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§ 68 Dnr 2022-000129  

 

Remiss av rapport från Ungdomskonferensen 2022 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden skickar tjänsteskrivelse den 11 maj 

2022 till kommunstyrelsen som svar på remissförfrågan 

 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av ungdomskonferens 2022 har kommunstyrelsen 

skickat rapporten till kultur- och utvecklingsnämnden för svara på 

hur nämnden kan arbeta med ungdomars förslag på åtgärder för att 

förbättra ungdomar psykiska hälsa i den pågående verksamheten och 

i planeringsprocessen inför 2023.  Rapporten innehåller ett mycket 

stort antal förslag från ungdomar på insatser som skulle kunna för-

bättra den psykiska hälsan hos alla eller delar av de ungdomar som 

finns i Laholms kommun. En stor andel av förslagen berör, eller kan 

beröra, verksamhet som bedrivs inom eller stöttas av nämndens verk-

samheter. Många av de lämnade förslagen representerar arbete som 

idag redan sker inom förvaltningen men som kan utvecklas, förtyd-

ligas eller förbättras för att tydligare koppla an till ungdomarnas för-

slag. Andra delar av förslagen innebär etablering av nya verksam-

heter eller kraftiga anpassningar av befintlig verksamhet som i 

många fall måste vara ett resultat av prioriteringar inom kultur- och 

utvecklingsnämndens nämndsplan och speglas i Laholms kommuns 

budgetprocess för 2023.  

 

Remissen avser inte att nämnden skall svara på hur ungdomarnas 

förslag skall genomföras utan hur nämnden skall arbeta för att till-

gängliggöra sig ungdomarnas perspektiv och kunna väva in dessa 

planeringsprocessen för 2023. För att detta skall vara möjligt måste 

en dialog ske innan nämndsplan 2023 fastslås i augusti och grun-

derna för nämndens budget planeras under september. Nämnden 

kommer ta upp rapporten för diskussion mellan nämnd och tjänste-

personer i samband med nämndens möte i maj 2022. I den diskuss-

ionen kommer ett antal perspektiv att identifieras utifrån rapporten 

som representanter för elevrådet på Osbecksgymnasiet samt ungdo-

mar ur Ung i Laholms verksamhet bjuds in att diskutera med nämnd 

och tjänstepersoner på sammanträdet i juni.  
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Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 16 maj 2022 § 56 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 

2022. 

Remiss från kommunstyrelsen – Ungdomskonferens 

 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

2022-05-11 
DNR: 2022-000129 

Kultur- och utvecklingsnämnden 

 

  

 

Remiss av rapport från Ungdomskonferensen 
2022 

Kultur- och utvecklingsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden skickar tjänsteskrivelse den 11 maj 2022 

till kommunstyrelsen som svar på remissförfrågan 

 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ungdomskonferens 2022 har kommunstyrelsen skickat 

rapporten från konferensen till, bland annat, kultur- och 

utvecklingsnämnden för svara på hur nämnden kan arbeta med ungdomars 

förslag på åtgärder för att förbättra ungdomar psykiska hälsa i den pågående 

verksamheten och i planeringsprocessen inför 2023. Svar skall lämnas 

senast 30 juni 2022.  

 

Rapporten från ungdomskonferensen innehåller ett mycket stort antal 

förslag från ungdomar på insatser som skulle kunna förbättra den psykiska 

hälsan hos alla eller delar av de ungdomar som finns i Laholms kommun. 

En stor andel av förslagen berör, eller kan beröra, verksamhet som bedrivs 

inom eller stöttas av kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter. Många 

av de lämnade förslagen representerar arbete som idag redan sker inom 

kultur- och utvecklingsförvaltningen men som kan utvecklas, förtydligas 

eller förbättras för att tydligare koppla an till de förslag som ungdomarna 

lämnar. Andra delar av förslagen innebär etablering av nya verksamheter 

eller kraftiga anpassningar av befintlig verksamhet som i många fall måste 

vara ett resultat av prioriteringar inom kultur- och utvecklingsnämndens 

nämndsplan och speglas i Laholms kommuns budgetprocess för 2023.  

 

Remissen avser inte att kultur- och utvecklingsnämnden skall svara på hur 

ungdomarnas förslag skall genomföras utan hur nämnden skall arbeta för att 

tillgängliggöra sig ungdomarnas perspektiv och kunna väva in dessa 

planeringsprocessen för 2023. För att detta skall vara möjligt måste en 

dialog ske innan nämndsplan 2023 fastslås i augusti 2022 och grunderna för 

nämndens budget planeras under september 2022.  

 

Kultur- och utvecklingsnämnden kommer ta upp rapporten för intern 

diskussion mellan nämnd och tjänstepersoner i samband med nämndens 

möte i maj 2022. I den diskussionen kommer ett antal perspektiv att 

identifieras utifrån rapporten som representanter för elevrådet på 

Osbecksgymnasiet samt några ungdomar ur Ung i Laholms verksamhet 
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bjuds in att diskutera med nämnd och tjänstepersoner i samband med kultur- 

och utvecklingsnämndens möte i juni.  

 

Ekonomiska förutsättningar 

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan på kultur- och utvecklingsnämndens 

budget.  

Påverkan på måluppfyllelse 

Effekter som påverkas/möjligen kan påverkas positivt  

1. Minskat social, kulturellt och ekonomiskt utanförskap 

2. Aktiviteter och arrangemang syns och är tillgängliga i hela Laholms 

kommun 

3. Proaktivt möta ungdomar där ungdomar finns 

4. Fler aktiva ungdomar inom föreningslivet, kulturaktiviteter och 

fritidsaktiviteter 

 

Nedanstående har tagits i beaktning 
 

 Tagits i beaktning Ej relevant 

Likabehandlingsperspektivet ☐ ☒ 

Medborgarlöften ☐ ☒ 

Agenda 2030 ☐ ☒ 

Barnkonventionen ☐ ☒ 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ☐ ☒ 

Nationella minoriteter ☐ ☒ 

Integrationsprogrammet ☐ ☒ 

Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2022. 

Remiss från kommunstyrelsen – Ungdomskonferens  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Meimermondt 

Förvaltningschef   

  

Laholms kommun, Kultur- och utvecklingsn舂nden 

Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 

Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 

 



 3(3) 

 

 

 


