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Remitering av ungdomspolitisk handlingsplan
(sbf/2014:464)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13, som svar på kommunledningsförvaltningens remiss.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Botkyrka kommun är en av landets ”yngsta” kommuner med en medelålder
på ca 37 år. Det innebär också att det finns många ungdomar i kommunen
och därför är det givetvis bra att kommunen tar fram en handlingsplan för
denna viktiga målgrupp.
Samhällsbyggnadsnämnden stödjer det övergripande målet för ungdomspolitiken, ”Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv
och ha inflytande över samhällsutvecklingen”, även om
detta självklart också bör gälla för resten av Botkyrkas befolkning.
Vi anser också det bra att handlingsplanen red er utskillnaderna mellan barns
perspektiv och barnperspektiv respektive ungdomars perspektiv och ungdomsperspektiv.
I vår verksamhet har vi till uppgift att lyssna på samtliga kommuninvånare.
Men ett sätt att lyssna mer på just ungdomarna skulle kunna vara om vi
ibland besökte skolor och där träffade elever för olika typer av dialogmöten.
Detta skulle då vara ett sätt att möta eleverna i deras vardagsmiljö istället för
att försöka göra det på deras fritid. Förutsättningarna för ett sådant besök
måste naturligtvis vara att vi i härheten av deras skola planerar att genomföra
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något projekt eller förändring som de kan ha som utgångspunkt i sina diskussioner.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till ungdomspolitisk handlingsplan.
I kommunens flerårsplan för 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ungdomspolitisk handlingsplan ska tas fram. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar arbetat med innehållet i handlingsplanen. Uppdraget har samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen.
Den ungdomspolitiska handlingsplanens ambition är att identifiera och åtgärda strukturer som skapar ojämlik tillgång till välfärd och makt för unga
med olika livsförutsättningar, bakgrund och utgångsläge.
Mål och åtaganden är formulerade under handlingsplanens fyra fokusområden:
1. Botkyrkaborna känner sig hemma.
2. Botkyrka har de bästa skolorna.
3. Botkyrkaborna har förtroende för varandra.
4. Botkyrkaborna har arbete.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13, utgör
underlag för beslutet.
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Olov Lindquist

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Remitering av ungdomspolitisk handlingsplan
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden beslutar att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13,
som svar på kommunledningsförvaltningens remiss.
Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till ungdomspolitisk handlingsplan.
I kommunens flerårsplan för 2013 beslutade kommunfullmäktige att en ungdomspolitisk
handlingsplan ska tas fram. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
olika förvaltningar arbetat med innehållet i handlingsplanen. Uppdraget har samordnats av
kultur- och fritidsförvaltningen.
Den ungdomspolitiska handlingsplanens ambition är att identifiera och åtgärda strukturer
som skapar ojämlik tillgång till välfärd och makt för unga med olika livsförutsättningar, bakgrund och utgångsläge.
Mål och åtaganden är formulerade under handlingsplanens fyra fokusområden:
1. Botkyrkaborna känner sig hemma.
2. Botkyrka har de bästa skolorna.
3. Botkyrkaborna har förtroende för varandra.
4. Botkyrkaborna har arbete.
Under våren 2014 har en bred remisskonferens genomförts. Den ungdoms-politiska
handlingsplanen har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Den nya versionen
presenteras nu som förslag till handlingsplan.
I remissen redovisas frågeställningar som nämnder, bolag och stiftelser ska redovisa svar på i
remissyttrandet.
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Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
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Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Frågorna som ställs är följande:
1. Vad anser nämnderna om handlingsplanens innehåll och inriktning som helhet?
2. Handlingsplanen som den ser ut idag innehåller konkreta åtaganden för flera nämnder.
Är detta en rimlig konkretionsnivå? Varför/varför inte?
3. Om nivån den ligger på idag är bra, vilka åtaganden vore möjliga för nämnderna att ta
in i sina ettårsplaner för 2015?
4. Har nämnderna egna förslag på hur kommunen kan förbättra sin förvaltningsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor?
Yttrande
Botkyrka kommun är en av landet ”yngsta” kommuner med en medelålder på ca 37 år. Det
innebär också att det finns många ungdomar i kommunen och därför är det givetvis bra att
kommunen tar fram en handlingsplan för denna viktiga målgrupp.
Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer det övergripande målet för ungdomspolitiken, ”Alla
ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och ha inflytande över
samhällsutvecklingen”, även om detta självklart också bör gälla för resten av Botkyrkas befolkning.
Vi anser också det är bra att handlingsplanen reder ut skillnaderna mellan barns perspektiv
och barnperspektiv respektive ungdomars perspektiv och ungdomsperspektiv.
Förvaltningen är dock tveksam till den detaljeringsgrad som programmet har. Det är bra att
samtliga nämnder ska tillämpa ungdomsperspektivet på sitt arbete och i bokslut redogöra för
hur vi arbetar med detta perspektiv, men att konkretisera alltför många mål och åtaganden
som sedan ska läggas in i respektive nämnds ettårsplaner anser vi är för detaljerat. Liksom i
flera andra sammanhang anser vi att en klok utgångspunkt är att se kommunen som möjliggörare av medborgares initiativ och idéer – i detta fall barns och ungdomars.
Om kommunfullmäktige ändå slår fast några eller samtliga av dessa konkreta mål och åtaganden konstaterar förvaltningen att våra nämnder inte kan lägga in dessa i sina ettårsplaner
för 2015, utan i så fall får detta göras till 2016.
I vår verksamhet har vi till uppgift att lyssna på samtliga kommuninvånare. Men ett sätt att
lyssna mer på just ungdomarna skulle kunna vara om vi ibland besökte skolor och där träffade elever för olika typer av dialogmöten. Detta skulle då vara ett sätt att möta eleverna i
deras vardagsmiljö istället för att försöka göra det på deras fritid. Förutsättningarna för ett
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sådant besök måste naturligtvis vara att vi i närheten av deras skola planerar att genomföra
något projekt eller förändring som de kan ha som utgångspunkt i sina diskussioner.

Magnus Andersson
Samhällsbyggnadschef

MISSIV
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Helena Rojas

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2014:372

Remittering av förslag till ungdomspolitisk handlingsplan
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsplanen 2013 att en ungdomspolitisk handlingsplan ska tas fram. Under 2013 har en arbetsgrupp bestående
av tjänstepersoner från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med innehållet i handlingsplanen. En politisk styrgrupp med representation från sittande majoritet och
opposition har varit beslutsfattande under arbetets gång. Uppdraget har
samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen. VO demokrati, mänskliga
rättigheter och interkulturell utveckling på kommunledningsförvaltningen
har nu fått ansvaret att hantera en intern nämndremiss.
Ett förslag till ungdomspolitisk handlingsplan i Botkyrka har framställts under 2013-2014 i en bred dialogprocess. Ungdomspolitiska handlingsplanens
ambition är att identifiera och åtgärda strukturer som skapar ojämlik tillgång
till välfärd och makt för unga med olika livsförutsättningar, bakgrund och
utgångsläge.
Mål och åtaganden är formulerade under handlingsplanens fyra fokusområden:
1. Botkyrkaborna känner sig hemma.
2. Botkyrka har de bästa skolorna.
3. Botkyrkaborna har förtroende för varandra.
4. Botkyrkaborna har arbete.
Under våren 2014 har en bred remisskonferens genomförts.
Ungdomspolitiska handlingsplanen har bearbetats efter inkomna
synpunkter. Den nya versionen presenteras nu som förslag till
handlingsplan. Fokus för handlingsplanen är, i likhet med den statliga ungdomspolitiken, tvärsektoriella och förvaltningsövergripande insatser.
Botkyrka är Sveriges näst yngsta kommun av 290 kommuner. Den ungdomspolitiska handlingsplanens mål är att skapa en struktur som ger unga

Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-53061394 Sms·0708-861412· E-post helena.rojas@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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invånare utrymme till delaktighet, inflytande och för egna idéer och initiativ.
Detta förutsätter i sin tur en bred kommunövergripande förståelse av vikten
av att få in ungas perspektiv och blick i alla delar av den kommunala verksamheten – från strategisk planering och analys till det konkreta vardagsarbetet i förvaltningarnas dagliga arbete och möte med brukare.
Handlingsplanen föreslår ett antal principer samt ett antal prioriterade utvecklingsområden för att förverkliga de ungdomspolitiska ambitionerna i
Botkyrka.
Kommunstyrelsen skickar nu ”förslag på ungdomspolitisk handlingsplan”
på remiss. Syftet med remissperioden är dels att ge remissinstanser en möjlighet att ge synpunkter på förslaget till handlingsplan, och dels redovisa hur
de kan bidra till det handlingsplanens genomförande. Remissinstanser förväntas ta ställning till de frågeställningar som redovisas i denna tjänsteskrivelse.
Frågor till remissinstanser

