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LeifTill statsrådet Blomberg

förbemyndigade den december chefen Civilde-Regeringen 7 1995

uppgift vissatillkalla kommitté med överattpartementet att seen
Kommittén har antagit Ungdom-ungdomspolitiska frågor. namnet

december beslutade regeringenkommittén. 19 1996spolitiska Den
Direktiven dir. ochtill kommittén. 1995:154tilläggsdirektivom

bil. Med stödhelhet bifogats betänkandethar i sin1996: 124 av
för-januari dåvarandeförordnades den 18 1996bemyndigandet

ordförande och riksdagsledamo-Nordbundsordföranden Sture som
vice ordförande i kommittén. NordhBaksiNalin s ent-attten vara

Tilloch Baksi den april 1996.den 1996 15ledigades 31 nymars
Åkeriksdagsledamotenförordnades den maj 1996ordförande 6

Gustavsson s.
följande ledamöter i kommittén: skolsty-förordnadesDen 5 mars

Kommunförbundet, ungdoms-Mikael Berglundrelseordförande
stabschef Byqvist kd, in-Brandtsekreterare Elisabeth LO, Lotta

förbundsordförande Kristinadåvarandegenjör Fredrik Elmgren v,
Britt-Marieförbundsordförande SACO,Häggström,c,Hansson

projektledare Ingridldergard Jer-förbundsordförande Thomas m,
riksdagsleda-Staffan Kuylenstiema mp,studerandeneck SAF,

Strömbäck fp, dåvaran-studerandeAnnika Nilsson s, Jespermot
Ungdomsstyrelsen och stude-Wigzellgeneraldirektör Kerstinde

ÅströmMathias TCO.randeombudsman

departementsrådetförordnades dag LarssakkunnigaSom samma
politiskt sakkun-Bäckman ochprojektledare Stig-AmeBryntesson,

förordnades departements-juninig Gunilla Thorgren. 10 1996Den

sakkunnig.Lindströmsekreterare Ulrika som
departementssekreterareförordnadesdagSamma expertersom

enhetschefendepartementssekreterare Mari Grahn,Staffan Eklund,
Hjorth, kanslirådet Sö-kanslirådet SonjaHedman,vid Boverket Eva

Lindhé och länsrådet viddepartementssekreterareKindlund, Evaren
Leifi Dalarnas län Svensson.Länsstyrelsen
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april entledigades Gunilla Thorgren. juni entledigadesDen 16 Den 5

Byqvist kd. hennes ställe förordnades förbundsordförandenLotta I
Grönlund.Amanda

september entledigades Ingrid JemekDen 1 SAF. I hennes
ställe förordnades projektledaren Carolina Engman.

december entledigades överdirektör2 1996 Kerstin Wigzell.Den
hennes ställe förordnades generaldirektören Leif Linde, Ungdoms-I

styrelsen.
februari förordnades ordförande Andréasson,10 1997 LageDen

PRO, ledamot i kommittén.att vara
dag entledigades Fredrik Elmgren. hans ställe förordna-Samma I

des politiska sekreteraren Veronica Ekström v.
Kommitténs sekretariat har bestått Birger Sjöström, huvudsek-av

och Adrienne Sörbom, biträdande sekrete-Anna Aspegrenreterare,
Öckertförordnades Björnjanuari 1997 vidDen 15 expertsomrare.

den februari. Kommitténs assistentsekreteriatet till och med 28 har

varit Anita Olsson.

Grönlund,Ledamöterna Engman, Hansson, Häggström,
Kuylenstriema och ldergard har lämnat reservationer.Strömbäck,

ledamöterna Ekström,Särskilt yttrande har lämnats Engman,av
Lindström ochoch Kuylenstiema. sakkunnigDessutomHansson av

Svensson.experten
kommittén får härmed överlämna sitt slutbe-Ungdomspolitiska

för tillsammans med två bila-tänkande, Politik SOU 1997:71,unga,
så här tyckerJ0, vigor,

därmed slutfört.Kommitténs arbete är

Stockholm i april 1997.

ÅKE GUSTAVSSON
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Sammanfattning

målstyrd politik förEn unga
utgångspunkt i arbetet med politikenUngdomspolitiska kommitténs
lika värde och okränkbarhet. Varjealla människorsför ärunga

också få tillfälle utveklas på sittunik och måstemänniska egetär att
övergripande målen för ungdoms-formulera dearbetet medvis. I att

denna grundsyn på så alla med-vi utgått frånpolitiken har sätt att
och skyldigheter och ska behandlasrättigheterska haborgare samma

offentligalikvärdigt de organen.av
till alla ska ha till godapolitik för syftarEn rättatt ungaunga

olika människorkan skilja sig mellanlevnadsvillkor. Dessa unga
finnslivssituation och val. dockindividuella Detutifrån deras egna

betydelse för allaenligt mening harområden vårvissa storsom
nationellaföreslår därför deUngdomspolitiska kommittén attunga.

för skamålen för politik vara:ungaen

självständigt liv.för levaunderlättaSamhället ska ettattunga0

delaktig-inflytande ochmöjlighet till makt,ska ha verkligUnga0

het.

förmåga och kritiskaskapandeDen engagemang,resurs ungas0

tillvara.tänkande skautgör tas

för kunnai konkreta målska brytasövergripande målenDe attner
konkreta målenoch utvärdera.följa Debli mätbara gåsamt att upp

uppfyllas.övergripande målen skatill hur deförslagvåraär
Ungdomspolitiska kommitténkonkreta målföljer denedanHär

föreslår.

