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Kommunen ansvarar för de flesta frågor som direkt och i första rummet rör våra barn och
ungdomar i Uddevalla. Självklart genom skola, kultur, fritid och barnomsorg men också
stadsplanering, vägar och miljö. Det är också på den lokala nivån som barn och unga i första
hand kan göra sina röster hörda.
2010 genomförde Kultur och fritid enkätundersökningen LUPP för första gången. Många
frågor som kom upp i samband med undersökningen hade inga naturliga vägar in i den
kommunala beslutsprocessen. Kommunfullmäktige beslutade att ge kultur och fritidsnämnden
i uppdrag att, i samarbete med övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser, arbeta fram
ett kommunövergripande ungdomspolitiskt handlingsprogram – Ungdomsplan. 1
Ungdomsplanen omfattar alla oavsett livssituation, i åldern 13-26 år. Mellan åren 12-18
omfattas man av barnkonventionen och mellan 13-25 år räknas man som ungdom i de
nationella ungdomspolitiska målen.

Arbetet med Ungdomsplanen utgår ifrån Uddevallas vision ” Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet” .
Ungdomsplanen utgår även från Uddevalla kommuns strategiska plan 2015-2018 som anger
att; vår främsta uppgift inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar för god
livskvalitet. Det gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik grund.

3.1 Na tionell p å verka n
Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs 1989. Sverige är
folkrättsligt skyldig att följa barnkonventionen sedan 1990. FN:s Kommitté för barnets
rättigheter har förtydligat att även om det är den svenska staten som har skrivit på
barnkonventionen så är ansvaret för att respektera och säkerställa barnets rättigheter delegerat
till regioner, län, landsting och kommuner. För att stärka barns rättigheter i Sverige finns en
strategi framtagen och beslutad av riksdagen sedan 2010.
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Uppdrag från KF (2012-06-13) Framtagande av kommunövergripande ungdomspolitiskt program med
anledning av LUPP-undersökning 2010
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Där står som exempel:
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.
Nationella ungdomspolitiska mål
Övergripande nationella mål för ungdomspolitiken:
Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen.
De prioriterade områdena, nationellt, för 2014-17 är;
ungdomars inflytande
egen försörjning
psykisk hälsa
Utdrag ur Prop. 2013/14:191
Unga kvinnor och män ska ges samma möjligheter till inflytande som andra människor i
samhället, efter ålder och mognad, såsom det är formulerat i barnkonventionen. Ungas
delaktighet i politiska beslutsprocesser är inte bara en rättighet utan det är också viktigt att
ungas kunskaper, synpunkter och erfarenheter tas till vara som en resurs i den demokratiska
processen. Formerna för ungas delaktighet måste alltså även inbegripa insatser utanför den
representativa demokratin.
En prioriterad fråga inom ramen för området ” Egen försörjning” är insatser för unga som
varken arbetar eller studerar. Unga som varken arbetar eller studerar är en grupp som har
särskilda svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Det behövs ett starkt och stabilt stöd för
att underlätta för dessa ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta
steget till arbetsmarknaden.
Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla
människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder är födda fria och lika
i värde och rättigheter. Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på
regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet
3.2 Loka l p å verka n
Kommunen styrdokument
Det är viktigt att ungdomsplanen harmoniseras med kommunens styrdokument och att
samverkan sker mellan funktioner som arbetar strategiskt och övergripande.
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Demografisk statistik kring unga
I Uddevalla kommun finns idag ca 8700 antal unga mellan 13-25 år. Av dessa är ca 6200
boende i centrala Uddevalla, inkl. Herrestad, och ca 2500 boende i övriga kommunen. Vi är
en stor gymnasiekommun, ca 3600 ungdomar går i Uddevalla Gymnasieskola och i de
fristående gymnasieskolorna. Av dem kommer ca 1700 ungdomar hitresande.
Tack vare att Uddevalla är en stor gymnasiekommun finns det goda förutsättningar att få fler
unga att välja att etablera sig i kommunen.
Ca 600 av ungdomarna i åldern 18-24 år är öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitisk
åtgärd (Arbetsförmedlingen april 2014).

