
  

 

Ungdomspolitisk proposition (2013/14:191) 

Med fokus på unga 
Vad tycker LSU? 
 

 

Bakgrund  
Den 14 mars 2014 presenterade regeringen en ny ungdomspolitik genom propositionen Med fokus på 
unga (2013/14:191). Propositionen behandlas i riksdagen under våren. Arbetet med att ta fram den 
nya politiken har pågått sedan 2012 och LSU har varit med i hela processen.  
 
Den nuvarande politiken bygger på propositionen Makt att bestämma rätt till välfärd (2004/05:2) och 
regeringens skrivelse En strategi för ungdomspolitiken (2009/10:53).  
 
De flesta aktörer inom ungdomspolitiken är överens om vilka utmaningar vi står inför. När det gäller 
situationen för unga handlar det i första hand om ungdomsarbetslöshet, bostadsbrist, ungas psykiska 
ohälsa, sjunkande och ojämna skolresultat samt bristande och ojämn tillgång till makt. När det gäller 
politikområdet har svårigheterna att få genomslag för politiken på lokal nivå varit en stor utmaning 
samt styrningen av det som tvärsektoriellt politikområde. Detta dokument avser tydliggöra vad LSU 
tycker om den nya propositionen.  

 

 

Propositionen Med Fokus på unga i korthet 
Propositionen kan sägas innehålla tre delar. Ett ungdomspolitiskt ramverk, med mål, struktur för 
genomförande och uppföljning; ett handlingsprogram för 2014-2017; samt en skärpning av det 
kommunala informationsansvaret till ett kommunalt aktivitetsansvar för unga upp till 20 år.   

 
Ungdomspolitiskt ramverk 

I propositionen föreslås följande mål för ungdomspolitiken:  
 

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen 

 
Vidare förslås att alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv. 
Politiken ska fortsatt vara sektorsövergripande, men också omfatta vissa frågor inriktade specifikt 
mot gruppen ungdomar, som flickors och pojkars, unga kvinnors och unga mäns inflytande och 
delaktighet, organisering och fritidsverksamhet samt sexuella och reproduktiva rättighet. Det 
ungdomspolitiska rådet föreslås också få en mer strategisk roll.  
 
Ungdomsstyrelsen, som den 1 april byter namn till Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor kommer fortsatt att ha ansvaret för uppföljningen av ungdomspolitiken. 
Uppföljningen kommer precis som tidigare ske genom indikatorer som följs upp årligen samt årliga 
tematiska analyser och värderingsstudier med längre mellanrum. Antalet indikatorer ska minska och 



de kommer endast att analyseras djupare vart tredje år.  
 
Myndigheten, som har huvudansvaret för genomförandet av ungdomspolitiken, får också ett 
förtydligat ansvar för den lokala ungdomspolitiken och ett antal uppdrag genom 
handlingsprogrammet. Myndighetens instruktioner kommer också att förnyas.  

 
Ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014-2017 

Handlingsprogrammet föreslår satsningar när det gäller ungdomars inflytande, ungdomars egen 
försörjning och ungdomars psykiska hälsa, samt ett par satsningar för genomförandet av politiken. 
Regeringen har avsatt 10 miljoner kr per år för genomförande av handlingsprogrammet. Vissa 
insatser är samfinansierade från andra håll vilket gör den samlade budgeten för dessa insatser är 
något större. Handlingsprogrammet innehåller bland annat:  
 
Ungdomars inflytande 

• Insatser för att öka civilsamhällets tillträde till skolan 
• Satsningar på skolval 
• En utredning av ungas inflytande 
• Stöd till organisationer inom det civila samhället som stärker ungas demokratiska värderingar 

 
Ungdomars egen försörjning 

• Vidare utveckling av insatser för unga som varken arbetar eller studerar 
• Ungdomar inkluderas som målgrupp i folkbildningspolitiken 
• Uppföljning av etableringsprocessen för ungdomar utanför gymnasieutbildning  
 
Ungdomars psykiska hälsa 

• Kartläggning av ungdomars upplevda psykiska ohälsa  
• Jämställdhetssatsning med fokus på unga kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande  
• Insatser för att förebygga sexuell exploatering av barn och ungdomar 
 
Övriga insatser för att genomföra ungdomspolitiken 

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska utveckla en strategi för hur ett 
ungdomsperspektiv ska integreras i relevanta myndigheter 

• En strategi ska utvecklas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors insatser för att 
stärka den kommunala ungdomspolitiken. 

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska stärka ungas och ungdomsorganisationers 
perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken. 

 
Kommunernas aktivitetsansvar 

Kommunernas ansvar för ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan förtydligas. 
Kommunerna ska hålla sig informerade om vilka ungdomar i kommunen som går i gymnasieskolan, 
och om hur de ungdomar som har fullgjort sin skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. De 
har också ett ansvar att erbjuda berörda ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i 
första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Ansvaret 
utvecklas på så vis från ett informationsansvar till ett aktivitetsansvar.  

 
 

LSU:s övergripande synpunkter 
LSU:s samlade intryck är att den nya ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga innehåller 
flera bra och viktiga satsningar och något höjda ambitioner. I flera avseenden har regeringen lyssnat 
på ungdomsorganisationernas förslag. Samtidigt borde den samlade ambitionsnivån vara högre för att 



verkligen kunna ge politikområdet den förnyade kraft som behövs för att möta de utmaningar unga 
står inför idag och i framtiden.  
 
LSU:s ser ett problem i bristen på resurser inom politikområdet. De föreslagna ambitionshöjningarna 
motsvaras inte av tillsatta resurser, samtidigt som större satsningar saknas, bland annat på ungas 
egen organisering. Handlingsprogrammet innehåller många viktiga satsningar, men de är så många till 
antalet att det är svårt att se hur de ska kunna få önskad effekt inom föreslagen budget. Nedan följer 
LSU:s viktigaste förslag för en starkare ungdomspolitik. 
 
