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BARN- OCH 
UNGDOMSPOLITISKT 

PROGRAM 
för Skövde kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, § 14/16 



Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 
2014 – 2015 och programmet är en vidareutveckling av ungdomspolitiskt 
program 2011 – 2013. 

Till grund för programmet finns Uppföljning och analys av Skövdes ung-
domspolitiska program 2011 – 2013 samt Tolv artiklar som kan förändra 
Skövde utifrån ungas perspektiv, en rapport av sju ”Unga kommunutvecklare” 
som under sin feriepraktik 2013 arbetade med att ta fram förslag på hur 
man ska utveckla Skövde utifrån ungas perspektiv. Vidare tar programmet 
sin utgångspunkt i Vision Skövde 2025, Skövdes folkhälsopolitiska program, 
FN:s barnkonvention och de nationella målen för ungdomspolitiken. 

Programmet har tagits fram i bred samverkan. Representanter från Ung-
domsforum, kommunala sektorer, Näringslivsforum och Skövde bostäder 
har bidragit med kunnande och faktaunderlag. 

Dokumentet har varit föremål för remissförfarande 2014-11-11 till 2015-05-30 
och synpunkter har inhämtats både internt och externt. Programmet har be- 
arbetats vidare av kommunstyrelsens beredning medborgare och folkhälsa. 
Programmet ska revideras en gång per mandatperiod. Uppdateringar av 
styrdokumentet beslutas av kommunstyrelsen.

Dokumentet antogs av kommunfullmäktige 25 januari 2016.

Handläggare: Susanne Sandgren
Formgivning: Morot Kommunikation och Design
Tryck: Rolf Tryckeri

Kommunstyrelsens beredning medborgare och folkhälsa

Skövde kommun
541 28 Skövde
www.skovde.se
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attrahera unga är nyckeln 
till framgång
För att möta framtidens utmaningar är den av- 
görande nyckeln att attrahera fler unga att stanna 
i eller flytta till Skövde. Unga människor är kraften 
i vår utveckling.

Skövde kommuns barn- och ungdomspolitik syftar 
till att uppfylla Vision Skövde 2025 för målgruppen 
barn och unga 0-25 år samt att vara vägledande 
i arbetet för att nå de nationella målen för barn-
rättspolitiken och ungdomspolitiken. 

Skövde kommun vill med barn- och ungdoms- 
politiskt program tydliggöra sina ambitioner när 
det gäller att utveckla och synliggöra det sektors-
övergripande arbetet med barn och unga 0-25 år 
som bor, vistas och verkar i Skövde kommun. 

Alla kommunens insatser som berör målgruppen 
0-25 år ska ha ett barn- och ungdomsperspektiv. 
Det innebär att barn och ungdomar ska få utöva sina 
mänskliga rättigheter, betraktas som en mångfald 
av individer, stödjas att bli självständiga, ta ansvar 
och ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflyt- 
ande i hela den politiska processen. 

”Skövderegionen är känd i 
landet som en välkomnande och 
växande region där människor 

möts, verkar och mår bra”
Vision Skövde 2025

Programmet ska förtydliga inriktningen på det 
barn- och ungdomspolitiska arbetet under man-
datperioden 2015–2018. Till programmet ska en 
handlingsplan tas fram med de insatser som 
Skövde kommun vill satsa på de närmaste åren.

”Alla ungdomar ska 
ha goda levnadsvillkor, 

makt att forma sina liv och 
inflytande över samhälls- 

utvecklingen” 
Mål för ungdomspolitiken

”Barn och unga 
ska respekteras och ges 
möjlighet till utveckling, 

trygghet, delaktighet och 
inflytande” 

Mål för barnrättspolitiken 

Barnkonventionen gäller alla barn 
upp till 18 år:

Artikel 2 Barns rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barns bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barns rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barns rätt att uttrycka åsikter

FN:s 
barnkonvention och 
grundparagraferna
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Strategisk plan 
med budget 
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så här arbetar skövde kommun 
med barn- och ungdomspolitik
Ansvarig nämnd för barn- och ungdomspolitiken 
i Skövde kommun är Kommunstyrelsen och be-
redningen medborgare och folkhälsa är det forum 
där dialog förs kring de barn- och ungdomspolitiska 
frågorna. 

