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Justerandes signatur 

§ 3 Dnr 2017-00381 

Ungdomsombud 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att ge bildningsnämnden i uppdrag att inrätta en 
tjänst som ungdomsombud. 

Kommunfullmäktige beslutar att detta beslut ersätter tidigare beslut avseende 
ungdomsstrateg/ungdomslots med den nya tjänsten som ungdomsombud. 

Kommunfullmäktige beslutar att tjänsten får finansieras genom 
kommunfullmäktiges ofördelade medel. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Lars Karlssons (L) yrkande om att beslutet 
kompletteras med mätbara mål för tjänsten.  

Sammanfattning 

För att förstärka ungt inflytande i Kinda kommun ges bildningsnämnden i uppdrag 
att inrätta en tjänst som ungdomsombud. I arbetsuppgifterna ingår att underlätta 
för ungdomar att kunna påverka kommunens verksamheter och förverkliga 
ungdomars goda idéer, exempelvis genom att arrangera dialogmöten mellan 
ungdomar och politiker eller genom att motivera ungdomar att själva engagera sig 
i frågor och projekt. 

Dåvarande barn- och utbildningsnämnden har berett ärendet. 

Beslutsunderlag 

BUN § 68/2017 
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-17 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lars Karlsson (L) föreslår att beslutet kompletteras med mätbara mål för effekten 
av den nya tjänsten.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 





Barn- och utbildningsnämnden 
Eva Holm 
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Datum 

2017-11-14 
Diarienummer 

KINBUN 2017-00114 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ungdomsombud 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger 
bildningsnämnden i uppdrag att inrätta en tjänst som ungdomsombud. 

Barn- och utbildningsnämnden förslår att kommunstyrelsen ersätter tidigare 
beslut avseende ungdomsstrateg/ungdomslots med det nya uppdraget. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att tjänsten finansieras genom 
kommunstyrelsens ofördelade medel.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen utser 
kontaktpolitiker inom KS för ungdomsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 

 För att förstärka ungt inflytande i Kinda kommun ges bildningsnämnden i uppdrag 
att inrätta en tjänst som ungdomsombud. I arbetsuppgifterna ingår att underlätta 
för ungdomar att kunna påverka kommunens verksamheter och förverkliga 
ungdomars goda idéer, exempelvis genom att arrangera dialogmöten mellan 
ungdomar och politiker eller genom att motivera ungdomar att själva engagera sig 
i frågor och projekt.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ungdomsombud 

Syfte 

I den förslagna tjänsten som ungdomsombud ingår att underlätta för ungdomar 
att kunna påverka kommunens verksamheter och förverkliga ungdomars goda 
idéer, exempelvis genom att arrangera dialogmöten mellan ungdomar och 
politiker eller genom att motivera ungdomar att själva engagera sig i frågor och 
projekt. 

I arbetet ingår även att utveckla kommuninformation så att ungdomar har 
möjlighet att påverka och utveckla Kinda. Det kan handla om att träffa ungdomar 
på våra skolor och på fritiden eller kommunicera via nätet. Framförallt vill vi att 
ungdomsombudet själva bidrar med idéer om hur man bäst når ungdomar och 
förverkligar idéer. Arbetstiden är förlagd till vardagar och enstaka kvällar och 
helger. Arbetet handleds av tjänsteman som arbetar med ungdomsfrågor i 
kommunen. Kommunstyrelsen utser kontaktpolitiker inom KS för 
ungdomsombudet. 
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Arbetet är en visstidsanställning under 12 månader med möjlighet till förlängning 
under ytterligare sex månader.  Tjänsten riktar sig till den som nyligen har avslutat 
sin gymnasieexamen och kommer att ge arbetstillfälle i Kinda kommun. 
Rekrytering av nästa ungdomsombud påbörjas i tid för att göra en bra överlämning 
mellan ungdomsombuden. 

Ungdomsombudet ska förstärka det unga inflytandet i Kinda bl a genom att: 

 Finnas till för ungdomar som är mellan 13-25 år i Kinda kommun

 Vara länken mellan unga och politiker/tjänstemän i kommunen

 Arbeta för att stärka elevrådsarbetet och arbetet med ungdomsråd

 Samverka med skola, fritidsgård, föreningsliv och andra verksamheter där
ungdomar finns.

 Vara delaktig i arbetet med ANDT-frågor.

 Delta vid möten med BRÅ i Kinda kommun.

 Fler områden kan tillkomma i samråd med politiker och tjänstemän.

Önskad effekt 

Ökat inflytande för unga i Kinda 

Berörda 

Ungdomar i Kinda 

Samråd 

Samråd har skett med Kultur- och fritidsförvaltningen, rektorer inom grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Kostnaden uppgår till 315 000 kr per år och finansieras av KS ofördelade medel. 

Konsekvenser barnperspektiv 

Att Kinda kommun ökar inflytandet för unga i Kinda. 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

Uppdraget bör särskilt ge inflytande i frågor som rör jämlikhet och jämställdhet. 

Miljökonsekvenser 

Inte aktuellt 

Samverkan (MBL) 

Samverkan har genomförts 2018-12-11. 

Genomförande 

Från 2018 

Uppföljning 

Redovisas till bildningsnämnden och kommunstyrelsen i verksamhetsberättelse 
och bokslut. 
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Återrapportering 

Löpande till bildningsnämnden 

"[Förvaltningschefens namn]" 
"[Förvaltningschefens titel]"  

Eva Holm 
"[Titel - handläggare]" 

Beslutet ska skickas till 
KS 