Nedan redovisas frågeställningar som nämnder, bolag och stiftelse ska redovisa svar på i remissyttrandet.
Kontakta Sevgi Zengin, utvecklingsledare för ungdomsdemokrati på kommunledningsförvaltningen, för frågor om den ungdomspolitiska handlingsplanen och remissen.
Frågor
•
Vad anser nämnderna om handlingsplanens innehåll och inriktning
som helhet?
•
Handlingsplanen som den ser ut idag innehåller konkreta åtaganden för
flera nämnder. Är detta en rimlig konkretionsnivå? Varför/varför inte?
•
Om nivån den ligger på idag är bra, vilka åtaganden vore möjliga för
nämnderna att ta in i sina ettårsplaner för 2015?
•
Har nämnderna egna förslag på hur kommunen kan förbättra sin förvaltningsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor?
Bakgrund: Om uppdrag och framtagande av den ungdomspolitiska
handlingsplanen

Botkyrkas höga ambitioner och resultat kring ungdomsfrågor gav Botkyrka
utmärkelsen ”Årets ungdomskommun” 2002. Tio år efter utmärkelsen saknades fortfarande en samordning av ungdomsfrågorna i kommunen. Inom
kommunen finns ett flertal olika samverkansforum som arbetar med målgruppen. Däremot saknas uttalade målsättningar och en sammanhållen poli-
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tik för gruppen ungdomar. Frågan om en samlad ungdomspolitik för målgruppen unga 13-25 år har aktualiserats under de senaste åren och diskussioner har förts både på förvaltningsnivå och på politisk nivå.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) definierar ungdomspolitik som en uttalad politisk ambition för ungas
levnadsförhållanden.
En samlad kommunal ungdomspolitik är inte obligatorisk för kommunerna.
Detta trots att kommunernas verksamheter och det som omfattas av det
kommunala självstyret, som exempelvis socialtjänst, skola och fritid, är det
som ofta är mest relevant för unga människor.
Många svenska kommuner har tagit fram ungdomspolitiska strategier, handlingsprogram och handlingsplaner. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor vill att kommunerna ser den statliga ungdomspolitiken som
ett stöd och en möjlig inspiration för att säkerställa tvärsektoriellt arbete.
Myndigheten trycker också på vikten av en kunskapsbaserad ungdomspolitik.
Uppdraget och arbetsprocessen

Kommunfullmäktige beslutade i samband med ettårsplanen 2013 att en
ungdomspolitisk handlingsplan skulle tas fram:
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att enligt framarbetade, föreslagna direktiv leda arbetet med framtagandet av en kommungemensam
ungdomspolitisk handlingsplan. Planen ska tas fram gemensamt av kulturoch fritidsnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen. Nämndernas insatser i samband med framtagandet av planen finansieras inom ram. De externa kostnaderna för planen fördelas proportionellt mellan nämnderna.
Arbetet ska ske under ledning av en politisk styrgrupp och ligga klart för
beslut våren 2014.
Den politiska styrgruppen har valt ut fyra av Botkyrka hållbarhetsutmaningar till fokusområden för den ungdomspolitiska handlingsplanen:
1. Botkyrkaborna känner sig hemma.
2. Botkyrka har de bästa skolorna.
3. Botkyrkaborna har förtroende för varandra.
4. Botkyrkaborna har arbete.
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Kunskapsöversikt

Handlingsplanen är framtagen med hjälp av cirka 130 ungdomar i tio olika
referensgrupper. Referensgrupper har varit fritidsgårdsbesökare, ungdomsrådet, ungdomsfullmäktige, elevråden, språkcafé för nyanlända Botkyrkaungdomar med flera. Referensgrupperna har bidragit med att definiera vad
valda fokusområden innebär för ungdomar och vad som krävs för att leva
upp till dem.
Under hösten 2013 genomförde vi LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en enkätundersökning som alla elever i årskurs nio i Botkyrkas
skolor, fick fylla i.
Resultaten från referensgruppsträffarna och LUPP-undersökningen har
sammanställts i en kunskapsöversikt tillsammans med nationell forskning
inom de fyra fokusområdena. Kunskapsöversikten används som underlag
för att beskriva den problembild eller behov inom respektive fokusområde
som handlingsplanens mål och åtaganden syftar till.
Remissyttranden

I mars 2014 beslutade styrgruppen att förslaget till handlingsplan skulle
lämnas på remiss. På grund av den snäva tidsramen valde styrgruppen att
istället för en skriftlig remissrunda bjuda in till remisskonferens. Remisskonferensen hölls i Hågelby den 25 mars 2014 där inbjudna var:
Kommunledningsförvaltningen.
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Kultur-och fritidsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Socialförvaltningen.
Utbildningsförvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningen.
Botkyrka byggen AB.
Mångkulturellt centrum.
Samtliga partigrupper i kommunfullmäktige.
Ungdomar som deltagit i referensgrupperna.
Helena Rojas

Sevgi Zengin
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Verksamhetschef
Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvecklingsledare
Ungdomsdemokrati

Bilagor

Botkyrka kommuns ungdomspolitiska handlingsplan.
Kunskapsöversikt.

_________
Expedieras till

Helena Rojas
Pernilla Hellman
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1. Förord

Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och ha
inflytande över samhällsutvecklingen.
De finns få skeden i livet som är så mytomspunna som ungdomstiden, speciellt i backspegeln.
Därför är det viktigt att slå fast att ungdomstiden har ett värde i sig samtidigt som den lägger
grunden till varje individs fortsatta liv. Hur ungdomar har det kommer även att påverka hur
vårt samhälle utvecklas under lång tid framöver. Ungdomsgruppen är inte heller en homogen
grupp utan förutsättningarna och drömmarna skiljer sig från person till person men också över
tid i varje individs liv.
Botkyrka kommuns ungdomspolitiska handlingsplan innebär att vi slår fast att unga har rätt
till välfärd och inflytande inte för vad de en dag ska bli utan för att de är en av kommunens
viktigaste resurser i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. I arbetet med att ta fram
handlingsplanen har den politiska styrgruppen valt att lyfta fyra av våra hållbarhetsutmaningar
specifikt: Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrkaborna har de bästa skolorna,
Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin och Botkyrkaborna har arbete.
Handlingsplanen är framtagen med hjälp av cirka 130 ungdomar i tio olika referensgrupper.
Ungdomarna har varit med och formulerat vad de olika hållbarhetsutmaningarna betyder ur
deras perspektiv och har också varit med i diskussionerna om vilka insatser kommunen kan
göra för att nå det ungdomspolitiska målet.
Precis som barnperspektivet finns med i beslutsfattandet behöver ungdomsperspektivet finnas
med. Hur ska kommundelarna utvecklas så att fler ungdomar oavsett kön känner sig trygga
när de går hem efter träningen? Hur ska skolan utformas och utvecklas så att fler känner sig
inkluderade? Hur ska fler unga kunna få nyckeln till sitt första egna boende? Hur kan fler få
känna glädjen över att gå till sitt första jobb?
Utmaningarna är många och eftersom ungdomsfrågorna skär på tvären genom den
kommunala organisationen krävs samordning och prioritering om vi tillsammans ska nå
målet!
/ Styrgruppen för framtagandet av den ungdomspolitiska handlingsplanen genom ordförande
Ebba Östlin (s)
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2. Övergripande mål för ungdomspolitiken

Övergripande mål för Ungdomspolitiken är:
Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och ha inflytande
över samhällsutvecklingen.
Tillgång till välfärd handlar om det offentligas ansvar att ge ungdomar tillgång till goda
livsvillkor såsom utbildning, arbete, bostad, hälsa, trygghet, kultur och fritid, sitt språk,
möjlighet till delaktighet och inflytande samt ett liv fritt från diskriminering. Tillgång till goda
livsvillkor tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna som omfattar alla individer, samt
Barnkonventionen som omfattar personer upp till 18 år.
Ungdomar har olika förutsättningar att få tillgång till välfärd och makt att forma sina liv och
ha inflytande över samhällsutvecklingen. Förutsättningarna varierar beroende på kön, ålder,
socioekonomisk bakgrund, etnicitet, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och könsidentitet. Botkyrka kommun behöver därför bidra till att ungdomar får
jämlik tillgång till välfärd, makt och inflytande. Mål och åtaganden för att bidra till minskade
skillnader i tillgång till välfärd och makt är formulerade under handlingsplanens fyra
fokusområden.