Självständighet
sitt arbete.försörja sig påska kunnaAlla ungao

genomsnitt under året inteska iarbetslösaAndelen varaunga0
befolkningenför övrigahögre än

defyra veckor fråninomunder år skaArbetssökande 25 attsenast0
arbetsförmedlingen haarbetssökande påsiganmält rätt attsom

ochhandlings-arbetsförrnedlaremedtillsammans upprätta enen
utvecklingsplan.
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Varje mellan och15 18 år ska möjlighet till feriearbeteperson ges
under minst veckor under Målet kalenderår.tre sommaren. avser
Alla mellan och18 år söker25 bostad ska inomsom egen sex
månader ha möjlighet skaffa sig bostad inom för sinaatt en ramen
ekonomiska förutsättningar.
Alla universitets- och högskolestuderande ska under den första
terminen de studerar ha möjlighet skaffa sig bostad på elleratt en
i anslutning till studieorten.

Alla ska kunna få information de villkor och förutsätt-unga om
ningar gäller för boende information bostads-eget samtsom om
marknaden i kommunen.

Ingen ska hänvisas till uppbära socialbidragattung person av en-
bart den orsaken hon eller han inte har arbete eller inte omfat-att

arbetslöshetsförsäkringssystemet.tas av
Ingen arbetslös ska på grund låga nivåer i olika ersätt-ung av
ningssystem behöva komplettera med socialbidrag för kunnaatt
klara sin försörjning.
Ingen ska diskrimineras i något bidragssystem påung person
grund ålder.av
Alla ska leva under sådana ekonomiska förhållanden deattunga
har råd finansiera bostad.att en

Makt, inflytande och delaktighet
Alla kommuner bör i samarbete med kommunens upprättaunga

ungdomspolitiskt handlingsprogram.ett
Elever ska kunna påverka viktiga beslut gällersom grupp som
den skolanegna
Varje elev ska ha verkligt inflytande sitt val skola ochöver av
skoltyp sitt dagliga skolarbete och sin arbetsmiljö.översamt
Varje student ska ha verkligt inflytande på sin utbildning och sin

arbetsmiljö. i
Alla ska kunna påverka kommunala beslut.0 unga
Alla ska ha möjlighet delta i verksamhet inom före-att0 unga
ningslivet.
Varje ska ha tillgång till mötesplats där hon ellerung person en
han fritt kan uttrycka sina åsikter.



llSammanfattning1997:71SOU

Unga resurssom
styrelserregionala myndigheterscentrala ochiledamöternaAv0

år.under 30bör minst 5 procent vara
kommittéer bör minst 10statligailedamöterna procentAv varao

under år.30
le-med minst femoch nämnderstyrelserkommunalasamtligaI0

under år.ledamot 30minstdet finnasdamöter bör en
gäl-tillvara detsärskiltoch idéer ska närUngas tasengagemang0

ler:

ekologisk utvecklinghållbarlångsiktigtmedarbetet en-
informationssarnhälletinträdet i-

och rasismfrämlingsfientlighetarbetet mot-
företagande-

sektors-de olikaregeringen inombeaktasmålen skakonkretaDe av
uppgiftbör få iMyndigheternaberörområden att presen-unga.som

förhållandeförda politiken idenredovisningochstatistiktera aven
samordnas Ung-vi börarbetekonkreta målen. Dettatill de avanser

domsstyrelsen.
för kommunalvägledandebörförför politikenMålen varaunga

ochintresse hosfinnasbörverksamhet. Det statengemensamtett
medarbeteutvärdera kommunernasochföljakommunerna att upp

överläggninginitiativ tillföreslårKommitténmålen. etttasatt om
fråga.i dennaoch kommunernamellansamarbetesådant staten

fördelaktighetinflytande ochMakt, unga
Vioch vanmakt.inflytandemakt,diskuterar begreppenKommittén

inte dras inverklig makt ochfårviktigtdet är attpoängterar att unga
vänder sig frånde iställetskendemokratiski gör attprocess somen

politiken.
möjligheteruppbyggt kringbetänkandetdelEn ärstor ungasav

ökamåsteKommitténsin vardag.makt attutöva överatt ungamenar
möjligt fö-detta ska blibeslutsprocessema. Försin delaktighet i att

delregelverk hindrari olikavi vissa ändringarreslår att taungasom
kommunalpolitik. Andrasåväl riks-Förslagenmakten. somavserav

förattityder tilländratill försökaförslag syftar attatt ungavuxnas
fördelaktighetfå dem insepå så utgörattsätt att en resursungas