Sektor medborgare och samhällsutveckling har 
ett övergripande ansvar för att stödja och följa upp 
kommunens barn- och ungdomspolitiska arbete.

Flera nämnder och sektorer bär ansvar för olika 
delar av kommunens samlade arbete som berör 
barn och unga. Respektive nämnd/ sektor har an-
svar för att stödja och följa upp sitt arbete som rör 
barn och ungdomar. Programmets perspektiv ska 
prägla arbetet i alla kommunens verksamheter 
eftersom barn- och ungdomspolitik handlar om 
barn och ungdomars delaktighet i och inflytande 
på hela den politiska processen.

Skövde kommuns arbete med barn- och 
ungdomspolitik:

• har ett barn- och ungdomsperspektiv
• är kunskapsbaserat
• bedrivs långsiktigt, målmedvetet och 
 strategiskt
• samordnas i och över sektorsgränserna och  
 bedrivs även tillsammans med andra aktörer
• inkluderar alla barn och ungdomar 0-25 år 
 oavsett kön, könsöverskridande identitet 
 eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller  
 annan trosuppfattning, funktionsnedsättning  
 eller sexuell läggning
• följs upp och utvärderas

Det barn- och ungdomspolitiska programmet be-
skriver det nämnds- och sektorsövergripande 
arbetet och ska vara ett komplement till kommu-
nens övriga styrdokument som på olika sätt rör 
barn och ungdomar. Syftet med programmet är att 
utveckla och synliggöra det sektorsövergripande 
arbetet med barn och ungdomar 0-25 år som bor, 
vistas och verkar i Skövde kommun. 

Under mandatperioden inriktar sig programmet 
på tre av visionens utvecklingsområden::

Attraktiva boendemiljöer, Kunskapsutveckling och 
arbete samt Tillsammans. Se målbildsformule-
ringar i Vision Skövde 2025.



utvecklingsområden 
skövdes barn- och ungdomspolitiska arbete 

- attraktiva boendemiljöer/livsmiljöer för barn och unga

- kunskapsutveckling och arbete för barn och unga

- tillsammans –  rätten till delaktighet för barn och unga 
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attraktiva boendemiljöer/
livsmiljöer
– för barn och unga

Målbild
Barn och ungdomar i Skövde kommun har trygga, 
tillgängliga och hälsosamma boendemiljöer/livs-
miljöer.

Barn och ungdomar i utsatta situationer får ett samlat 
stöd.

I Skövde kommuns arbete med att skapa attraktiva
boendemiljöer/ livsmiljöer tas hänsyn till barn- 
och ungdomsperspektivet. Barn och ungdomar ges 
möjlighet att lämna sitt perspektiv på arbetet.

Strategier/ Vi skapar förutsättningar genom att:
• Utifrån ett mångfaldsperspektiv utveckla
 mötesplatser där barn och ungdomar samt  
 vårdnadshavare får möjlighet att utöka sina  
 sociala nätverk och få det stöd de behöver.
 Mötesplatserna kan vara fysiska eller digitala.
• Utveckla rutiner och arbetssätt för att
 systematisera och tidigt möjliggöra en trygg  
 och meningsfull uppväxt.
• Utveckla dialogen med barn och ungdomar. 

”Vi ska skapa attraktiva
boendemiljöer som är

anpassade till människors
olika intressen och behov”

Vision Skövde 2025
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kunskapsutveckling och 
arbete
– för barn och ungdomar

”Våra skolor ska utvecklas mot nationell 
toppklass. Vi ska arbeta för utbildnings-
möjligheter som svarar upp mot kraven 
från kunskapsintensiva företag och orga-
nisationer, för att skapa förutsättningar för 
ett varierat och blomstrande näringsliv”
Vision Skövde 2025

Målbild
Barn och ungdomar i Skövde kommun får de bästa 
förutsättningarna för utveckling och lärande och 
fullföljer sina studier.