3. Inledning

Målgruppen
Målgruppen för Botkyrkas ungdomspolitik är, liksom för den nationella ungdomspolitiken,
personer mellan 13 och 25 år. Gruppen unga benämns med olika begrepp och delas in på olika
sätt.
Barnkonventionen och barnrättspolitiken omfattar barn och ungdomar upp till 18 år, vilket
innebär att unga mellan 13 och 25 år både omfattas av barnrättspolitik och ungdomspolitik. I
praktiken går det ingen skarp gräns mellan barn och ungdom, eller mellan ungdom och vuxen.
Ungdomar omfattas, liksom övriga delar av befolkningen, av de mänskliga rättigheterna som
de uttrycks i svensk grundlag och Sveriges konventionsåtaganden på området. Rättigheterna
omfattar bland annat frågor om utbildning, arbete, hälsa, social trygghet, kultur, inflytande
och organisering. Genom barnkonventionen har ungdomar upp till 18 år dessutom ett mer
utvecklat skydd. Eftersom gruppen ungdomar består av både omyndiga och myndiga personer
förändras graden av ungdomars inflytande över tid, från omyndig till myndig. Rätten till
inflytande enligt barnkonventionen kopplas till ålder och mognad.
I denna handlingsplan kommer begreppet ungdomar eller unga att användas.
Mål och fokusområden
För att nå Botkyrka kommuns ungdomspolitiska mål Alla ungdomar ska ha tillgång till
välfärd och makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen, behövs en
kommunövergripande samordning. Samordning med externa aktörer som exempelvis
arbetsförmedlingen, landstinget, näringslivet, civilsamhället och polisen är också viktiga, men
eftersom detta är en kommunal handlingsplan har vi fokuserat på den kommunala
organisationen.
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I denna handlingsplan ligger fokus på fyra av Botkyrka kommuns hållbarhetsutmaningar.
Dessa hållbarhetsutmaningar är centrala för ungas tillgång till välfärd och makt att forma sina
liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen:
Botkyrkaborna känner sig hemma handlar om att fler unga ska känna att det är bra att bo i
Botkyrka, att vi har attraktiva och trygga bostadsområden och att unga har möjlighet att ha en
aktiv fritid.
Botkyrkaborna har de bästa skolorna handlar om att alla unga, oavsett bakgrundsfaktorer, ska
ha likvärdiga levnadsförutsättningar genom att under skoltiden få möjlighet att utveckla sin
fulla potential. Alla unga ska också lämna skolan med de kunskaper som behövs för att gå
vidare till studier eller arbete. Utöver detta vill vi också att alla unga ska kunna trivas och
känna sig trygga i skolan som plats.
Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin handlar om att bygga socialt
kapital genom samarbete mellan medborgarna, kommunen och civilsamhället. Kommunen
behöver möjliggöra ökat deltagande i demokratin för ungdomar oavsett kön och andra
bakgrundsfaktorer. Diskrimineringen inom olika områden måste motarbetas. Våra stadsdelar
behöver planeras i högre utsträckning tillsammans med unga och med sikte på fler möten
mellan människor.
Botkyrkaborna har arbete handlar om att den lokala arbetsmarknaden behöver utvecklas med
fler arbetstillfällen för unga och att kommunen behöver bli bättre på att rusta unga
Botkyrkabor för att klara kraven på arbetsmarknaden såväl lokalt som regionalt.
Att arbeta med dessa fyra fokusområden är grundläggande för att alla unga ska ha ett bra liv i
kommunen. En del av de åtaganden som är inskrivna är sådana som redan görs eller som det
finns lagstiftning kring. Den ungdomspolitiska handlingsplanen är ett sätt att lyfta och
synliggöra en del av det arbete som redan görs, men handlingsplanen innehåller även en del
nya åtaganden. Handlingsplanen innehåller också ett ungdomsperspektiv som alla
nämnder/förvaltningar ska tillämpa på sitt arbete.
4. Mål och åtaganden
4. a. Botkyrkaborna känner sig hemma

Bostadssituation
Problembeskrivning: År 2011 hade knappt två tredjedelar av ungdomarna mellan 18 och 25 år
eget boende och drygt en tredjedel bodde kvar i föräldrahemmet. År 2013 hade mer än hälften
av landets kommuner brist på bostäder som unga efterfrågar. Svårigheten för unga att få
bostad försenar vuxenblivandet och försvårar ungas möjligheter att bo kvar i eller flytta till
kommunen.
Mål: Fler unga har bostad
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Åtagande:
Lyft frågan om
ungdomsbostäder vid nya
byggprojekt.
Se över möjligheterna att utöka
satsningen på kompisboenden
där man delar kontrakt.
Lyft ungdomars behov på ett
tydligare sätt i kommande
riktlinjer för boendeplanering.
Involvera unga i detta arbete.
Utred möjligheterna att
genomföra ett kreativt
pilotprojekt för att skapa fler
attraktiva bostäder för unga i
kommunen.
Kommunen ska gå med som
partner i Studentbostadsmässan
2017.
Utred olika sätt för att förenkla
för unga att få ett kontrakt, till
exempel att Botkyrkabyggen
avsätter en ökad andel av sitt
bestånd till ungdomsbostäder.

Ansvarig:
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Trygghet
Problembeskrivning: Upplevelsen av trygghet varierar i hög grad mellan olika grupper
beroende på kön och andra bakgrundsfaktorer. Otryggheten finns i hemmet, i skolan, på
fritiden och i närområdet. Detta påverkar ungas möjligheter att känna sig hemma i Botkyrka
som plats.
Mål: Tryggheten ökar för samtliga grupper och skillnaderna mellan olika grupper minskar.
Åtagande:
Ta särskild hänsyn till
ungdomars upplevelse av
otrygghet i fysisk planering av
bostadsområden, skolor,
kollektivtrafik, parker,
idrottsplatser, motionsspår och
andra offentliga miljöer.
Kartlägg otrygga och
otillgängliga platser
tillsammans med ungdomar.
Föreslå insatser ör att göra
platserna tryggare och mer
tillgängliga.

Ansvarig:
Kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden,
socialnämnden

Kommunstyrelsen,
socialnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnen,
utbildningsnämnden

6

Öka kunskapen om hur man
förebygger våld samt öka
beredskapen för att upptäcka
och agera när ungdomar utsätts
för våld. Detta inkluderar även
hedersrelaterat våld och
förtryck.

Socialnämnden,
utbildningsnämnden,
arbetsmarknads och
vuxenutbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, vård
och omsorgsnämnden

Ungas inflytande över stadsplaneringen
Problembeskrivning: Ungdomar beskriver att de oftast bara får uttala sig i mindre
utvecklingsfrågor, som till exempel när en ny fritidsgård ska starta.
I medborgardialoger uttrycker unga önskemål om att även få vara med och påverka
utvecklingen av platser i stort.
Mål: Ungas inflytande över stadsplaneringen ökar och inkluderar unga med olika behov

Åtagande:
Påbörja arbete i enlighet med
den framtagna arbetsordningen
om ungas involvering i
stadsplaneringen.

Ansvarig:
Samhällsbyggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden,
kommunstyrelsen
(Ungdomsfullmäktige)

Ungas psykiska hälsa
Problembeskrivning: Den psykiska hälsan bland unga i Sverige är generellt god, men
skillnaderna är stora mellan olika grupper. Andelen unga som själva rapporterar symptom på
psykisk ohälsa har ökat samtidigt som man ser brister i tillgången till elevhälsovård och
psykiatrisk vård för unga.
Mål: Den psykiska hälsan hos unga ökar och skillnaderna mellan olika grupper minskar.

Åtagande:
Följ och sprid aktuell nationell
forskning och kommunala
undersökningar om ungdomars
upplevda psykiska ohälsa och
verkningsfulla metoder för att
främja en god psykisk hälsa.
Fokusera särskilt på utveckling
över tid och skillnader mellan
olika grupper.
I detta ska hedersrelaterat våld
och förtryck ingå som en faktor
för psykisk ohälsa.
Sprid kunskap bland personal

Ansvarig:
Kommunstyrelsen,
socialnämnden.

Socialnämnden,
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som möter unga om att
upptäcka och bemöta unga som
är anhöriga till personer med
beroendeproblem eller psykisk
ohälsa.
Hitta metoder för att följa upp
om unga med psykisk ohälsa
får tillräcklig tillgång till stöd
och vård.

utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnen, arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden.

Socialnämnden,
utbildningsnämnden,
arbetsmarknads och
vuxenutbildningsnämnden.

Fritidsgårdar och mötesplatser
Problembeskrivning: Många av tjejerna i referensgrupperna uttrycker att de inte känner sig
hemma på de fritidsgårdar som finns i kommunen. Detta syns också i besöksstatistiken där
endast 38 procent av besökarna är tjejer. Både tjejer och killar i referensgrupperna berättar att
det finns starka normer för hur tjejer respektive killar ska bete sig, vilket minskar
handlingsutrymmet för båda könen på fritiden.
Mål: Andelen ungdomar som vanligtvis inte besöker fritidsgårdarna ökar
Åtagande:
Sammanställ och sprid
framgångsrika metoder för att
öka jämställdheten, jämlikheten
och tillgängligheten på
samtliga fritidsgårdar.
Utred möjligheten att starta en
mötesplats för hbtq-personer i
kommunen.
Undersök möjligheten att hbtcertifiera de öppna
fritidsverksamheterna.
Arbeta med normkritik med
fokus på maskulinitetsnormer
på samtliga fritidsgårdar i
kommunen.

Ansvarig:
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden

Idrott och fysisk aktivitet
Problembeskrivning: Killar utgör majoriteten inom både föreningsidrotten och den
organiserade spontanidrotten. Botkyrka har en litet lägre andel tjejer i idrottsföreningarnas
verksamhet jämfört med de övriga Södertörnskommunerna med undantag av Huddinge
(2011). Tjejers fysiska aktivitet sker i större utsträckning utanför föreningslivet, vilket gör att
de inte har samma tillgång till kommunala stödformer.
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Mål: Ökade möjligheter till idrottande/fysisk aktivitet för de grupper av unga som idag inte är
fysiskt aktiva.
Åtagande:
Utöka satsningen på tjejers och
kvinnors idrottande och fysiska
aktivitet, särskilt i de norra
kommundelarna.
Se över möjligheter till
könsneutrala eller enskilda
omklädningsrum.
Utred möjligheten att öka
idrottsledares kunskaper i
genus och hbtq-frågor.
Se över hur de kommunala
stödformerna för tjejers
idrottande och fysiska aktivitet
kan öka.