i korthet:samhället. Förslagen är
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En försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år för valtill0
kommunfullmäktige ska genomföras. Försöksverksamheten ska
omfatta tiotal kommuner och ska inledas i och medett valet 1998.
Verksamheten ska utvärderas särskild utredning.av en
Rösträtten ska följa kalenderår.0
Regeringen ska uppmärksam på ålderssammansättningen i0 vara
centrala myndigheter och i statliga kommittéer. Regeringen ska
också begära de partier, organisationer med föreslårav mera som
ledamöter till kommittéema de möjligt föreslår två kandi-att om
dater till varje uppdrag, minst under 30 år.ärvarav en
Varje kommun bör i samarbete med utforma och0 anta ettunga
ungdomspolitiskt handlingsprogram.
Kommunerna bör tillsammans med de skapa fora för kom-0 unga
munikation mellan politiker och kommunens unga.
Varje skola bör erbjuda eleverna regelbunden information från de0
politiska partierna och deras ungdomsförbund.
Ungdomsstyrelsen får i uppdrag i samarbete med kommunför-att0
bundet till år 2002 följa och kartlägga kommunernas arbete med

delaktiga i den kommunala beslutsprocessen.göraatt unga

Kommittén lämnar också förslag vardag, nämligenrörsom ungas
skola, fritid och kultur. Vi det viktigt får möjlig-äratt attanser unga
het ha inflytande på dessa områden, dels föratt delaktighetatt ungas

besluten blir bättre, dels förgör det har visat sig ledaatt till ökatatt
intresse för fortsatt i samhällsfrågor.ett Våra förslag påengagemang
dessa områden i korthet:är

Gymnasieskola, och högskolauniversitet
försöksverksamhetEn på gymnasieskolor i antal kommuner0 ett

bör införas med skyldighet för skolledningen förhandlaatten
med elever inför viktigare beslut fattas. Försöksverksarnhetenatt
bör införas och avslutas utvärderas samtidigtsnarast samt som
försöksverksamheten med lokala styrelser.
Ett skoldemokratiprojekt bör inledas i antal kommuner. Pro-ett0
jektet ska fungera stimulans till de skolor vill satsasom en som

på arbeta med inflytandefrågor framförextra alltatt vad gäller att
utveckla skolans arbetsformer också det gäller eleversnärmen
möjligheter påverka skolans miljö.att
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sammanställa ochkontinuerligtuppdragfå iSkolverket bör att0
gäller elev-utvecklingsarbete detkommunernas närkommentera

inflytande.
bestäm-för avsiktharregeringen göraattDen översyn avsom0

inrik-börsamverkansorgansamverkansforrner ochmelserna om
ochobligatoriskform måstenågonsamverkan i attpåtas att vara

och hurden bedrivsinnehåll, hurundervisningensfrågor såsom
sådaniaktivt måstemedverkakaneleverna tas samver-enupp

reglerad i detalj.dock intebörsamverkanförkan. Formen vara
förviktig funktiondockutvärdera lärareMöjligheten ettäratt en

ochvilka formerunderfrågorbörLikasåsamverkansorgan. om
självklarabedrivsundervisningen ämnen attvilketpå sätt vara

behandla.
frånfrånvarandevaritde eleververka förskaSkolverket att som0

tidfå dennaskaelevdemokratiskt arbeteideltaförlektioner att
självelevenintefrånvaro,från mot-redovisad separat omannan

sig detta.sätter
bere-samtligahögskolansrepresenterade iStudenter ska finnas0

be-i högskolanssammansättningenbeslutandeochdande organ.
fårintressegruppingenutformas såskaslutande att egenorgan

allmänfö-ochlärarestudenter,börhögskolestyrelsenmajoritet. I
sinaoch lärare börStudenterplatserna.dela påreträdare utse egna

högskolestyrelsen skaunderbeslutsnivåerPå stu-representanter.
beredan-i allatredjedel varderaminstoch läraredenter utgöra en

beslutandede och organ.
effekternauppgift belysamedbör tillsättas attutredningEn att av0

och studentertill eleverskyldigheterochrättigheterlika somge
elevfackligajämställaMöjligheternaarbetstagare.tillkommer att

också utredas.börfackföreningarmedorganisationer
utsträckningi vilkenutredauppdragfå iHögskoleverket bör att0

detexempelvisstudiersinainflytande närharstudenterna över
examinationsfor-ochundervisnings-planering kurser,gäller av

förbättringar.föreslåsamtmer

kulturFritid och
hin-de eventuellaundanröjerkommunerviktDet största attär av0

mötesplatser. Detskapavill ärfinns förder egnasomungasom
inne-positivt.idéer bemöts Detharviktigt deockså att unga som
iberedda tänkamåstetjänstemänpolitiker och attbär att nyavara
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banor och inte nej till förslag kanskesäga traditio-utmanarsom
nella former. Kommuner kan också initiativ tillta att startaegna
mötesplatser utformningen måste ske på de vill-men ungas egna
kor.

Unga bör regelbundna fritids- och kulturvaneundersök-0 genom
ningar få möjlighet påverka kommunens fritids- och kulturut-att
bud.

