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Kommunstyrelsen

Strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet
Varför finns en strategi för barn- och ungdomspolitik
Det är viktigt att barn och unga får möjlighet att delta i demokratiska
processer. Detta är särskilt viktigt på lokal nivå eftersom det är där de
flesta beslut som påverkar deras vardag tas. I kommunens arbete med
invånarinflytande ska det finnas kanaler där barns och ungas röster
kommer fram.
Olika verksamheter i kommunen arbetar med barns och ungas
inflytande och delaktighet. En del gör det på grund av lagar, planer eller
direktiv. Andra möter barn och unga i den dagliga verksamheten.
Denna strategi utgår från kommunens målsättningar och beslut som de
framgår i kommunkoncernens styrkort. Under invånare/kundperspektivet finns det strategiska målet ”Stolta och delaktiga
invånare/kunder i ett inkluderande Skellefteå”. Detta gäller oavsett ålder
och innebär att barn och unga är en viktig grupp.
Viktiga utgångspunkter för strategin är den nationella barn- och
ungdomspolitiken, Folkhälsopolitiska programmet och Ett Skellefteå
för alla.1 Denna strategi bygger även på andra arbeten i kommunen som
lyfter fram frågor om inflytande och delaktighet för barn och unga.
Omvärlden, både Sverige och resten av världen, är också avgörande
faktorer för utvecklingen för barns och ungas inflytande. Här utgör FN:s
barnkonvention, särskilt de artiklar som fokuserar på ungas inflytande
och delaktighet, en viktig grund.
Genom denna strategi vill Skellefteå kommun uppnå bättre beredskap
för förändrade behov, förbättrade kontaktvägar och bättre beslut utifrån
barns och ungas inflytande. Det innebär att alla kommunens
verksamheter ska göra rätt saker för alla åldersgrupper, och att
kommunens ansvar och verksamhet ska bli mer känd hos barn och unga.
Det handlar också om att genom demokratiska former öka ungas
inflytande och delaktighet och bidra till aktiva invånare.
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Ett Skellefteå för alla är Skellefteå kommuns plan för funktionshinderpolitiskt arbete.
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Vision
Barn och unga har inflytande och är delaktiga i utvecklingen av
Skellefteå kommun så att kommunen är en framsynt och jämställd
tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet 80 000 invånare
år 2030.
Målgrupp
Målgruppen för denna strategi är barn och unga upp till 25 år. 2
Mål för barns och ungas inflytande och delaktighet i Skellefteå
kommun
 Barn och ungas bästa ska ligga till grund för planering,
beslutsfattande och utveckling av kommunen.
 Barns och ungas syn på frågor som berör dem ska efterfrågas.
 Nämnder och förvaltningar ska samverka för att använda resurserna
för barns och ungas bästa.
Arbetssätt
Kommunens nämnder ska införliva barn- och ungdomsperspektivet i sin
verksamhet. Likvärdiga villkor ska vara vägledande för arbetet.
Barn och unga vill vara med och bestämma i många olika frågor och på
många olika sätt. Då är det också angeläget med många olika kanaler
och verktyg.
Arbetet med ungas inflytande och delaktighet ska vara kunskapsbaserat,
målmedvetet, långsiktigt och sektorsövergripande. I detta ingår en
skyldighet att informera barn och unga om deras rättigheter till
inflytande och delaktighet.
Varje nämnd ska utse en kontaktperson som har ansvar för att bevaka
perspektivet. Dessa kontaktpersoner utgör ett nätverk som samordnas av
demokratilotsen.

Uppföljning
2

Åldersperspektivet utgår från den nationella barnpolitiken som berör barn 0-18 år och den nationella ungdomspolitiken som
berör unga 13 – 25 år.
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Kommunstyrelsen ska årligen följa upp och sammanställa respektive
nämnds arbete med barns och ungas inflytande och delaktighet. Denna
uppföljning efterfrågas och samordnas med delårsrapporter och bokslut.
Kommunstyrelsen ska vid behov göra en prioritering utifrån resultatet
av uppföljningen.
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