Ansvarig:
Kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Föreningsliv
Problembeskrivning: Botkyrka har få ungdomsföreningar. Ungdomar upplever att kommunen
har brist på stödsystem för unga som vill genomföra projekt eller engagera sig på annat sätt än
i föreningsform.
Mål: Antalet föreningsaktiva och på annat sätt engagerade ungdomar i Botkyrka ökar
Åtagande:
Ta fram tydliga stödfunktioner
för ungdomar som vill
engagera sig i föreningslivet.
Undersök hur kommunen kan
stötta unga som vill engagera
sig på annat sätt än i
föreningslivet.

Ansvarig:
Kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Kulturliv
Problembeskrivning: Kultur- och fritidsvaneundersökningar visar att ungas intresse för kultur
och medier liksom att uttrycka sig konstnärligt och kulturellt är stort. Unga betraktas dock
ofta som konsumenter mer än som deltagare eller egna producenter i kulturlivet. Kommunens
brukarundersökningar visar också att unga upplever att man inte har kännedom om och/eller
har svårt att få information om kommunens utbud på kulturområdet. Unga säger också att de
vill ha större inflytande över och vara medskapare i Botkyrkas kulturutbud.
Mål: Fler unga får möjligheter att själva delta i, utforma och bidra till Botkyrkas kulturutbud.
Det blir enklare att hitta information om kommunens utbud.
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Åtagande:
Utred möjligheten att skapa en
app eller annan digital lösning
för att informera om Botkyrkas
kultur- och fritidsutbud.
Tillgängliggör och utveckla
befintliga mötesplatser för
ungdomars spontanta
kulturaktiviteter.
Utred behovet av
kompletterande mötesplatser
med kulturinriktning
Stärk arbetet med unga
referensgrupper i syfte att öka
ungas inflytande över
kommunens kulturutbud.

Ansvarig:
Kultur- och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

4. b. Botkyrka har de bästa skolorna

Ungdomar fullföljer sin skolgång
Problembeskrivning: En förutsättning för goda livsmöjligheter är att fullfölja sin skolgång,
både grundskolan och gymnasiet. Det finns brister när det gäller samordnat stöd i syfte att
klara skolan. Det finns ett klart samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och
skolresultat. En viktig faktor för att den gruppen som riskerar att hoppa av ska fullfölja sin
skolgång är att ha mer praktik och mindre teori enligt temagruppen Unga i arbetslivet.
Mål: Alla ungdomar fullföljer sin skolgång med fullständiga betyg.
Åtagande:
Utveckla befintliga
samverkansformer som syftar
till att ge ungdomar samordnat
stöd för att klara skolan.

Ansvarig:
Utbildningsnämnden,
socialnämnden, arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden,
kultur och fritidsnämnden.

Utveckla arbetet med
aktivitetsansvaret (tidigare
informationsansvaret) utifrån
förslag i regeringens
ungdomspolitiska proposition.

Utbildningsnämnden,
arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Säkerställ alla elevers
möjlighet att göra kvalitativ
praktik i grundskolan. Öka
antalet prao-elever i de
kommunala verksamheterna
och prioritera särskilt
särskoleelever.

Utbildningsnämnden
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Elevers inflytande över skolan
Problembeskrivning: I referensgrupperna säger många att de saknar fungerande klassråd och
elevråd och upplever att de har begränsat inflytande. I LUPP-undersökningen i årskurs nio
upplever tjejer mindre möjlighet till inflytande än killar (vilket vi dock inte ser i elevenkäten).
Upplevelsen av möjligheten till inflytande skiljer sig åt mellan olika kommundelar enligt både
LUPP-undersökningen och elevenkäten.
Mål: Stärkt inflytande för samtliga elever med särskilt fokus på de elevgrupper som uppger att
de saknar inflytande.
Åtagande:
Utvärdera elevråden,
klassråden och elevkårernas
funktion för formellt
elevinflytande Sammanställ
goda exempel från skolor som
lyckats skapa elevinflytande
och undersök möjligheter till
nya och alternativa metoder för
att stärka alla elevers
inflytande.
Följ kontinuerligt upp hur
skolan tillsammans med elever
använder elevenkäter i
respektive skolas systematiska
kvalitetsarbete.
Förtydliga för både
skolpersonal och elever vilka
frågor elever ska ha inflytande
över

Ansvarig:
Utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Elevhälsan
Problembeskrivning: I LUPP-enkäten svarar bara 46 procent av tjejerna och 52 procent av
killarna i Botkyrka att de tycker att elevhälsan i deras skola är bra. Botkyrka har sämre
resultat på den frågan om man jämför med riket som helhet där större andel av både tjejer och
killar är positiva till elevhälsan. Vad eleverna menar med elevhälsan är dock osäkert och det
är svårt att dra några slutsatser utifrån det.
Mål: Elever uppger att elevhälsan ger dem det stöd de behöver
Åtagande:
Undersök närmare vilket stöd
eleverna skulle vilja ha av
elevhälsan i sin skola.
Undersök möjligheten att
genomföra åtgärder för att
möta behoven

Ansvarig:
Utbildningsnämnden,
socialnämnden, kommunstyrelsen
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Stärk samarbetet mellan
ungdomsmottagningen,
elevhälsan och socialtjänstens
råd- och stödverksamhet
Utvärdera den utökade
satsningen på elevhälsa.
Fortsätt investeringen inom
elevhälsan om det finns behov
av det.

Socialnämnden,
utbildningsnämnden,

Utbildningsnämnden

Trygghet och likabehandling i skolan
Problembild: Otryggheten i skolan hänger ihop med förekomsten av mobbning, våld och
kränkningar. Upplevelsen av trygghet varierar mellan olika ungdomsgrupper. Unga med
funktionsnedsättning upplever särskilt stor otrygghet enligt LUPP-undersökningen.
Upplevelsen av mobbning varierar mellan kommundelarna, och fler av eleverna i årskurs 9
som bor i de norra än i de södra kommundelarna i Botkyrka anger i LUPP-undersökningen att
mobbning är ett problem i skolan.
Skolan är den vanligaste platsen i det offentliga rummet att bli utsatt för våld. Hbtq-personer
är enligt Ungdomsstyrelsen i betydligt större utsträckning utsatta för våld jämfört med andra
unga. Skolinspektionen har lyft att elevernas delaktighetet i Botkyrkas arbete med planer mot
diskriminering och kränkande behandling i skolorna måste öka.
Mål: Ökad trygghet, likabehandling och minskad förekomst av mobbning och kränkande
behandling i skolan.
Åtagande:
Gör insatser för att öka
tryggheten i skolan för unga
med funktionsnedsättning i
samarbete med Ungdomsrådet.

Ansvarig:
Utbildningsnämnden,
kommunstyrelsen

Utbilda skolpersonal i metoder
för att förebygga och förhindra
mobbning.
Utveckla arbetet med
normkritisk pedagogik i skolan
inom ramen för
likabehandlingsarbetet.
Sprid goda exempel i arbetet
mot mobbning.
Öka delaktigheten bland elever
i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande
behandling.
Utred möjligheten att hbtcertifiera skolor i Botkyrka.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen
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Ta del av resultat från arbete
med nolltolerans mot alla
former av fysiska bråk i
skolorna, som ett led i
våldprevention och ökad
trygghet. Undersök
möjligheten att genomföra
liknande insatser i Botkyrkas
skolor.

Utbildningsnämnden,
socialnämnden, kommunstyrelsen

Skola och särskola
Problembeskrivning: Flera ungdomar i referensgrupperna uttrycker att de tycker att det är
kränkande att kalla särskolan för särskola, och att de upplever ett onödigt avstånd till övriga
skolan. Lokalerna ligger för sig själva och eleverna känner ett utanförskap.
Mål: Eleverna i det som idag kallas särskola känner sig som en del av den vanliga skolan och
särskiljs inte på ett sätt som upplevs som kränkande
Åtagande:
Se över åtgärder som gör att
grundsärskoleeleverna i högre
grad känner sig som en del av
grundskolan, exempelvis att
förändra benämningen
”särskola”
Sprid erfarenheter från
pågående inkluderingsinsatser
för hur grundsärskoleelever
kan integreras i grundskolan.
Undersök hur grundsärskolans
lokaler är placerade i
förhållande till grundskolans
lokaler och om möjligheter
finns för ökad lokalintegration.

