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Barn och ungdomspolicy för Kungälvs kommun 

De konkreta förändringsförslag som finns i vårt förslag till barn och ungdomspolicy utgår från 
den gamla barn och ungdomsplanen och handlar om löpande utbildning och bildande av ett nytt 
politiskt ansvarsområde. 
Vi föreslår att det i varje beredning och utskott finns en person som får ansvaret att tillse att 
barnperspektivet beaktas i samtliga beslut. Denna person behöver då särskild utbildning för 
detta.  
Det är önskvärt att dessa har kontakt med framtidsgruppen som har ansvar för ett ”tryggt och 
socialt hållbart Kungälv. 

De folkvalda som tilldelas detta ansvarsområde föreslår vi bildar en egen arbetsgrupp som ska 
genomföra möten där man arbetar med barn och ungdomsfrågor. Den stora fördelen med denna 
grupp är att den har företrädare för samtliga politiska områden. Denna grupp ansvarar för att 
barn och ungdomsvisionen uppdateras när nya beslut fattas som rör just barn och ungdomar. På 
det viset får vi ett levande dokument. Denna grupp ska samarbeta med framtidsgruppen. Det ska 
alltså inte "potentiellt" vara några politiker i gruppen utan det ska vara uppstyrt från början. 

Vem är ansvarig för att genomföra utbildningen, kan befintliga utbildningar utökas att gälla fler 
personer, främst då de ungdomsansvariga förtroendevalda? Detta borde vara möjligt att 
genomföra inom befintlig förvaltning.  

Detta anser vi vara nästa naturliga steg i fullmäktiges beslut om att alltid ha med 
barnperspektivet i samtliga beslut. Detta kommer även bli lag fr.o.m.  2017. Vi anser att vårt 
förslag är effektivt och kostnadsbesparande.  

Övergripande mål för Barn och ungdomsarbetet 
Barn och Ungdomspolicyn skall genomföras i den ordinarie verksamheten, det skall inte ske i 
form av olika projekt annat än som metodutveckling. Med detta avser vi utbildning en gång per 
mandatperiod, både utbildning för nya politiker och uppdatering för övriga.  

Barn och ungdomspolicyn beaktar den sociala översiktsplanen. Målet är att sträva efter att skapa 
ett socialt hållbart samhälle för medborgarna i Kungälvs kommun. I detta arbete ingår att i olika 
mening minimera utanförskapet. 

Delmålen är att: 
1. Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.

2. Innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.

3. Alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt
utbildning.

Barn och ungdomspolicy för Kungälvs kommun 

1. Barnkonventionens helhetssyn skall genomsyra arbetet med alla frågor som rör barn
och ungdomar.



- Alla som arbetar med barn och ungdomar skall utbildas löpande om
barnkonventionen. Alla nyanställda medarbetare i kommunen skall få en introduktion om 
barnkonventionen som sedan uppdateras löpande en gång per mandatperiod.

- Barnkonventionen skall integreras i den del av kommunens verksamhet som berör barn 
och ungdomar. 

2. Barn och Ungdomars bästa skall komma i främsta rummet vid genomförande av alla
åtgärder som berör barn och ungdomar.

- Barnperspektivet skall beaktas vid samtliga kommunala beslut.

- Varje nämnd, styrelse, beredning, utskott med mera, skall utse en person som bevakar
att barnkonventionen följs i de kommunala beslut som tas.

3. Barn och ungdomar skall göras delaktiga i alla frågor som rör deras vardag.
- Ungdomsfullmäktige är bra för att ta tillvara på yngre ungdomars intressen. För att nå de

äldre ungdomarna, de omyndiga gymnasieeleverna, föreslår vi att det bildas ett
gymnasiefullmäktige.

- Ge samtliga ungdomar och barn möjlighet att aktivt vara med och påverka sin vardag via
sin skolmiljö genom att alla skolor har elevråd/klassråd som i sin tur tar upp aktuella
frågor i sin närmiljö.

- De ungdomar och barn med funktionsnedsättning skall uppmärksammas och ges möjlighet
till inflytande. Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter men då måste vi också möta
problemet att alla inte har samma förutsättningar.

LUPP-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder det gäller både
skolan, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Barn och ungdomsvisionen
har därmed en tydlig relation till LUPPEN.

4. Hälsofrämjande och förebyggande insatser.
- Verksamhet där kommunen är delaktig skall arbeta med värdegrundsfrågor utifrån fysiskt

och psykiskt perspektiv. Syftet är att motverka mobbning.

- Skolhälsovården skall ges större möjligheter att arbeta med livsstils frågor så som kost,
sex o samlevnad, droger och fysisk aktivitet. Barnavårdscentralerna skall utveckla
arbetet med föräldrautbildning. BVC sitter på stor kompetens och kunskap som är
värdefulla för kommunens verksamheter. Vi vill därför ha ett utökat samarbete.

- Samlokalisering av barn och ungdoms frågor för att få ett säkrare arbetssätt för de som
har behov av psykosocial kompetens, som exempel en familjecentral.

- Fritidsgårdarnas verksamhet och föreningarna skall fortsätta att stödjas och utvecklas.



5. Samverkan i barn och ungdomsfrågor skall utvecklas, mellan politiker, mellan
politiker och tjänstemän, mellan tjänstemän och olika organisationer och mellan de
offentliga verksamheterna och frivilligorganisationerna.

- Barn och Ungdomsansvarig (se punkt 2) bildar en egen grupp där man jobbar med att
skapa forum/möten för de offentliga träffarna inom de aktuella barn och ungdoms frågor.
Varje enskild ledamot ansvarar för återkopplingen till respektive nämnd, styrelse,
beredning, utskott med mera.

6. Insatser som riktas till de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd skall
utvecklas och samordnas över verksamhetsgränserna utifrån det enskilda barnets
och ungdomens behov.

7. Att skapa ”barn och ungdomsbokslut ” som redovisas årligen för KF där skall
särskild vikt läggas vid de nyckeltal som berör barn och ungdomar.

- Barn och Ungdoms ansvarig (se punkt 2) redovisar bokslutet för KF samt förslag till
åtgärder. Vi vill ha en samlad bild av hur det ligger till för kommunens barn och
ungdomar.

- Prioriterat är att koppla bokslutet till den årliga uppföljningen av de två strategiska
målen, "gör rätt från början" och "minskad segregation". Dessutom ska bokslutet kopplas
till LUPP som görs vart fjärde år.

8. Sociala medier och dess påverkan på barn och ungdomar
- Kommunala värderingar om användning av Internet, exempelvis genom

föräldrautbildningar.
- Facebook, twitter, instagram med flera

Aktuella planer idag som kan kopplas till barn och ungdomspolicyn 

Nationella styr-, plan- och måldokument 
Vid framtagandet av barn- och ungdomspolicyn har hänsyn tagits till följande nationella styrdokument: 
- Skollagen (2010:800)
- Socialtjänstlagen (2001:453)
- Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen)
- Proposition(2009/10:232) om strategier för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
- Nationella folkhälsomålen, Statens Folkhälsoinstitut
- Mål för den nationella ungdomspolitiken
- EU:s ungdomspolitik
Kommunala styrdokument
- Årsplan och verksamhetsplan
- Elevhälsoplan
- Pedagogiskt bokslut
- Folkhälsoplan (kommer ersättas av ett fyraårigt program kring social hållbar)
- Funktionshinderpolitiska programmet
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