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Plan för dialog och inflytande med unga i Laholms kommun
Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp och leva i. I
Laholms kommuns övergripande vision står:
”I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid.
Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling.
Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna trivs med att bo och leva och som attraherar
nya invånare. Barn och ungdomar är särskilt viktiga för Laholms framtid.”
Genom en utvecklad dialog med barn och ungdomar kan deras kunskaper vara en del av
beslutsunderlag för kommunen. Ju tidigare unga förstår den demokratiska processen desto
troligare att de fortsätter att engagera sig och fortsätter vara aktiva samhällsmedborgare i
Laholms kommun. Om barn och ungdomar får vara en del av kommunens utveckling kommer
fler att trivas, stanna kvar och/eller komma tillbaka.
Barnkonventionen är en viktig grund för ungdomsdialogen i Laholms kommun.
Planen styr relationen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder och
Ungdomsforum i första hand, men ungdomsföreningar och andra aktörer kan ingå i dialogen.
Den styr hur politiken ska tänka kring dialog med unga om frågor som rör unga. Plan för dialog
och inflytande för unga i Laholms kommun är verksamhetsövergripande och gäller hela
kommunens verksamhet.
1. Kommunfullmäktiges åtaganden gentemot barn och ungdomar
•
•
•
•
•

Vi ska ha en rak och öppen dialog med barn- och ungdomar om frågor som rör dem.
Vi ska prioritera att komma på ungas forum och möten för att diskutera alla frågor som
har betydelse för unga i Laholm.
Vi ska avsätta medel för att barn och unga själva ska kunna organisera sig och driva
frågor som är viktiga för dem.
Vi ska lyssna på ungas synpunkter och ta dem på allvar.
Vi ska i alla beslut som rör unga beakta deras perspektiv och idéer för att utveckla
kommunen till en kommun där alla medborgare känner sig delaktiga.

I gengäld förväntar vi oss av unga:
• Att unga deltar i en rak och öppen dialog med politiken i Laholm.
• Att unga är aktiva och engagerade i frågor som rör dem och kan vara med i
genomförandet av olika idéer de har varit med att ta fram.
• Att unga är med och tar ansvar för utvecklingen i Laholms kommun och hjälper politiken
att utveckla Laholm till en kommun där alla medborgare känner sig delaktiga.
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2. För att leva upp till de åtaganden vi har föresatt oss
Syftet med denna del är att den ska fungera som ett verktyg för att leva upp till de åtaganden som
kommunen har gett på föregående sida. Dessa punkter beskriver HUR arbetet ska bedrivas.
•

Ungdomsforum är den part som politiken och kommunen i första hand ska vända sig till
för att få in synpunkter eller få en dialog. Andra ungdomsföreningar och aktörer kan ingå
i dialogen.

•

Ungdomsforum ska ha samma förutsättningar som elevråd på skolorna. Se bilaga 1 om
Ungdomsforums organisation och förutsättningar.

•

Kommunen ska avsätta medel till en årlig budget för Ungdomsforum och idépengar till
unga som delas ut årligen. Ungdomsforum ska ha inflytande över de projektmedel som
delas ut till unga.

•

På Ungdomsforums möten deltar respektive nämndsordförande eller annan av nämnden
utsedd ledamot när de bjuds in.

•

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för att denna plan följs och att en budget för
ungdomsforum fastställs.

•

Samtliga berörda nämnder och kommunstyrelsen ska arbeta med en aktiv barn- och
ungdomsdialog. Vid varje nämndsmöte ska en bedömning göras om det finns ärenden
som ska diskuteras direkt med unga innan fortsatt process och beslut.

•

Varje år ska en ungdomskonferens anordnas, i mars, där ungdomarnas prioriteringar
fastställs för det nästkommande året. Dessa prioriteringar ska presenteras till
kommunstyrelsen för behandling. Till denna träff ska ungdomar, politiker, berörda
tjänstepersoner och övrig personal från hela kommunen och samtliga samverkansaktörer
kring barn och unga bjudas in.

•

En årlig uppföljning ska göras angående barn- och ungdomsdialogen. Uppföljningen görs
som en del av nämndernas årsredovisning.

•

I anslutning till nämndernas årsredovisningar anordnas ett Ungdomsforum där
kommunstyrelsen redogör för sina beslut om ungdomarnas prioriteringar.

•

LUPP-enkäten ska genomföras regelbundet i Laholms kommun. LUPP är Myndigheten
för Ungdoms- och Civilsamhällefrågors (MUCF) enkät Lokal Uppföljning av
ungdomspolitiken. Enkätresultatet ska fungera som ett arbetsverktyg för att veta vad unga
vill förbättra, hur de mår och hur de ser på kommunen.

•

Planen ska revideras en gång per mandatperiod. Kommunstyrelsen ansvarar för att detta
blir gjort, kommunchefen är högsta ansvarige tjänsteman för planen och barn- och
ungdomsstrategen är ansvarig för att stödja och genomföra revideringar.
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Bilaga 1: Organisation av Ungdomsforum

KLASSRÅD

ELEVRÅD
• Osbeck
• Lagaholm
• Veingeskolan
• Våxtorpsskolan

Ungdomsforum

15 valda repr.
KF:s ordförande
Ungdomssamordnare

POLITISK
BEHANDLING
Respektive
klassföreståndare

Rektor

Kommunfullmäktiges

ordförande
Ansvariga för olika delar av ungdomsinflytande

Ungdomsforum består av representanter från kommunens tre 7–9 skolor samt
Osbecksgymnasiet. Veingeskolan representeras med tre elever, Våxtorpsskolan med två elever,
Lagaholmsskolan med fyra elever och Osbecksgymnasiet med sex elever, valda av respektive
elevråd. Ungdomsforum ska träffas minst två gånger per termin med sina valda representanter.
Ungdomsforum ska självständigt kunna driva frågor utifrån ungas vardag men behöver stöd
från kommunen för att kunna verka. Detta stöd handlar dels om budget, dels om stöd från
skolorna. Se beslut i kommunfullmäktige om organisationen för ungdomsforum, 2005-05-10
(dnr: 2005–227). Ungdomsforum behandlas på samma sätt som elevrådsverksamhet, vilket
innebär att eleverna i ungdomsforum har rätt att vara lediga från lektion för att delta i
ungdomsforums möten och aktiviteter, möjlighet till hjälp att ta igen missade lektioner med
mera (enligt kap 4 §§ 9–11 nya skollagen SFS 2010:800). Kommunen stöttar ungdomsforums
verksamhet genom att ge förutsättningar för att skjutsa och hämta eleverna vid
ungdomsforums möten och aktiviteter på dagtid. Ungdomsforum stöttas också av en
tjänstperson, ungdomsamordnaren, som håller i det administrativa arbetet.