Ansvarig:
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

4. c. Botkyrkaborna har förtroende för varandra och demokratin

Kanaler för inflytande
Problembeskrivning: Många ungdomar anger att de inte vet vart de ska vända sig om de vill
påverka något i kommunen. Enligt LUPP-enkäten tycker också många unga att de har små
möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.
Referensgrupperna efterfrågar en högre närvaro från kommunens tjänstepersoner och politiker
i till exempel skolan. Uppenbarligen upplever många att de kanaler för inflytande som
kommunen erbjuder, till exempel ungdomsfullmäktige eller dialogforum, inte är tillräckliga.
Unga med funktionsnedsättning svarar i större utsträckning än andra att de vill vara med och
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påverka den egna kommunen, men upplever att de är mindre delaktiga i samhället och
upplever mindre möjligheter än andra att påverka sina egna liv.
Mål: Fler ungdomar vet vart de kan vända sig om de vill påverka i kommunen och anser att de
har inflytande och kan föra fram sina åsikter till dem som bestämmer. Unga med
funktionsnedsättning upplever i lika hög grad som andra unga att de kan vara med och
påverka den egna kommunen och sina egna liv.
Ansvarig
Åtagande
Utred möjligheten att
permanenta ungdomsrådet eller
säkerställa målgruppens
medverkan i
Ungdomsfullmäktige.
Undersök möjligheten att
genom befintligt eller
alternativt verktyg skapa en
internetbaserad/sms-baserad
medborgarpanel specifikt för
unga, med särskilt fokus på den
lokala utvecklingen.
Använd i större utsträckning
ungas egna arenor vid dialog
med unga.
Utveckla kommunens system
för att ta in åsikter och förslag
från medborgarna så att det blir
mer lättillgängligt och
angeläget för unga.
Se över hur politikerna kan bli
mer synliga i ungas vardag, till
exempel i skolan eller på
fritiden.
Kommunicera tydligare vart
ungdomar kan vända sig för att
påverka i olika kommunala
frågor. Använd exempelvis
barnombudsmannen eller
medborgarkontoren som
kommunikationskanal.
Tydliggör
Ungdomsfullmäktiges mandat
och relation till kommunens
nämnder och förvaltningar.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Alla nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
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Förbättrad återkoppling
Problembeskrivning: Ungdomar uppger att de fyller i många enkätundersökningar men
sällan får återkoppling på resultatet och information om hur man går vidare. Samma
sak gäller när de träffat tjänstepersoner/politiker i olika forum för att säga sin åsikt. De
upplever en osäkerhet kring om det verkligen går att påverka.
Mål: Fler ungdomar upplever att deras medverkan i undersökningar och samhällsfrågor
har betydelse och att deras synpunkter tas på allvar.
Åtagande
I enlighet med kommunens
strategi för demokrati och
delaktighet, alltid återkoppla
resultaten av de
undersökningar och dialoger
som genomförs i
ungdomsgruppen, och hur
deras inspel har påverkat
beslutet. Kommunicera också
vad som sagts i andra dialoger
och intressekonflikter mellan
olika medborgare
Låt ungdomar analysera
kommunens befintliga
informationskanaler och lämna
förslag på hur vi bättre kan nå
och kommunicera med unga.

Ansvarig
Alla nämnder

Alla nämnder

Ökat valdeltagande
Problembeskrivning: Valdeltagandet i Botkyrka uppgick till 79 procent i riksdagsvalet
och 73 procent i kommunvalet 2010. Ungdomar och unga vuxna under 30 år som
endast hade rösträtt i kommunvalet röstade mindre än andra grupper i Botkyrka.
Valdeltagandet i norra Botkyrka var också avsevärt svagare än i södra Botkyrka.
Valdeltagandet bland förstagångsväljarna i Botkyrka ökade från 66 procent till 71
procent 2010. I landet som helhet ökade både nominerade och invalda 18–25-åringar år
2010 jämfört med 2006. En större andel killar än tjejer nominerades och blev valda. I
både kommun- och landstingsfullmäktige har dock ledamöter i gruppen 18–25 år
avgått i betydligt högre grad än i totalpopulationen 2013. Kvinnor har också avgått i
högre grad än män. Samtliga referensgrupper uttrycker en svag koppling till de
politiska partierna och till politiker i allmänhet.
Mål: Öka valdeltagandet bland unga.
Åtagande
Ansvarig
Utveckla utbildningen för förtroendevalda Kommunstyrelsen
i partierna med fokus på att öka ungas
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medvetenhet, engagemang och
valdeltagande
Undersök möjligheter att utbilda
tjänstepersoner i klarspråk i tal

Kommunstyrelsen

Social sammanhållning
Problembeskrivning: Genomgående i referensgrupperna tar ungdomarna upp behovet
av mötesplatser och gemensamma aktiviteter för att känna förtroende för varandra.
Man lyfter att det är viktigt att mötas över skol-, fritidsgårds- eller kommundelsgränser.
Mål: Det blir lättare för unga från olika skolor, fritidsgårdar och kommundelar att
mötas och delta i gemensamma aktiviteter. De aktiviteter och mötesplatser som skapas
ska vara attraktiva för unga i hela kommunen.
Åtagande
Möjliggör för ungdomar från
hela kommunen att delta vid
större arrangemang genom att
se till att det finns bra
kommunikationer till och från
platsen.
Utveckla gemensamma
aktiviteter mellan verksamheter
som ligger i olika
kommundelar. Genomför fler
verksamhetsövergripande
dans/teater/kulturprojekt på
fritiden.
Se över hur man kan använda
föreningsbidragen som ett
medel för att uppmuntra
kommunövergripande social
sammanhållning.

Ansvarig
Kommunstyrelsen, kultur och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden,
utbildningsnämnden,
socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden,
kommunstyrelsen

Ökad kunskap om diskriminering, mänskliga rättigheter och barnkonventionen
Problembeskrivning: Enligt Diskrimineringsombudsmannens rapport om upplevelsen
av diskriminering är det tydligt att diskrimineringen får allvarliga ekonomiska och
hälsorelaterade konsekvenser. Faktorer som etnisk tillhörighet eller sexualitet är så nära
förknippad med identiteten att diskriminering får konsekvenser för självbilden och den
psykiska hälsan. För många blir det en negativ spiral som är svår att bryta. I den
nationella folkhälsoenkäten kan man också se att människor som upplevt kränkande
behandling har lägre tilltro till det omgivande samhället och till offentliga institutioner.
Sverige har också fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att kunskapen om
barnkonventionen är låg bland vuxna som arbetar med unga.
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Mål: Kunskapen om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och diskriminering ökar
bland unga och personal i kommunen som arbetar med unga.
Åtagande
Erbjud återkommande
utbildningar i
diskrimineringslagstiftningen,
barnkonventionen och
mänskliga rättigheter för unga
och dem som arbetar med
unga. Undersök hur
hedersrelaterade frågor kan
inkluderas i utbildningarna.

Ansvarig
Kommunstyrelsen

Barns och ungdomars rätt att komma till tals vid myndighetsutövning
Problembeskrivning: Barnombudsmannen skriver i sin årsrapport att barn i utsatta situationer
vittnar om att de inte känner till sina rättigheter och att de tycker sig ha små möjligheter att
uttrycka sina åsikter i frågor som är oerhört viktiga för dem. I Barnkonventionens artikel 12
anges att barnet ska beredas möjlighet att höras i beslut som exempelvis rör barnets
utbildning, hälso- och sjukvård eller åtgärder inom socialtjänsten som rör barnet.
Mål: Förbättra barns och ungdomars möjligheter att komma till tals och få sin inställning
synliggjord vid myndighetsutövning.
Åtagande:
Utveckla former för att följa
upp att barn/ungdomar vid
ingripande beslut
(myndighetsutövning) upplever
att de blivit lyssnade till och
haft möjlighet att påverka
beslutets utgång.

Ansvarig:
Samtliga nämnder som utövar
myndighetsutövning mot
enskilda barn och ungdomar
(socialnämnden,
utbildningsnämnden,
arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden).

4.d. Botkyrkaborna har arbete

Ungas inträde på arbetsmarknaden
Problembeskrivning: Botkyrkas största utmaning inom arbetsmarknadspolitiken är den stora
andelen unga som lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända betyg. Ökade
kompetenskrav på dem som söker ett arbete innebär att många unga människor inte är rustade
för arbetslivet även när efterfrågan på arbetskraft ökar. Stora insatser krävs för att stärka
ungas förutsättningar för att komma i arbete eller vidare studier.
Mål: Stärka ungas inträde på arbetsmarknaden
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Åtagande:
Implementera insatser riktade
till målgruppen ungdomar
utifrån det
arbetsmarknadspolitiska
programmets åtta punkter för
arbete.
Fastställ samverkansformer för
kvalitativa mötesplatser och
arenor för ungdomar och unga
vuxna i syfte att stärka ungas
inträde på arbetsmarknaden.

Ansvarig:
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden,
utbildningsnämnden,
socialnämnden, kultur- och
fritidsnämnden,
kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden,
arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden,
socialnämnden,
utbildningsnämnden.