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag löpande följa, kartlägga ochatt0
redovisa kommunernas arbete för öka makt och infly-att ungas
tande fritids- och kulturverksamheterna.över
Vi kommunerna införa så kallad fri föratt pott0 uppmanar en ungas

initiativ kultur-avsätta ochattegna genom en summa pengar av
fritidsbudgetarna för detta ändamål.
Vi också kommunerna arbeta tillsammans medatt0 uppmanar unga
för öka antalet brukarstyrda fritidsverksamheter.att

Ungas ekonomi
En de viktigaste förutsättningarna för ska kunna levaatt ettav unga
självständigt liv de kan bli ekonomiskt oberoende.är Kommitténatt
konstaterar många har ekonomiska svårigheter,att storaunga spe-
ciellt- de arbetslösa och inte uppbär a-kassa ellerär KAS. Dessasom

Århänvisade till socialbidrag. 1996 omkringär 35mottog procent
de arbetslösa i åldersgruppen 20-24 år socialbidrag någon gångav

Ävenunder året. de med KAS eller låg a-kassa ingår i samma grupp.
Vi det alarmerande så många behöverär soci-att attanser unga

alhjälp för klara sitt uppehälle. periodDen behöver sådantatt unga
stöd har visat sig bli allt längre. Uppgifterna nyfattigdomenom
bland och begynnande socialbidragsberoende pekar påettunga pro-
blemens omfattning. De huvudsakliga anledningarna till utveckling-

torde den försämrade arbetsmarknadssituationen arbets-samten vara
löshetsersättningens utformning.

Kommittén diskuterar också studerandes ekonomi, framför allt
under den tid då studiemedel inte utgår. Förändringar innebärsom

studenterna i högre utsträckning för närvarande kan studeraatt än
under och därmed uppbära studiemedel bör utredas.sommaren

Vi föreslår det gäller ekonomi i korthetnär att:ungas
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Ungdomsstyrelsen kontinuerligt ska följa ekonomiska0 upp ungas
situation och därvid särskilt beakta skillnaden mellan kvinnor och
män.

ekonomiskaDe konsekvenserna terminer och förlängdatre0 av
terminer vid högskolor och universitet bör utredas.

Regeringen har uppdragit Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialsty-
relsen i samverkan utarbeta förslag till åtgärder syftaratt till attsom
öka arbetslösa ungdomars förutsättningar sig in på den reguljä-att ta

arbetsmarknaden eller utbildningssystemet. Förslaget skall utfor-ra
så det den enskilde möjlighet till kompetensutvecklingattmas ger

och åtgärderna skall utgå från ungdomars behov och förutsätt-egna
ningar. Kommunerna ska förslaget möjlighet erbjudaattgenom ges
de meningsfull sysselsättning i stället för socialbidrag. Iunga en an-
ledning detta har kommittén överlämnat antal förslag tillett ut-av
formning sådant Dessa blandett ärsystem. annat:av

Ungdomspolitiska kommittén framhåller stödet bör ål-atto vara
dersneutralt.

Ersättningen ska sådan den inte behöver kompletterasatt0 vara
med socialbidrag och ska den arbetslöse möjlighet bli del-attge
aktig i befintliga trygghetssystem.
Vidare kommittén ersättningen ska knuten tillatt0 menar vara en
motprestation från den arbetslöses sida. Motprestationen ska ut-
formas tillsammans med den arbetslöse, med utgångspunkt i den-

intressen och önskemål, och led i handlings- ochettnes vara en
utvecklingsplan den arbetslöse tillsammans medupprättatsom
tjänsteman på arbetsförmedlingen. Den arbetslöse skall ha möj-
lighet avvisa motprestationen den inte ingår i angivnaatt om ovan
handlings- och utvecklingsplan eller motprestationen inte ärom

tillräckligt god kvalitet.av
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bostadendenochUnga egna
kunna levaförflytta hemifrån mångaAtt är ett steg mot att ettunga
hela intedet på detliv. Kommittén konstaterarsjälvständigt tagetatt

storstäderna och påbostadsbrist, förutom iföreligger någon större
fåhar dock varit svårthögskoleorter.universitets- och Detvissa att

hindret för fåboende. Detfullständig bild största att enungasaven
och därmed inteinte har arbetemångabostad torde att ungavara

Kommittén dettasjälvständig ekonomi.heller någon trots attanser
nödvändiga.boende ändå Därförgälleråtgärder vadvissa ärungas

föreslår vi att:
täckande och regelbundetsystematisktsyfte utvecklaI att en0

Statistiska centralbyrånboende skastatistikuppdaterad ungasom
HögskoleverketUngdomsstyrelsen ochBoverket,samråd medi

regel-statistik utvecklas ochsådantillsei uppdrag attatt enges
bundet insamlas.

bostadssituationenkartläggauppdragbör få iLänsstyrelserna att0
till Boverket.skall redovisasUppdrageti kommunerna.för unga

ungdomsbosparandet ska upphöra.existerandeDet0 nu
propositionen den framtidai beredningenRegeringen bör omav

längstsituation såsom varandedebostadspolitiken beakta ungas
det stimule-bör utformas såBostadsstödenflyttkedjan.i attut

flyttkedjor.rar
framsamarbete medianslutning till kommunernaI taratt unga0

behovet bo-bör ocksåungdomspolitiskasärskilda avprogram
behandlas.bostadsplanering förochstadsinfomiation unga

högskoleväsendet skautbildningsplatser inomVid tilldelning av0
terminmöjligheter inomstudieortensbeaktaregeringen att en

bostäder.tillhandahållakunna

åsikter förslagochUngas
från de utåtrik-vi åsikterbetänkandethelaGenom presenterar ungas