 

Tre förslag för en stärkt ungdomspolitik 

 
1. Högre ambitioner i politikens mål 

Ungdomspolitikens mål har en stor betydelse för politikens utformning och effekter. Genom åren har 
diskussionerna rört sig kring orden makt och inflytande samt välfärd. I propositionen från 2004 
skulle unga ha tillgång till makt och välfärd. I skrivelsen från 2009 byttes makt ut mot inflytande. Den 
nya propositionen förslår följande mål:  

 
Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen 

 
LSU menar att unga bör ha makt och inte bara inflytande över samhällsutvecklingen. Även om vi 
förstår argumentationen kring ansvarsutkrävande för personer som inte är myndiga ser vi det som 
politikens roll att utjämna maktförhållanden mellan olika grupper.  
 
Vi ställer oss också frågande till att välfärd har ersatts med uttrycket goda levnadsvillkor i den nya 
propositionen. Det är bra att regeringen har lyssnat på remissinstanserna och formulerat om målet 
utifrån insikten om behovet av trygghet för att kunna utöva makt och inflytande. Motiveringen till att 
goda levnadsvillkor skulle vara ett bättre mål än välfärd utifrån att det senare skulle vara abstrakt är 
svårbegriplig. Vi har svårt att se goda levnadsvillkor skulle vara mindre abstrakt. Välfärd uppfattas 
enligt LSU som mer omfattande än goda levnadsvillkor, även utifrån hur det definieras i 
propositionen, och som ett etablerat begrepp inom ungdomspolitiken.  
 
I förklaringen till det nya målet lyfts jämställdhetspolitiken och integrationspolitiken fram som 
exempel som har studerats extra noga då politikområdena har flera likheter. LSU menar att den 
viktigaste utgångspunkten i båda dessa politikområdens målformuleringar är att de definierar olika 
grupper som jämförs med varandra och att syftet är att ge dem jämlika förutsättningar. Så bör även 
målen formuleras inom ungdomspolitiken. Alltså att unga ska ha samma tillgång till makt över sina 
egna liv och samhället som vuxna.  
 
Ett sådant mål skulle ge en tydligare bild av vad politiken syftar till, och mer mätbara mål. Det skulle 
därigenom underlätta uppföljningen av politikområdet genom att möjliggöra jämförelser mellan 
indikatorer för ungdomsgrupper och vuxengrupper. Något som är en svaghet inom politikområdet 
idag och i det nya förslaget. Därför föreslår vi målet nedan.  
 
LSU:s förslag 

- Att det nya målet för ungdomspolitiken är: 
Alla ungdomar ska ha samma makt över sina liv och samhällsutvecklingen som vuxna, och alla 
ungdomar och vuxna ska ha jämlik tillgång till välfärd 

 
 



2. En självständig uppföljning från ungdomsperspektiv 

LSU anser att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fortsatt bör ha det övergripande 
ansvaret för uppföljningen av ungdomspolitiken, men att unga bör vara en del av uppföljningen. 
Därför föreslår vi att ungdomsorganisationerna, genom LSU, får en formell roll i uppföljningen av 
ungdomspolitiken. Unga är den grupp som bäst kan avgöra vilka effekter politiken har på den 
huvudsakliga målgruppen. LSU är den givna aktören för att samla ungas åsikter och perspektiv. 
 
I propositionen instämmer regeringen i LSU:s analys om behovet av ett ungdomsperspektiv i 
uppföljningen, men istället för att ge uppdraget till ungdomsorganisationerna föreslår de att 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att stärka ungas och 
ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen. LSU menar att myndigheten inte har 
kompetensen att göra detta. Den finns endast hos själva målgruppen. 
 
LSU:s förslag  

- Att en självständig uppföljning från ungdomsperspektiv utförs av ungdomsorganisationerna 
som en del av det reguljära uppföljningssystemet.  
 

3. Stärk ungas organisering 

Många av de utmaningar som unga står inför idag kan till stor del bemötas genom ungas egen 
organisering. Samtidigt vet vi att förutsättningarna för att organisera är svaga i många delar av landet 
och variera kraftigt mellan olika orter. 
 
På lokal nivå saknas fortfarande tillräcklig kunskap om omfattning och villkor för ungas organisering. 
Sammantaget, på lokal, regional och nationell nivå är stödet till barn- och ungdomsorganisationerna 
omkring 3,6 gånger lägre än stödet till idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet. 
Idrottsorganisationerna gynnas dessutom av skattelättnader, subventioner och liknande som inte 
gäller för övrigt civilsamhälle. Genom dessa skillnader sänder det offentliga signalen att 
idrottsorganisationer är viktigare än ungdomsorganisationer.  
 
LSU saknar ordentliga satsningar på villkoren för ungas organisering, i propositionen. Den fördjupade 
analysen av ungas organisering inom Fokus 14 tas upp som en del av handlingsprogrammet. LSU 
välkomnar utredningen, men det är ingen ny satsning och den kommer troligen inte att ge tillräckliga 
svar för att komma åt de problem och ojämlikheter som finns idag. LSU vill därför se en utredning av 
villkoren för ungas organisering inom ramen för handlingsprogrammet.  
 

LSU:s förslag  

Att stärka stödet till ungas organisering genom:  
- Att höja stödet till ungdomsorganisationer till samma nivå som stödet till idrottens barn- och 

ungdomsverksamhet.  
- Att som del av handlingsprogrammet tillsätta en utredning som närmare ser över stödet till 

ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet lokalt, regionalt och nationellt.  
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