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Ungdomspolitiskt program
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barn-och ungas uppväxt och lärande så
att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om barn och unga får
sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället.

Ungdomspolitiskt program
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad,
sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla barn och unga ska få en bra
start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas.
Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av
ungas inflytande och delaktighet. Borås Stad ska arbeta med barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv
där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen verkar i ger bättre förutsättningar
att se både individen och helheten.
Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, intellektuella, ekonomiska
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s
konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje nämnd och bolag
ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden skapas
nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, bland annat för
ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

Borås Stad ska:

•

Ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar till mångfald,
kreativitet, engagemang och möjligheten för unga att utveckla sina egna idéer, genom att utgå
från ungas faktiska behov.

•

Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som kan utgöra hinder för att
fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv.

•

Säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga använder.

•

Uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter.
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Hälsa och trygghet
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa har starka
samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av utanförskap och att
vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; otrygghet går hand i hand med att
vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.

Borås Stad ska:

•

Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel mobbning och
diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt
känna sig trygga.

•

Hantera och förebygga otrygga situationer genom en fördjupad kunskap hos unga och personal
om hur olika diskrimineringsgrunder tar sig i uttryck.

•

Tidigt upptäcka vilket behov av stöd som finns och erbjuda tidiga insatser i olika former, med
hjälp av kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta och tar
ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att hantera motgångar
och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet för barn och unga och
framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

Borås Stad ska:

•

Ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga, för det krävs en god
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva.

•

Stödja ungas egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket stöd som behövs
och efterfrågas.

•

Tillsammans med unga, skapa och säkerställa de strukturer som krävs för att de ska kunna
delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar
förståelse för den demokratiska processen.

Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på
utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger bland annat på ett
tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt att lärandemiljön i skolan
är trygg och stödjande för eleverna.

Borås Stad ska:

•

Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former för att skapa förutsättningar
och stödja unga in i vuxenvärlden.

•

Arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka våld och
otrygghet i skolan.

•

Uppmuntra ungas entreprenörskap och innovationskraft och skapa goda förutsättningar för
framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och i
förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program.
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en handlingsplan till detta program.
Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP –
Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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