Barn och ungdomar i Skövde kommun i behov av 
särskilt stöd uppmärksammas tidigt och får sam-
ordnat stöd. 

Barn och ungdomar i Skövde har god kännedom 
om och erfarenhet av arbetslivet (näringslivet och 
offentlig verksamhet).

Ungdomar i Skövde erbjuds stöd i att finna sin 
väg till studier/arbete och egen försörjning.

Strategier/ Vi skapar förutsättningar genom att:
• Utveckla förhållningssätt, kompetenser och  
 metoder för att ge stöd i främjandet av fullföljda 
 studier och för att alla barn och ungdomar, 
 utifrån sina förutsättningar, utvecklar sina 
 förmågor och kunskaper.
• Utveckla rutiner och arbetssätt för att 
 systematiskt och tidigt erbjuda samordnat 
 stöd till barn, ungdomar och vårdnadshavare.
• Utveckla nya och stärka befintliga arenor 
 för samverkan mellan barn, ungdomar och 
 arbetslivet.
• Skapa och utveckla en arena där möten blir till  
 möjligheter för ungdomar på väg mot arbete.
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tillsammans – rätten till 
delaktighet 
– för barn och ungdomar

Målbild
Barn och ungdomar i Skövde kommun är delakt- 
iga, har inflytande och makt att påverka sin egen 
vardag.

Barn och ungdomar känner sig inkluderade i sam-
hället.

Strategier/ Vi skapar förutsättningar genom att:
• Utveckla en organisation och stödjande 
 strukturer för barn och ungdomar att påverka  
 sin egen vardag och lokala frågor i Skövde 
 kommun.
• Utveckla Skövde kommuns samarbete med  
 föreningar och det civila samhället.
• Använda kulturen och föreningslivet som 
 verktyg för att öka barns och ungdomars 
 delaktighet och kreativitet.
• Utveckla dialogen med barn och ungdomar.

”Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla 
former för att mötas och samverka på  

alla nivåer så att alla invånare ska känna  
delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung”

Vision Skövde 2025
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uppföljning och rapportering
Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljnings- 
ansvar för rapportering av det barn- och ungdoms-
politiska programmet. Rapportering ska ske varje 
år i kommunens årsredovisning samt en gång per 
mandatperiod i form av en fördjupad uppföljning 
och analys (oktober 2018). Av den fördjupade upp-
följningen och analysen ska framgå rekommenda-
tioner inför nästa mandatperiods utvecklingsarbete.

För att mäta ungas upplevelser av inflytande, 
demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situation i 
skolan och framtid kommer en lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken, Luppen, att genomföras en 
gång varje mandatperiod (2017). Undersökningen 
Ungdomars psykisk hälsa Skövde kommer att 
göras regelbundet. Övriga nämnders/ sektorers 
uppföljningar, folkhälsostatistik och andra brukar-
undersökningar kommer också användas vid upp-
följningen av arbetet.
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Skövde kommun

Skövde kommun vill med barn- och ungdomspolitiskt program tydliggöra 
sina ambitioner när det gäller att utveckla och synliggöra det sektorsöver-
gripande arbetet med barn och unga 0-25 år som bor, vistas och verkar i 
Skövde kommun. 

Alla kommunens insatser som berör målgruppen 0-25 år ska ha ett barn- 
och ungdomsperspektiv. Det innebär att barn och ungdomar ska få utöva 
sina mänskliga rättigheter, betraktas som en mångfald av individer, stödjas 
att bli självständiga, ta ansvar och ges möjlighet att vara delaktiga och ha 
inflytande i hela den politiska processen. 

Skövde kommuns arbete med barn- och ungdomspolitik:
• har ett barn- och ungdomsperspektiv
• är kunskapsbaserat
• bedrivs långsiktigt, målmedvetet och strategiskt
• samordnas i och över sektorsgränserna och bedrivs även 
 tillsammans med andra aktörer
• inkluderar alla barn och ungdomar 0-25 år oavsett kön, 
 könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
 religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning 
 eller sexuell läggning
• följs upp och utvärderas

Programmet är en del av förverkligandet av Vision Skövde 2025.