Utveckla arbetet med
feriepraktik och sommarjobb
inom näringslivet och den
sociala ekonomin.
Utred hur ungdomar drabbas av
strukturell diskriminering på
arbetsmarknaden och lämna
förslag till åtgärder för att
motverka detta.
Utred möjligheten att starta
ytterligare verksamhet för unga
utan jobb och
gymnasieutbildning, med målet
egen försörjning.
Utred möjligheten att utöka
andelen
vuxenutbildningsplatser i
Botkyrka kommun.
Ta tillvara ungas kompetens i
arbetet med att utveckla
verktyg för att stärka ungas
inträde på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden,
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden,
utbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden,
utbildningsnämnden

5. Samordning, implementering och uppföljning av ungdomspolitiken

Inför arbetet med ettårsplanen 2015 kommer samordningsformen för ungdomspolitiken
troligtvis inte att vara på plats. Därför har varje nämnd ett eget ansvar att föra in den
ungdomspolitiska handlingsplanens åtaganden i respektive ettårsplan. Varje nämnd får själv
göra en prioritering av vilka åtaganden som ska genomföras under 2015.
För att handlingsplanen för ungdomspolitiken ska få genomslag i den kommunala
förvaltningen krävs att den implementeras i kommunens styrsystem och följs upp
kontinuerligt. Målsättningen är att prioriteringarna ska föras in i nämndernas ettårsplaner För
att detta ska komma till stånd behövs ett fortsatt förvaltningsövergripande arbete som
samordnas i ett tjänstemannaforum. Forumet ska tillsättas under 2014.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och följa upp ungdomspolitiken. Uppföljningen
ska göras i samråd med ungdomar.

Åtagande:
Vidareutveckla
hållbarhetskonsekvensbedömningen (kommunens
verktyg för planering och
beslut av insatser):med
särskild hänsyn till
ungdomsperspektivet.
Ta fram indikatorer för att
följa upp handlingsplanen.
Uppföljningen ska fokusera
på skillnader mellan grupper
av unga. Utgå i möjlig mån
från befintlig statistik och
komplettera uppföljnings och
kartläggningsmetoder vid
behov..
Genomför utbildningar för
tjänstepersoner och politiker i
de fyra ungdomsperspektiven
som ska genomsyra allt
kommunalt arbete.
Tillämpa
ungdomsperspektivet i arbetet
och redovisa i årsbokslutet r
hur man har arbetat med
ungdomsperspektivet.

Ansvarig:
Kommunstyrelsen

Samordningsformen/kommunstyrelsen

Samordningsformen/kommunstyrelsen

Samtliga nämnder. Kommunstyrelsen
sammanställer.

6. Utgångspunkter för Ungdomspolitiken i Botkyrka, Ungdomsperspektivet

Handlingsplanen utgår ifrån ett ungdomsperspektiv som beskrivs ur fyra aspekter. Alla
nämnder/förvaltningar ska tillämpa ungdomsperspektivet på sitt arbete och i sina årsbokslut
redogöra för hur de arbetat med ungdomsperspektivet.
6.a. Ålder som maktordning

Till skillnad från andra diskrimineringsgrunder i lagstiftningen är ålder en föränderlig
kategori. Ungdom är, liksom exempelvis medelålder, ingen fast kategori för den enskilda
personen, utan en rörelse som ständigt förändras.1 Ålder kan ses som en hierarkisk process där
individen börjar i en underordnad position för att sedan växa in i den priviligierade positionen.
Eftersom det är en process kan vuxna alltid åberopa att de själva varit unga och använda
argumentet att alla barn och unga kommer att bli vuxna för att berättiga åldersmaktsordningen
som rättvis, naturlig och legitim. Detta är unikt i relation till andra maktordningar, där
1

de los Reyes och Mulinari, 2005
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exempelvis en man sällan kan hävda att han vet hur det är att vara kvinna eller att en vit
person aldrig kan påstå sig veta hur det är att vara icke-vit.2
2009 blev ålder en ny diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning.
Åldersdiskrimineringsförbudet gäller främst i arbetslivet, men i vissa fall finns också skydd
mot åldersdiskriminering inom utbildningsområdet. Barnkonventionen omfattar barns rätt till
skydd, exempelvis att barn ska skyddas från att utföra arbete som kan vara skadligt för barnet
eller som hindrar barnet från att gå i skolan eller från att utvecklas på annat sätt.3 Barndomen
fyller därmed en positiv funktion för barnet, men här skapas också mindre tillgång till makt än
i vuxenlivet. Olika funktioner i olika livsfaser kan definitivt ses som legitima men det skapar
en åldersmaktsordning som vuxenvärlden måste vara uppmärksam på.
Sedan införandet av ålder som ny diskrimineringsgrund har flest anmälningar inkommit från
äldre män, vilket kan bero på att yngre människor i större utsträckning upplever
diskriminering inom områden som inte omfattas av lagstiftningen, eller att yngre har mindre
kunskap om diskriminering och rättigheter. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets
bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Vad som är barnets bästa blir ofta
upp till vuxna att tolka, vilket också skapar en maktobalans. I alla tider har vuxna sagt sig
handla för barnets bästa, även när barn kränkts eller svikits. I varje tid och varje kultur finns
blinda fläckar i synen på vad som är bäst för barn, där vuxnas handlingar och förhållningssätt
upplevs av barnen på ett helt annat sätt än vad de vuxna tror och avser. Därför är det viktigt
att vuxna har en medvetenhet om vad åldersmaktsordningen innebär och är beredda att
förändra sina föreställningar och sitt handlande.4
I allt arbete som påverkar barn och unga ska Botkyrka kommun utgå ifrån kunskap om hur
ålderdiskriminering och åldersmaktordningen påverkar kommunens arbete.
6.b. Ungdomens eget perspektiv

Det finns en grundläggande skillnad mellan begreppen barnperspektiv och barnets perspektiv,
eller ungdomsperspektiv och ungdomens perspektiv. Ett barnperspektiv/ungdomsperspektiv
kan vi som vuxna använda oss av genom att försöka se tillvaron med barns/ungas ögon i olika
sammanhang. Barnets/ungdomens perspektiv däremot kan vi bara få på ett sätt – genom att
barnet/ungdomen själv kommer till tals om hur hen ser på sig själv och sitt liv. I
Barnkonventionen uttrycks barns rätt att påverka frågor som rör dem. Men vem kan
egentligen avgöra vilka frågor som rör barn och unga och vilka som inte gör det? Barn och
unga kommer ta konsekvenserna av de politiska beslut som fattas i dag, beslut som de ofta
inte kan påverka men som kommer att påverka dem. Därmed berör de flesta frågor barn och
unga.
Av följande anledningar är det viktigt att arbeta med barn och ungas egna perspektiv:

2

Jonstoji, barn och ungas politiska villkor.
Barnombudsmannen
4
Diskrimineringsombudsmannen, Upplevelser av diskriminering, 2010
3
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-

Demokrati

Att skapa förutsättningar för unga till ett aktivt medborgarskap, att bredda det demokratiska
deltagandet så att det speglar befolkningen.
-

Rättigheter

Barns och ungas rättigheter att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på är en grundläggande
princip i Barnkonventionen.
-

Brukarinflytande och angelägenhet

Att lyssna på de som är målgruppen för en verksamhet eller aktivitet är särskilt viktigt när
det gäller unga personer, då barn och unga har färre forum och möjligheter än vuxna att
göra sina röster hörda. Vikten av att lyssna på målgruppen är särskilt stor för att lyckas
skapa verksamheter som är angelägna, det vill säga relevanta och intressanta för
målgruppen.
-

Ekonomi

Beslut som är förankrade utifrån behov och förutsättningar hos olika grupper är mer
kostnadseffektiva eftersom risker för felinvesteringar minskar.
-

Aktörskap

Ett aktivt medborgarskap handlar om att vara en samhällsaktör och inte enbart ta del av och
förhålla sig till det samhälle vi lever i, utan också vara en medskapare av samhället. Genom
att arbeta med ungas egna perspektiv stimuleras också möjligheterna att vara samhällsaktör,
vilket skapar ett mer kreativt samhälle.
-

Folkhälsa

Livsvillkor och levnadsförhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för den
psykiska och fysiska hälsan under hela livet, vilket i sin tur har betydelse för möjlighet till
skolframgång, fortsatt utbildning, inträde på arbetsmarknaden och sociala relationer.
Delaktighet och inflytande i samhället och känslan av att kunna påverka den egna
livssituationen är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en god hälsa.
Botkyrka kommun ska utgå ifrån ungdomars egna perspektiv och att unga ska få ha inflytande
inom de samhällsområden som de själva vill påverka.
6.c. Ungdomstiden som viktig i sig själv