hafti huvudsakgenomfört. Vi harharkommitténtade aktiviteter
enkätunder-första hardetolika Förkontakt med på sätt.tre enunga

kom-det andra harmed SCB. Föri samarbetesökning genomförts
och diskuterathar samlatsrådslag där50-talmittén initierat ett unga

med förslagslutdokumentrådslag harungdomspolitik. varjeFrån ett
sedan bådeharkommittén.in till Dessatips skickats använtsoch

detarbete. Förinspirationskälla i kommitténsochkompass somsom
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tredje har kommittén skickat sin Vad tycker du på remissut rapport
Äventill cirka 2 500 ungdomsgrupper. från dessa har kommit insvar

vilka kommittén i sitt arbete.använt
Vi har tagit del alla förslag kommit in till kommittén ochav som

har försökt dem i sammanhang viatt presentera samma som pre-
vårasenterar egna.

Vi har också deltagit andra undersökningar och utredningarav
för skapa så heltäckande bild möjligt vadatt oss en som av unga an-

Äveni olika frågor. dessa har beaktats i kommitténs arbete.ser

Det fortsatta betänkandet

kapitelI redogör vi för vår på ungdomspolitiken riktarett syn vem
sig till. Vi inleder påatt presenteragenom ungas egen syn vem som

bam, ungdom och Därefter följer kortfattadär beskrivningvuxen. en
hur använder begreppet ungdom i forskning och ungdoms-av man

politik. Kapitlet avslutas med kommitténs överväganden.

kapitel föreslårI två vi övergripande och konkreta mål för politiken
för Vi också förslag till former för styrning,presenterar ett ut-unga.
värdering och uppföljning.

kapitelI diskuterar vi makt-, inflytande och vanmaktsbegreppen.tre
slutsatserDe vi kommer fram till styrande för förslagen i kapitlenär

fem till sju.

kapitel jjøraI resultaten från kommitténs utåtriktade arbe-presenteras
makt och inflytande. delsDet resultaten frånrör vårte SCB-ärsom

enkät, dels från rådslagens slutdokument och dels från de svar som
inkommit på vår Vad tycker durapport

kapitell fem beskriver vi intresse för politik, valdeltagandeungas
och medlemsantal i partier och föreningar. jämförHär vi med andra
åldersgrupper. Vi diskuterar också aktuella förslag till hur ungas
makt och inflytande ska öka lägger fram våra förslag.samt

kapitell beskrivs i korthet de formella möjligheter till elevinfly-sex
Äventande i skolan och hur inflytandet fungerar. studenters infly-
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antalVibehandlas.universitethögskolor och ettpresenterartande på
studenter.ochfor eleverinflytandetförbättraförförslag att

och kul-fritids-ungdomspolitiken påvi kortbeskriverkapitelI sju
ochmed maktarbetakanhurexempel påturområdet samt manger

medavslutasKapitletverksamheter.dessagällerdetinflytande när
förslag.kommitténs

välfärdensinkomstutveckling ochvi forredogörkapitel åttaI ungas
transfere-ochkonsumtionsmönsterbelyserVifördelning. ungas

gällerförslagblandVi lämnarbetydelse. annatringssystemens som
ungdo-arbetslösaökatillsyftaråtgärd for atthur somungaen ny

arbetsmarknadenreguljäradenin påsigförutsättningar att tamars
utformas.bör

borhurfinnsuppgifterdevibeskriverkapitelI nio ungaomsom
boende,bosparande ochdiskuterarVidvill bo. segregeratdeoch hur

aktivtochutvärderasamla,regeringsuppdragBoverketsliksom att
ungdoms-och brabilligakringidéerocherfarenhetersprida nya

bo-situation påhurförslag tillocksåVi lämnarbostäder. ungas
förbättras.kunnastadsmarkanden ska
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1 Ungdomspolitik för vem

kanDet svårt besvara frågan ungdomspolitiken riktarattvara vem
sig till. ungdomVem och vuxenär De idag blirär ärvem som unga

både tidigare och äldre generationer. Tillän exempelvuxna senare
flera års mycket hög arbetslöshetgör många människor haratt unga

svårt klara sig ekonomiskt och i den aspekten bli självständiga.att
Man talar då den förlängda ungdomstiden. Samtidigt har iom unga
det 1900-talet på mycket tidigt stadium tillgång till kunska-ettsena

på alla livets områden. Framförallt på grund medi-snart sagtper av
utökade i våra liv tillnärvaro exempel krig,är ämnenernas som

svält, äktenskapsproblem och sexualitet vardagsmat redan i tidiga år.
På så kan blir tidigaresätt säga äldreatt änman unga vuxna genera-
tioner.

det härI kapitlet ska vi leta fram till vår påoss syn vem ung-
domspolitiken riktar sig till. Vi inleder att presenteragenom ungas

på barn, ungdom och Därefterär följeregen syn vem som vuxen. en
kortfattad beskrivning hur använder begreppet ungdom iav man
forskning och ungdomspolitik. Kapitlet avslutas med kommitténs
överväganden.