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitik
LUPP är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas
situation, deras erfarenheter och synpunkter. Enkäten spänner över ett brett område som på ett
eller annat sätt berör ungas situation. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen och i driften av en kunskapsbaserad
och sektorsövergripande ungdomspolitik. Meningen är att beslut som berör unga i kommunen
ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter.
2010 genomförde Kultur och fritid enkätundersökningen LUPP för första gången. Uddevalla
kommun har beslutat att genomföra LUPP vart tredje år.
Rubrikerna som finns i LUPP-enkäten är:
Fritid – Skola – Politik – Samhälle och inflytande – Trygghet – Hälsa – Arbete – Framtid.

Ungdomsplanen utgår från Uddevalla kommuns övergripande mål; En social, ekologisk och
ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna och Medborgarna känner förtroende
för hur kommunens resurser används. Syftet är att arbeta för att stärka samverkan kring ungas
levnadsvillkor och att ungas åsikter ska värderas upp för att skapa tillit till samhället och på så
sätt minska effekterna och känslan av utanförskap.
LUPP-undersökningens rapport påvisade några områden som Uddevalla kommun bör arbeta
med 2015-2017. Dessa är: Inflytande, Hälsa, Trygghet, och Kompetensförsörjning och de har
tagits fram genom LUPP-enkätens resultat, samt i arbete med olika referensgrupper och
medborgardialog i form av matchmakingkonferenser.
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Inom kommunfullmäktiges övergripande mål finns prioriterade områden som beskriver vad
Uddevalla kommun särskilt ska arbeta med för att målen ska uppnås under kommande
mandatperiod. De prioriterade områden som går att koppla ungdomsplanen till är:
Resurseffektivitet
En jämlik skola för alla
Ett rikt kultur- och fritidsliv
Goda förutsättningar för näringslivsutveckling
Förebyggande arbete

Ungdomsplanen är kommunövergripande vilket innebär att det ibland behövs samverkan både
internt och externt för att få resultat. Ansvaret i de olika perspektiven kan vila på en eller flera
parter. LUPP-enkätens olika rubriker är alltid basen för Ungdomsplanen och det framtida
arbetet med ungdomsfrågorna.

Samtliga nämnder bör i sitt strategiarbete särskilt beakta:
att stora beslut som påverkar samhället tas i dialog med unga för att stärka ungas position
och känsla av delaktighet
att förbättra hälsan hos unga genom att arbeta både främjande och förebyggande samt skapa
trygga miljöer där unga befinner sig
Kommunstyrelsen bör i sitt strategiarbete särskilt beakta:
att öka tillgängligheten för alla unga samt skapa förutsättningar för att kunna bo kvar i
Uddevalla kommun under och efter studietiden
Barn- och utbildningsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta:
att stärka elevdemokratin
Socialnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta:
att unga med funktionsnedsättningar ska erbjudas inflytande och delaktighet utifrån sina
förutsättningar
Kultur- och fritidsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta:
att främja de ungas engagemang och kreativitet på ett respektfullt sätt

Samtliga nämnder arbetar fram strategier i sina styrkort med utgångspunkt från
Ungdomsplanens syfte.
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Styrdokumentet skickas till alla nämnder där strategier tas fram och används som ett underlag
vid den årliga budget och planeringsprocessen, i arbetet med nämndernas styrkort,
internbudget och verksamhetsplan.
Kommundirektörens ledningsgrupp är styrgrupp för Ungdomsplanen.

Arbetet utifrån nämndernas framtagna strategier följs upp inom ramen för ordinarie
uppföljning, samt genom avrapportering till styrgruppen.
När en ny omgång av LUPP-undersökningen görs, genomförs en större uppföljning. Syftet att
använda LUPP är att få ett mätbart verktyg över tid. Då ska även en analys av arbetet med
ungdomsplanen göras med hjälp av resultaten från undersökningen.

Var tredje år revideras hela Ungdomsplanen, i samband med att LUPP-undersökningen görs.
Man ska då utifrån resultatet från undersökningen se över vilka områden nämnderna särskilt
ska beakta och arbeta med den kommande perioden.
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Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se
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