Unga ses ofta som en investering och samhällsresurs för framtiden. Detta kallas inom
barnforskningen för att barn och unga ses som ”human becoming”, som när de blir vuxna blir
färdiga ”human beings”. Detta innebär att barn och unga ses som ofullständiga människor
som är passiva ”offer” för vuxenvärlden och som ska socialiseras in i att bli ”human beings”
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av vuxna. De vuxna antas automatiskt ha egenskaper som gör dem lämpliga för att socialisera
in barn i lämpligt beteende.5
Ungdomars känsla av att kunna påverka sina egna liv och samhället i stort är viktigt i nuet,
inte bara för att det är en resa mot vuxenblivandet. Ungas delaktighet och inflytande kan ses
som en faktor för ekonomisk kostnadseffektivitet, förbättrade studieresultat och för en
framtida demokratisk återväxt men måste framför allt ses som en rättighet med ett värde i sig.
Det vill säga att även om vi inte ser konkreta ekonomiska, resultatmässiga eller i dagens
bemärkelse, demokratiska, resultat av att ha investerat i ungas rättigheter, finns det ändå ett
värde i att ungdomar får tillgång till dem. Om det exempelvis visar sig att elevdemokrati inte
leder till minskat klotter eller bättre studieresultat, eller om ungdomar när de blir vuxna inte
tror på den rådande demokratiska organiseringen av samhället, betyder inte detta att vi ska
lägga mindre fokus på arbetet för att öka ungdomsinflytande. I Barnkonventionen uttrycks
barns rätt till lek, vila och fritid och rätten att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet,
vilket också handlar om att barn och ungdomstiden måste få vara viktig i sig själv.
Botkyrka kommun ska utgå ifrån att ungdomstiden är en del av livet med ett värde i sig och
inte enbart en tid av förberedelse för vuxenlivet.
6.d. Unga är en heterogen grupp med olika livsvillkor

Unga ses ofta som en homogen grupp, trots att forskningen visar att ungas levnadsvillkor
skiljer sig mycket åt beroende på många bakgrundsfaktorer. Det handlar om skillnader mellan
olika gruppers livsvillkor såsom socioekonomisk bakgrund men också skillnader i de miljöer
unga växer upp i såsom i familjen, skolan, fritiden samt i boende och närmiljön. Det finns
även många andra faktorer som har betydelse. Diskriminering innebär att en person blir sämre
behandlad än en annan person. I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering på sju
olika grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.6 Orsaker till
diskriminering är samhällets starka normer om hur vi ”ska” vara, vilket skapar föreställningar
om rätt och fel hos människor. Många grunder som diskriminering baseras på finns inte med i
diskrimineringslagen. Dessa kan exempelvis handla om socioekonomisk status, utseende eller
hur ens privatliv ser ut.
Ungdomsstyrelsens indikatorsrapport Ung idag 2009 visar att vissa grupper av unga inte har
samma möjligheter som andra. Unga med utrikes bakgrund når i mindre utsträckning än unga
med svensk bakgrund utbildningsmål och behörighet till högre utbildningar. Indikatorerna
visar vidare att tjejer och killar är olika utsatta inom olika områden. Tjejer har en sämre
situation än killar när det gäller psykisk hälsa, arbetssjukdomar och inkomst. Killar däremot
har generellt en sämre måluppfyllelse i skolan och lägre andel är högutbildade. De blir i högre
grad utsatta för och deltar i brott, fler vårdas på sjukhus och dör till följd av våld. Killarnas
situation är sämre än tjejernas även vad gäller arbetsolyckor, skulder och vräkningar samt
långtidsarbetslöshet.
Vi föds in i en redan existerande omvärld. Vi väljer inte våra föräldrar, inte i vilken tid vi
hamnar, vilket land vi ska växa upp i eller vilket kön vi ska ha. Eftersom förutsättningarna
skiljer sig åtskilligt mellan vilken social klass våra föräldrar tillhör, vilken generation vi föds
5
6

Johansson 2003, Möten för lärande, Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
Diskrimineringsombudsmannen
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i, vilket etniskt ursprung vi har och om vi föds som pojke eller flicka, har samhället ett ansvar
att sträva efter socialt rättvisa uppväxtförhållanden. Ett viktigt syfte med ungdomspolitiken är
att förbättra alla ungdomars tillgång till välfärd och inflytande att forma samhället och makt
att forma sina egna liv.
Kunskap om ungas levnadsvillkor behöver också förstås och analyseras ur ett intersektionellt
perspektiv. Intersektionalitet handlar om hur olika maktstrukturer och normer samverkar och
förstärker varandra, till exempel kön och sexualitet. Ett sätt att förklara intersektionalitet är
genom följande modell:

Socioekonomisk
bakgrund

Kön

Ålder

Etnicitet

Figur 1.1 Illustration över hur olika kategorier samverkar. Benämningarna kan bytas ut mot eller kompletteras
med exempelvis sexualitet eller religion. 7

Botkyrka kommun ska utgå ifrån aktuell kunskap om hur ungas levnadsvillkor skiljer sig åt
beroende på olika bakgrundsfaktorer och om hur olika bakgrundsfaktorer samspelar.
Utifrån denna kunskap ska insatser och åtgärder anpassas och utformas utifrån olika
gruppers behov och förutsättningar.

7

Eriksson-Zetterquist U, Styhre, A, Organisering och intersektionalitet, 2007, s12
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7. Bilagor
7.a. Ungdomspolitikens angränsning till andra kommunala strategier/policys och
handlingsplaner samt konventioner

Inom kommunen finns ett 40-tal kommunövergripande processer. Processerna påverkar alla
verksamheter. Processarbetet leds av kommunledningsförvaltningen och förankras
i kommunens ledningsgrupp.
I arbetet med den ungdomspolitiska handlingsplanen har de strategier, policys och
handlingsplaner som ligger under paraplyet demokrati och mänskliga rättigheter varit
vägledande. Där ingår följande kommunövergripande strategier, policys, konventioner och
handlingsplaner:
Botkyrkas jämställdhetsstrategi som slår fast inriktningen för arbetet med jämställdhet i
kommunen.
Policyn och handlingsplanen för att förebygga hedersrelaterat våld som är en handlingsplan
för att förebygga patriarkalt förtryck och våld med särskilt fokus på hedersrelaterade
begränsningar, förtryck och våld.
Botkyrkas interkulturella strategi som lyfter fram tre huvudområden: antidiskriminering,
kommunen som plats och kommunen som organisation.
Demokratistrategin som i skrivande stund är under remissförvarande och som kommer antas i
kommunfullmäktige 2014. Utifrån demokratinstrategin kommer en handlingsplan att
utarbetas.
Folkhälsopolicyn och dess utvecklingsplan 2012-2016 som utgår ifrån
Ett hållbart Botkyrka och flerårsplanen, och konkretiserar utvecklingsområden utifrån nuläge
med målet att hälsan ska förbättras för alla, samtidigt som skillnader mellan olika grupper ska
minska.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som
kommunfullmäktige i Botkyrka antog som sitt program för personer med
funktionsnedsättning 2010.
Barnkonventionen som säger att ett barnrättsperspektiv ska genomsyra all verksamhet som rör
barn och unga. I Botkyrka finns en lokal barnombudsman som ger råd, hjälp och stöd i frågor
som rör barn och unga.
Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka, en programförklaring i åtta punkter, 2013, som hanterar
frågorna om ungas tillträde till arbetsmarknaden.
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7.b. Existerande samarbetsforum för ungdomsfrågor

Samarbetsforum

Medverkande förvaltningar
och andra aktörer
(sammankallande/ansvarig
förvaltning är i fetstil)

Forumets syfte

Informationsansvar

Avux, uf

Paraplyteamet

Team skolnärvaro

Soc, avux, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Stockholms
läns landsting, Salem och
Huddinge
Soc, uf

Hålla kommunen informerad om
sysselsättningen
hos ungdomar 16–19 år som inte
går i gymnasieskolan och erbjuda
lämpliga åtgärder.
Stöd till ungdomar som är utanför
studier, jobb och
socialförsäkringssystem.

Daglig verksamhet

Avux, vof, soc

Kraftsamling

Uf, soc

Sommarjobben
Områdesgrupper

Samtliga förvaltningar och
kommunala bolag
Klf, samtliga förvaltningar,
chefer polisen, Botkyrkabyggen,
vårdcentralen, föreningar

Nätverksgrupper

Se ovan

Sociala insatsgrupper

Soc, uf, polisen

Ung Företagsamhet (UF)

Uf, kof, avux, klf

Samsyn (våld i nära
relationer)
Hedersrelaterat våld

Soc, uf, vof, avux,
brottsofferjouren, tjej- och
kvinnojouren samt polisen
Soc, klf, kof, uf, avux

Lov- och helgverksamhet

Kof, soc, avux, uf,

Direkt arbete med unga som har
hög frånvaro i grundskolan och
deras familjer.
Kommunal insats till vuxna
personer i yrkesför ålder med
utvecklingsstörning, autism eller
förvärvade hjärnskador och som
står utanför den vanliga
arbetsmarknaden.
Samverkan för att upptäcka och
hjälpa barn som far illa.
Skapa och samordna sommarjobb
för unga i kommunen
Utveckla området/kommundelen
tillsammans med invånarna.
Fokus är ofta barn och ungas
trygghet samt trivsel i
kommundelen.
Operativ samverkan kring
områdesarbetet.
Samverkan kring enskilda
ungdomar som har kontakt med
soc och polis i syfte att förebygga
att de fastnar i kriminalitet
På alla gymnasieskolor pågår ett
samarbete med Ung
Företagsamhet (UF), en ideell och
obunden organisation med syftet
att tillsammans med skolan införa
entreprenörskap och ett engagerat
näringsliv i utbildningssystemet.
Samverkan på övergripande nivå
kring frågor som rör våld i nära
relationer
Samverkan kring att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck
Samverkan kring lov- och
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Samverkan kring barn i
behov av särskilt stöd
(BUS)
Centrala
samverkansgruppen
trygghet