1.1 Vem är enligt ungavuxen -

Arbetslivsinstitutet har i studie kring värderingar och för-en ungas
hållningssätt till arbete ställt några frågor avsåg beskriva hurattsom

människor mellan 20 och 26 år uppfattar ungdomsperioden iunga
avseendenl.några fråga handladeEn ålder föratt närom ange en

Framförallt det existentiellaär och sociala karakte-man vuxen. var
ristiska juridiska faktorer avgjorde ungdomstidenän närsnarare som
ansågs avslutad. bli handlarAtt finna sinattvara vuxen mer om
identitet och vad vill bli myndig eller körkort.veta än att att taman
Även företeelser bilda familj och försörja sig själv ansågsatt attsom

viktiga.vara

l Gamberale, Sconñenza och Hagström, Värderingar ochförhållningssätt till arbete bland
ungdomar Sverige kartläggningi urval, Arbetslivsinstitutet,representativtetten av-
1996.



1997:71SOUUngdomspolitik för vem20

utveckling och i läg-personligsigfrämstdetInställningen röratt om
in-i deåterkommerjuridiska faktorer ävengrad somsvaromre

duVad tycker IkommitténsUngdomspolitiskakommit på rapport
självständighet.vuxenblivande ochfrågorställde vi någradenna om

personligaframstår detfrågapå dennavi fåttcirka 15deAv svar
själv,för sigkunnacentrala. Attdetansvarstagandet ta ansvarsom

delaktig ochkunnaochföräldrarnapå talevainte behöva attatt vara
samhället.iansvar

andramyndighetsålder ellerintei vårFrågorna rapport tog upp
blirålderi vilkenfinnsuttalandenvarför ingaåldersgränser manom

Åldersgränsutredning-fråncentralt idäremotDetta är svarenvuxen.
uppsatsprojekt3. från tioi årskursklasserelvadeltogdettaI treens

Åldersgränser samhäl-iförgymnasieskolor. Temat uppsatsema var
bearbetatsdärefteroch harsamlades in300let. Närmare uppsatser

universitet.och Umeåvid LundsD-nivåochpå C-studenterav
svarandesdegjortsbearbetningarde presenterastvåI somav

vuxen4. visarResultatenbör attfråganpå när anses sommanomsyn
från detborde räknas ärde flesta att manvuxensommenar man

litebetyder sådetbesviknasig attkännermyndig. Många över att
myndighetsdagen iefterpåhade hoppatsMångamyndig.bli att man

fåtalEttbehandladbliskulleutsträckningstörre menarsom vuxen.
till årmyndighetsåldem 20höjabralikadetoch medtill attatt vore

Manrättigheterfårändå inteeftersom vuxen.ensomsammaman
försynnerhetipolitikernaallmänhet ochi attsamhälletanklagar

Tonåringar kansignaler. attmotstridigaskicka mognaut anses vara
ocksåOftaiintesammanhang sägs atti annat.ettettta menansvar

detungdomareller närsamhället passarvuxnasomser ungaom
villdetmed sägadekommersamhället mynt,att sammasvaraunga

dem.detvuxet och närta passaransvaragera

2 utåt-kommitténs övrigaUngdomspolitiskapresentationutförligare samtEn rapportenav
två bilagor, Såbetänkandetshelhet iåterges i sinkapitel 3.2iriktade arbete finns samt

tycker vi.

3 SOU 1996 ltill 30för år,åldersgränserBevakad övergångSe unga upp-
4 socialt arbeteInstitutionen förtill tonåringar, D-uppsatstyckerl-ljortsjö, Tonåringar om

förInstitutionenungdomstiden, C-uppsatsUngdomEdeblom,Lund, 1996, so-samt om
Umeå,i 1995.cialt arbete
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1.2 Ungdomsbegreppet i ungdomsforskningen
Ungdomen och ungdomstiden blev under slutet 1800-talet ochav
början 1900-talet prioriterat studieobjekt inom framväxandeettav
discipliner psykologi och pedagogik. Samtidigt insti-växte ävensom
tutioner fram vilka skulle förbereda människor för framtidaunga ar-
betsuppgifter i utsträckning inte skådats tidigare i historien.en som
Föräldrar och professionella, delade uppfattningen ungdomarattsom
måste kontrolleras och övervakas, på sig uppgiften.tog

En ungdomsbegreppets tidigaste och inflytelserikamest ut-av
tolkare den amerikanske psykologen och pedagogen G. Stanleyvar
Hall 1904 skrev verket Adolescense. Historikem Henrik Berg-som

Halls genomslagskraft består i han beskrevatt tvåattgren menar
ungdomens.tendenser vilka genomsyrade all dåtida forskning om

detFör första beskrev han ...ungdomstiden självständigsom en
livsfas främsta kännetecken den på radikalt stod iatt sättettvars var

vuxentillvaron.6motsättning till den etablerade detFör andra ställ-
de Hall sig klart ambivalent till denna, han ansåg, så annorlundasom
karaktär. Hall beskriver ungdomstiden i mycket uppskattande orda-
lag detta starkt beskyddande och patemalistisk.är Ungdo-trotsmen

tid obalans mellan potential och kontroll. Ungdomar-men var en av
måste beskyddas för inte gå under sina begär.attna av egna

