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Remissvar
Ungdomspolitisk programförklaring för Luleå kommun
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunfullmäktige i Luleå kommun har
ungdomssamordnaren på utvecklingskontoret och tjänstemän från fem
förvaltningar tagit fram en ungdomspolitisk programförklaring.
Programförklaringen är en viljeinriktning och skall tillsammans med ett
uppföljningssystem ringa in åtgärder för att förbättra villkoren för de unga i
Luleå kommun.
Utvecklingskontoret har remitterat ärendet till kulturnämnden för yttrande.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta:
Programförklaringen bör få en politisk överbyggnad och visa på en
ambitionshöjning. Programförklaringen skall vara ett paraply för allt arbete
som redan pågår och lägga pusslet till en helhetsbild. Hur ser Luleåmodellen
ut, hur skall den utvecklas och vad är målet? Dokumentet bör också klargöra
ungdomsbegreppet och på ett tydligt sätt knytas till Vision 2050 och till
Barnkonventionen.
Den politiska profileringen bör utveckla vad som är ledord och kännemärken
för kommunens politik. Den politiska hållningen är därför viktig att
formulera. Dvs. nya mål behövs för att prioriteringar skall underlättas,
ungdomars delaktighet på de egna villkoren synliggöras och
förutsättningarna för ett rikt och dynamiskt kulturliv måste stärkas. Vidare
kräver samhällets snabba förändringar en flexibel organisation och en samlad
politik som kan täta luckorna i systemet.
Det bör framgå hur programförklaringen skall följas upp och att
förvaltningsspecifika åtgärder skall återfinnas i respektive förvaltnings
styrkort.
Det måste finnas en tydlighet i hur vi hanterar och utreder
demokratiaspekten.
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Några råd för disposition, texthantering och ordval
Skrivningen är allmänt hållen och det generella ges stort utrymme. Förståelsen
skulle förbättras om dispositionen samlade generella påståenden och
Luleåspecifika. Rubriksättningen är för lång. Många utfyllnadsord och
meningar kan tas bort vilket skulle göra skrivningen spetsigare.
Illustrationerna känns spretiga och tillför inget.
”Luleå”, ”Luleå stad”, ”kommunen” och ”Luleåregionen” används
ostrukturerat. Bör bytas ut till Luleå kommun.
Några ordval kan ändras till sin positiva motsvarighet. Minskad ohälsa till
ökad hälsa och lägre arbetslöshet till fler arbetstillfällen
Under rubriken ..viktiga frågor som lägger grunden till samhällets välfärd,
andra stycke, bör god tillgänglighet inte endast handla om aktiviteter utan
även inbegripa allmänna mötesplatser.
Under rubriken …ungas kreativitet och kompetens, i första ”attsatsen” bör
meningarna: Vuxna utmanar sig själva…… och Luleå kommuns politiker och
tjänstemän….., strykas.
Börja alla ”attsatser” med nyckelmeningar. De kan se ut som följer:
♦Unga får hjälp att förverkliga sina idéer.
♦Attityder är påverkbara, värderingar mer konstanta och grundläggs tidigt.
Samhället är endast i begränsad mån möjligt att planera utan lyhördhet för
ungas värderingar. Dagens tonåringar är morgondagens vuxna.
♦Kunskap, dialog och delaktighet är ledorden. Luleå kommun arbetar aktivt
med att föra dialog med de unga och skaffa kunskap om deras livsvillkor.
♦Kommunala verksamheter skall vara flexibla och arbeta på de ungas villkor
och arbetssätt.
Under rubriken …ungas etablering på arbets- och bostadsmarknaden, sista
stycke, bör tydliga regler och psykisk ohälsa göras till två ”attsatser”. Och vet
vi att en av de bakomliggande orsakerna till psykisk ohälsa är valfrihet?
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Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
Kulturnämnden föreslår i sitt yttrande till arbetsgruppen att
• ett resonemang om arbetets fortsättning bör infogas
• klargöra när politiken kommer in
• klargöra vilka dokument som skall antas och hur de påverkar
varandra
• förtydliga den politiska överbyggnaden och tydliggöra målsättning
och uppföljning
• kopplingen till Barnkonventionen och Vision 2050 klart framgår
• dokumentet dispositions- och textgranska
__________
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