Samverkan unga vuxna

Stöd till anhöriga

Ungdomsrådet

folkhälsosamordnare m fl.
Soc, vof, uf

helgverksamhet för unga
Samverkan kring att ungdomar
som har behov av individuellt stöd
från olika huvudmän ska få detta
på bästa sätt
Klf, soc, uf, kof, sbf,
Blandning av strategisk och
Botkyrkabyggen
operativ grupp för att minska
otrygghet och brottslighet. Har
fokus på samarbete med externa
parter som SL, bussbolaget
Keolis, kommunens väktarbil,
polis, räddningstjänst, Lugna
gatan/Fryshuset och
Botkyrkabyggen.
Avux, soc, kof
Samverkansgrupp för arbete
med/för unga som rör flera
förvaltningar, till exempel arbete
med mötesplatser och uppsökande
verksamhet.
Soc, vof. Var och en ansvarar för Samverkar kring stöd till anhöriga
sina målgrupper
på individ-, grupp- och generell
nivå. Ordnar föreläsningar,
mötesplatser, enskilda samtal
m.m.
Klf, uf, kof, vof
Ungdomsrådet består av barn och
unga med funktionsnedsättning,
och är för närvarande ett projekt
mellan ABF Botkyrka-Salem och
kommunen som bedrivs med
medel från Allmänna arvsfonden.
Syftet är att underlätta för dessa
ungdomar att bidra med
kompetens, erfarenheter och
insikter på samma sätt som övriga
ungdomar i samhället. Ska
eventuellt bli en del av
kommunens ordinarie verksamhet
efter projektperiodens slut.
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7
Ekonomisk uppföljning oktober 2014 - samhällsbyggnadsnämnden (sbf/2014:265)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober
2014.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet 2014 beräknas bli ett överskott på 2 mnkr. Prognosen i
Delår 2 visade på ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet har möjliggjort att mindre åtgärder inom gata och parkverksamheten har kunnat genomföras och åtgärder har kunnat tidigareläggas.
Prognosen bygger på utfallet per oktober 2014 samt nya bedömningar.
Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-10, utgör underlag
för beslutet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
2014-11-10

Dnr sbf/2014:265

Referens

Mottagare

Gunilla Melkersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk rapport oktober 2014 - Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen per oktober 2014.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet 2014 beräknas bli ett överskott på 2 mnkr. Prognosen i
Delår 2 visade på ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet har möjliggjort att mindre åtgärder inom gata och parkverksamheten har kunnat genomföras och åtgärder har kunnat tidigareläggas.
Prognosen 2014
Prognosen bygger på utfallet per oktober 2014 samt nya bedömningar.
Nettoresultat mnkr (intäkter-kostnader)
Budget

Prognos

Avvikelse

Förvaltningsledning, adm, ekonomi
Gata och park
Stadsbyggnad (plan, bygglov, mex)
Kart och mätenheten

-13,6
-118,5
-6,9
-5,3

-13,1
-120,7
-3,7
-4,8

+0,5
-2,2
+3,2
+0,5

Totalt mnkr

-144,3

-142,3

+2,0 mnkr

Det bättre resultatet beror främst på:
Förvaltningsledning
Genom att kostnaderna för tele, IT och hyror beräknas bli lägre, klarar förvaltningsledningen att genomföra tidigare föreslagen ombyggnad /arbetsmiljö inom budget.
Gata och park
Kostnaderna för vintern bedöms bli lägre för helår 2014. Detta är ett resultat av den
gångna vintern som var mycket gynnsam. Den kommande bedöms bli en ”normalvin-

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 530 613 81 / Sms·0761 15 01 92 · E-post gunilla.melkersson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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ter”. Besparingen genom de lägre vinterkostnaderna reduceras dock av högre kostnader för bl. a en brorenovering över E4 i Hallunda. En pågående tvist gör att läget ännu
är svårbedömt. Osäkerhet finns även inom andra broprojekt.
Genom att nämnden beräknar ett positivt resultat totalt, har beslut tagits att vissa åtgärder har kunnat tidigareläggas. Enheten har genom tidigareläggning kunnat genomföra åtgärder såsom beläggningsarbeten, utbyte av betongkantstöd, räckesreparationer,
slyröjning runt belysningsstolpar m.m.
Stadsbyggnad
Personalomsättningen på flera av enheterna medför att personalomkostnaderna prognostiseras bli lägre. Detta samt att en chefstjänst ej tillsätts. Intäkterna beräknas också
överträffa budget både för bygglov och mark- och exploateringsgrupperna.
Övrig rubrik

Text
_________
Expedieras till

Text

Månadsrapport för bygglovsverksamheten
November, ver A

Samhällsbyggnadsnämnden 11 november 2014

Bygglovverksamheten- delår I
 Det är efter sommaren en viss obalans på bygglovsidan
mellan antalet nya ärenden och antalet avgjorda. Ifråga om
tillsynen har fler ärenden inkommit än vad som avgjorts.
 98% av ärendena får beslut inom 10 veckor
 Det är fortfarande många startbesked i den tekniska
kontrollen.
 I år har vi betat av 157 gamla ärenden från 2008-2013.
 Vi kan vänta ett tryck framöver på fler slutbesked, bl a med
anledning av bygglovbefriade åtgärder.

Totalt antal nya ärenden 1 jan – 31 okt 2014
 Totalt antal nya bygglovärenden = 498 ärenden
 Totalt antal avgjorda bygglovärenden = 434 ärenden
(Prognos för helåret = 590 ärenden)
 Totalt antal nya tillsynsärenden = 58 ärenden
 Totalt antal avgjorda tillsynsärenden = 18 ärenden
(Prognos för helåret = 85 ärenden)
 Totalt antal ärenden som avgjorts i år = 452 ärenden
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Ärendestatistik november 2013 – oktober 2014
Ca 50 - 60 nya ärenden
(riktpunkt) kommer i snitt in till
bygglov varje månad – gäller
både bygglov, anmälan och
tillsyn tillsammans

In, Antal nya ärenden

40
30
20
10
0

Ut, Antal fattade
huvudbeslut
Riktpunkt

Teknisk kontroll, antal genomförda moment
14-jul

14-aug
8

Teknisk samråd
Protokoll teknisk samråd

Protokoll arbetsplatsbesök
Slutsamråd
Protokoll slutsamråd
Beslut - slutbesked

15
10
11
14
13
12
12
21

Beslut - startbesked
Arbetsplatsbesök

14-sep

3 6
23
35
2
2
23
5
5
2
2 5

8

11 1618
22

14-okt

38
33 40

Klart att ta
i bruk!

Klart att
börja
bygga!

Med bilden kan vi
följa arbetet med att
få kompletta ärenden

Läget för 2013 års ärenden som inkom
mellan 1 jan – 31 december - 700 inkomna
ärenden totalt
Kompletta

ärenden som
väntar vårt
avgörande
1 st
0%

Ärendet är ej
komplett
sökande ska
komma in med
handlingar
47 st
7%
Tillsynsärendepågående
68 st
10%

Beslut har
getts av
myndigheten
584 st
83%

Med bilden kan vi
följa arbetet med att
få kompletta ärenden

Läget för 2014 års ärenden som inkom
mellan 1 jan – 22 aug = äldre än 10 veckor - 394
inkomna ärenden totalt
Kompletta
Ärendet är ej
komplett
sökande ska
komma in med
handlingar
89 st
23%

Tillsynsärendepågående
40 st
10%

ärenden som
väntar vårt
avgörande
0 st
0%
Beslut har
getts av
myndigheten
265 st
67%

Hur klarar vi garantin om att handlägga kompletta ärenden
snabbare än 10 veckor?
1
6
11
16
21

Antal ärenden som
komplettförklarats inom
perioden

17
25 jul - 22 aug

Andel av
komplettförklarade
ärenden som fått sitt
huvudbeslut snabbare
än 10 veckor

17

100 % av
bygglovärendena
fick sitt beslut inom
10 veckor

8 Tillsynsärenden läget (2014-08-31)
Årtal

Antal inkomna
tillsynsärenden

Antal ej
beslutade

2014

58

56

2013

85

69

2012

82

54

2011

90

62

2010

67

35

2009

61

21

2008

68

15

2007

25

5

2006

37

7

Summerat

573

324

Föreg. period

567

319

Kommentar: Vi
håller ungefärlig
takt med
inströmningen av
tillsynsärenden.
Under perioden
2011-01-01 till
2014-10-31 har
67 huvudbeslut
fattats i äldre
ärenden från
2007-2011.

Nämndens önskemål om info om läget för
bygglovverksamheten – månadsinfo:
√

 Månadsvis redovisning av ärendestatistik (antal nya samt
antal beslutade ärenden)
 Månadsvis bild av läget för de ärenden som är äldre än 4
månader tex med cirkeldiagram
 Uppföljning av lagkravet att handlägga kompletta
ärenden inom 10 veckor. (Som målsättning ska
bygglovärenden ha en kortare handläggningstid)

√

√