HallTrots redan på 20-talet framstod viktorianskatt som en ro-
mantiker Berggren fångatHall något bestående och iatt änmenar
dag levande i amerikanskt och europeiskt idégods männi-om unga
skor: Ungdomstiden mystiskt tillstånd autenticitetär ochett av
livskänsla vuxenvärlden måste skaffa sig kunskap dels försom om,

hämta inspiration dess vitalitet, dels för skydda sigatt att motav
destruktivitet.7dess

dagensI ungdomsforskning finns inte någon allmänt vedertagen
avgränsning begreppen barn, ungdom eller Två utgångs-av vuxen.
punkter vanliga: ungdomstiden livsfas där ungdomarnaär deär ären

genomgår denna livsfas; ungdomar tillhör social kategorisom en
strukturer. tredjemöter En vanlig iväg ärsom gemensamma som

5Berggren, Seklets ungdom, 1995.

6Berggren, s.35.a.a,
7Berggren, s.40a.a,
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ungdomaråldersindelning därutgå frånstudierempiriska är att en
år.och 25mellan 15exempel detill är

iJohanoch FomäsBjurströmErlingUngdomsforskama ger
ungdomsbegreppetpresentationgodUngdomskultur Sverigei aven

ungdomsforsknings. ochBjurströmsvenskanvänds idetså som
relationellt ochgrundeniungdomsbegreppetbeskriverFomäs som

dimensioner.flerabestående av
fårdetinnebärbestämtrelationelltungdomsbegreppet attärAtt

vuxenhet.och Attbarndomtillförhållandeförst ibetydelse vara en
begreppinte Dessabarninte treännuungdom är att vuxen.menvara

och Fomäs:skriver BjurströmexempelTillförändring.ständigiär
vuxenhettenderatperiod har attlångUnder att varasomsemanen

ganskaalltsåidentitet, ochsinfunnithaellerfärdig att varamogen,
idagtenderarvuxenhetpå attsocial roll. Dennagivenfast i synen

flexibla förän-och denöppenhetidentitet,efterSökandetupplösas.
ungdomsfasenförenbartreserveradlängre utanintederligheten är

livet. Dettadetpåsynenalltbörjar även vuxnagenomsyramer
begrepp.ungdomåterigengivetvisrubbar som

enligtinnebärdimensionerhar fleraungdomsbegreppetAtt
ochlivsfasdetbåde kanvioch FomäsBjurström att somsom ense

vilkaaspekterolikafleradessutomharkategori. Begreppetsocialen
Fysiologiskt gårsinsemellan. överalltidinte överensstämmer man

könsmognaden.medi ochungdomtillbarnfrån attatt varavara
fullvuxen. Detfysisktförfast äringen närfinns gränsDäremot man

för adolescensen.kallasfasi denvuxenblivandet skerpsykiska som
Klartoch slut.för början är attoklaraharfas gränserDenna än mer

förviktigavuxenlivochungdombarndom, ärmellansociala gränser
handlaroch slut. Detbörjanadolescensensochsjälvbildenden egna
konfir-mognadsmarkeringarocksåindirektochålders-då somom

handla påochkörkortmoped, system-köra rösta,mation, tarätt att
utbild-sinavslutaövergångarhandlar attbolaget. Det även somom

fast arbete.eller fåfamiljbildahemifrån,flyttaning, egen

och8 vardagSverigeantologinSverige,Ungdomskulturoch iFomäs,Bjurström ur -
1988.Himmelstrand och Svensson,red.struktur,

9 434.och Fomäs,Bjurstöm a.a s.
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1.3 ungdomspolitiken och ungdomsbegreppet

ungdomspolitiken med nödvändighet ungdomsbegreppetInom är
ofta åldersindelning.liktydigt med politiska utövningenDen styrsen

lagbundna åldersgränser ungdomars rättigheter och skyldighe-av
ter.

Emellertid används livsfasbegreppet utgångspunkt ocksåsom en
inom ungdomspolitiken. direktiven till UngdomskommitténI skrevs
till exempel Ungdomstiden den period i livet då människoräratt
utvecklas formas intensivt. väljeroch Då utbildning och yrkeman
och får intressen. Då vuxenvärldens idéer och moral-testarnya man
uppfattningar och skaffar sig åsikter. Då funderar den rollöverman

har.°och plats själv linje med dettaI valde Ungdom-synsättman
skommittén definiera ungdomsbegreppet följandepå Vadsätt:att

och vad gammalt beror på omständigheterna i tidär ärungtsom som
perspektivetoch det valdasamtrum

ungdomstiden livsfas har, inom forsk-Synen på såvälsom en
ning inom ungdomspolitiken, kommit fokusera allt påattsom mer

denna fas allt längre i tiden. finnssträcks exempel i direkti-Ettatt ut
Generationsutredningen där utifråntill på ungdomenven man synen
livsfas beskriver hur ungdomstiden har kommit bli alltattsom en

eftersom vuxenlivet under delenlängre inträdet i 1900-senare av
talet har förskjutits. konsekvens detta det inte längreSom ären av
möjligt konsekvent ungdomstiden till begränsat ål-avgränsaatt ett
dersintervall.

