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Kommunens organisation för samverkan i barn- och ungdomsfrågor
Samarbetsorganet för barn och ungdom (SBU)
Förtroendevalda från skol- och barnomsorgs-, gymnasie-, social, kultur- och
fritidsnämnderna, samt representanter från landstinget och polismyndigheten i
Jönköpings län och det lokala brottsförebyggande rådet.

Beredningsgrupp för barn och ungdom (BBU)
Verksamhetsansvariga tjänstemän från skol- och barnomsorgs-, social-,
kultur- och fritidsförvaltningarna samt landstinget och polisen.

Nio lokala samverkansgrupper (LSG)
Lokalt verksamhetsansvariga tjänstemän inom skol- och barnomsorgs-, social-,
kultur- och fritidsförvaltningarna samt landstinget och polisen.

Samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)
Representanter från gymnasieskolornas elevråd och Jönköpings Ungdomsråd,
tjänstemän inom skol- och barnomsorgs-, social-, kultur- och fritidsförvaltningarna
samt landstinget och polisen.

Bankeryd

Junedal

Bergslagen

Kungsängen

Gränna

Ljungarum

SBU leder och samordnar
barn- och ungdomsfrågor i
kommunen.

BBU bereder och
verkställer
frågor på uppdrag av SBU.

LSG samordnar lokala
barn- och ungdomsfrågor
inom de nio geografiska
områdena.
SGG samordnar
gymnasieelevernas frågor.

Huskvarna

Rosenlund

Barn och ungdomars organisation
Nio lokala ungdomsforum

Barnforum

Ungdomar i åldern 13–15 år från de
nio geografiska områdena.

Barn i åldern 5–12 år i kommunen.

Centralt ungdomsforum
Representanter från de lokala ungdomsforumen samt från
Jönköpings ungdomsråd (JUR) och Jönköpings elevråds samverkan (JES).
JÖNKÖPINGS KOMMUN
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00
www.jonkoping.se

Råslätt

JANUARI

BAKGRUND
handlingsprogrammet i Jönköpings kommun antogs
av kommunfullmäktige 1985. Programmet har därefter reviderats 1996 och 2002. Barn och
ungdomar har involverats i arbetet med att lyfta fram vilka samhällsfrågor som känts mest
angelägna. Flera modeller har provats för att följa upp programmet.
Tyngdpunkten i processen läggs nu på en årlig dialog mellan barn, ungdomar och förtroendevalda, som respektive facknämnd ansvarar för. Barnforum och ungdomsforum ska genomföras och dokumenteras varje år i oktober, lyftas som nämndsärende och därefter redovisas till
kommunfullmäktige i januari.
I barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2007 har särskilt fokus satts på det lilla
barnet, och barnforum kompletterar ungdomsforum i nämndernas arbete med att följa upp
programmet.
DET FÖRSTA BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKA

Handlingsprogrammet utgår från FN:s barnkonvention:
• Alla barn har rätt till trygghet och utveckling
• Alla barn har rätt att framföra sin åsikt och få den respekterad
• Allt beslutsfattande ska ske med beaktande av barnets bästa
Samt från den nationella ungdomspolitikens övergripande mål:
• Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd
• Ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande

LÄS MER

www.bo.se
NATIONELL UNGDOMSPOLITIK: www.ungdomsstyrelsen.se
BARNKONVENTIONEN:

• Nämndernas redovisningar, samt
förslag från barn- och ungdomsforum
lämnas till kommunfullmäktige

FEBRUARI

MARS

APRIL
• Barn och ungdomars frågestund i
anslutning till kommunfullmäktige

MAJ

JÖNKÖPINGS KOMMUNS POLITISKA VILJA
handlingsprogrammet uttrycker Jönköpings kommuns övergripande politiska vilja när det gäller barn och ungdomar. Programmet ska vara vägledande
för samtliga nämnder. Barns och ungdomars villkor beror till stor del på vilka förutsättningar
familjen och hur närmiljön är. Samtliga nämnder och förvaltningar har därför i uppdrag att
i bred samverkan ge alla barn och ungdomar likvärdiga möjligheter samt att motverka social
och ekonomisk segregation.
Kommunens politiska vilja är att:
• Alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga villkor oavsett sociala, ekonomiska och andra
förhållanden
• Vuxensamhället ska ta tillvara den kraft och de idéer som barn och ungdomar har
• Barn och ungdomar ska ha inflytande över sin vardag
• Barn och ungdomar ska ha inflytande över samhällsutvecklingen

DET BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKA

Barn- och ungdomspolitik är inte ett avgränsat politiskt fack. Barn- och ungdomspolitiskt arbete
bör finnas med som en aspekt inom alla politikområden. Utifrån följande huvudområden utgår
diskussionerna mellan barn, ungdomar och förtroendevalda vid barn- och ungdomsforum:
• Lärande och personlig utveckling
• Inflytande och representation
• Kultur och fritid
• Hälsa och utsatthet
• Egen försörjning

JUNI

JULI

AUGUSTI

För att barn och ungdomar ska kunna vara delaktiga och påverka samhällsutvecklingen är
dialogen med politiker viktig.

SEPTEMBER

ÅRSPLAN
handlingsprogrammet beskriver en process för kontinuerlig
diskussion mellan barn, ungdomar och förtroendevalda.
Varje nämnd ordnar årligen i oktober ett möte med barn och ungdomar, barnforum respektive
ungdomsforum. Då diskuteras barns och ungdomars syn på den kommunala politiken och
deras förslag och önskemål förs och diskuteras på nästkommande nämndsammanträde.
Nämnderna redovisar årligen i januari till kommunfullmäktige hur dessa diskussioner har
lett till politiska ställningstaganden. Varje nämnd har ansvar för att frågor som inte rör deras
ansvarområde vidarebefordras till berörd nämnd.
Centralt ungdomsforum tar i december del av nämndernas protokoll och vidareutvecklar
förslag till åtgärder. Dessa överlämnas till fullmäktige i januari, i samband med nämndernas
redovisningar dit. Centralt ungdomsforum väljer ut sina viktigaste förslag och dessa diskuteras
sedan på ungdomens frågestund i april.
Personal i förskola, grundskola och särskola har särskilt ansvar för att alla barn, oavsett
ålder eller särskilda behov, ges möjlighet att framföra sina synpunkter till de förtroendevalda.

• Lokala ungdomsforum inbjuder till
träffar med lokala förtroendevalda

DET BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKA

OKTOBER
• Lokala ungdomsforum inbjuder till
träffar med lokala förtroendevalda
• Nämndernas möten med barn- och
ungdomsforum

NOVEMBER
• Lokala ungdomsforum inbjuder till
träffar med lokala förtroendevalda
• Nämnderna redovisar och protokollför
resultatet av nämndernas möten med
barn och ungdomar

DECEMBER
• Centrala ungdomsforum tar del av alla
nämndernas protokoll och ger förslag
till åtgärder.

