sina verksamheter,
till exempel genom fokusgruppssamtal. Det kan ge ny kunskap
som på sikt bidrar till att myndigheternas tjänster anpassas till
människor i alla åldrar.
För socialnämndens del kan det vara angeläget att veta mer om
hur det är för unga människor som själva mår dåligt eller har
olika slags problem. Hur ser de på möjligheterna att få hjälp? Vet
de vart de kan vända sig? Vad skulle kunna förbättras? Och hur
påverkas unga människor när förälder/föräldrar är beroende av
försörjningsstöd?
För att på ett konkret sätt ge ungdomar ett större inflytande över
samhällsutvecklingen anser Miljöpartiet att rösträttsåldern bör
sänkas till 16 år.
Särskilt uttalande
Ledamoten Inger Stark (V) lämnade följande särskilda uttalande.
Förslagen till ny ungdomspolitik är bra, framför allt att alla
insatser och förslag som berör ungdomar mellan 13-25 år ska ha
ett ungdomsperspektiv.
Men om inte barnkonventionen följs, om det inte byggs
tillräckligt med bostäder så att ungdomar kan flytta hemifrån utan
att ruinera sig eller ha rika föräldrar är alla förslag meningslösa,
det blir bara tomma ord utan innehåll.
Detsamma gäller utbildning. Om inte skolan fungerar och arbetar
på ett sätt som gör att alla går ut med godkända betyg är alla
insatser meningslösa.
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