Åldersgränsutredningensliknande definieras i betän-På sättett
ungdomstiden.kande Till skillnad i övriga ungdomspolitiskamot

ungdom livsfassammanhang där utgått ifrån sät-synsättet somman
Åldersgränsutredningen for ungdomstiden.emellertid gränster en
år räknasDen 18är som ung vuxen.som

från sociologen beskrivningUtredningen utgår Peter Waaras av
ungdomstiden serie nyckelövergångar vilka kan ha olikasom en
form och innehåll. Nyckelövergångama handlar till exempel attom

skaffa bostad och bilda familj. Alla dessasluta skolan, arbete,att att

lo Direktiven till Ungdomskommittén, Dir 1989:48.

" ochuMakt,Ungdom sou 1991:12.

Z Generationsutredningen, Dir 1992:107.Kommittédirektiv till

133.8
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innehåll exempelvis beroende vilkenförändringar kan ha olika på
boindividen får, väljer och om/hurarbete atttyp var man manav

parförhållande. Parallellt med denna utvecklingväljer leva i ettatt
psykisk och fysisk övergång i vilket identitet-finns individuell,en

viktig del. de variationer kännetecknar densarbetet Trotsär en som
sociala mognaden utredningen intefysiska, psykiska och någonser

ingående differentiering kännetecknar deanledning till den som
områden. Utredningens förslagregler idag finns på många är attsom

människor bör knytas till åldrarnaåldersgränser for 12, 15, 18unga
och 15-åringarna barnförslaget beskrivs och deoch 21 år. 12-I som

myndiga, såväl 18-åringar 21-åringar,som som unga vuxna.
regelsystemet tydligare och konsekvent.Tanken göraär att mer

Åldersgränsutredningen reglerna därigenom kan fungeraattmenar
stöd och hjälp för barn och ungdom med stigande ål-attettsom en

kunna axla rollender och mognad som vuxen.

ungdomspolitik1.4 Vad är

beskriver i inledningskapitlet till Krokig tillUngdomsstyrelsen väg
ungdomspolitik samlande benämning debegreppet påsom envuxen

människors villkor. Idagsamhälleliga åtgärder påverkar ungasom
åtgärder för arbetslösahandlar ungdomspolitik till exempel om

från kommunalautbildning, fritidsfrågor och insatser den so-unga,
för Sammanfattande kan ungdoms-cialtjänsten säga attunga. man

utbildning ekonomipolitik handlar såväl socialisering och somom
arbetsmarknadspolitik föroch unga.

och självständigt politikom-Ungdomspolitik avgränsatettsom
företeelse. Visserligen har insatser inområde dock relativär ungen

område vuxit fram sedanframförallt utbildning och på fritidens

utbyggnadenmitten på 1800-talet. gällde då främst ungdoms-Det av
skolan. omfattande reforrnarbetet på utbildningsområdet har ef-Det

allt längre obligatorisk och fonnaliserad skol-hand resulterat iter en
under 1900-taletgång. På liknande har och kommunernasätt staten

genomfört ökade insatser vad gäller fritid.ungas
politiska insatser bedrevs emellertid fram till börjanDessa av

80-talet olika sektorsorgan oberoende varandra. Underav av senare
har emellertid samordning mellan de områden inom vil-år störreen

för bedrivs vuxit fram. Samverkan harka de olika insatserna unga
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nödvändig framförallt för insatsernasetts att menat attsom man om
olikainom områden ska bli effektiva, såväl kvalitetsmässigt som re-

sursmässigt, måste de frånutgå på vad skaen gemensam syn som
uppnås. för första1986 utsågs gången statsråd för specifiktett att

för dessa frågor. Därefter har varje regering haft så kalladansvara en
ungdomsminister. Riksdagen beslutade riktlinjer1994 förom ung-
domspolitiken. Riktlinjerna syftade till bättre samverkan, bättre re-
sursutnyttjande möjligheter följa och utvärdera insatsersamt att upp
för ungdomar.

Ungdomspolitiken alltså inte relaterad till särskild sektor iär en
samhället till särskild målgrupp och dess behov. byggerDenutan en
på varje myndighet inom sitt område har föratt samma ansvar unga

för övriga befolkningen. Ungdomspolitiken arbetar inte i förstasom
hand konstruera specifika åtgärder föratt utangenom unga snarare

anlägga ungdomsperspektiv på allmärma åtgärder inomatt ettgenom
olika sektorer.

överväganden1.5

Ungdomspolitiska kommittén det i användandet begrep-attanser av
ungdom finns olycklig tendens samla alla underpet atten unga en

beteckning, hänsyn till skillnader mellan individer ochstörreutan
Kommittén hävdar det inte finns någon homo-tvärtom attgrupper.

ungdomsgrupp, människor vilka på sin höjd kanutan sägasgen unga
tillhöra olika sociala grupperingar inom åldersintervall.ett

Likväl det överlag så människor i utsträckningär att störreunga
bliräldre arbetslösa, de i inledningsskede till boende-än äratt ett en

karriär har svårare äldre sina hörda i politiken.än görasamt rösteratt
politikEn riktar sig till just har problem på exempel-som unga som

vis dessa områden därmed rimlig.är
politik riktarEn sig till nödvändig också därförär attsom unga

tendenser finns olikapå områden i samhället missgynnas.att unga
Många de deltagit i Ungdomspolitiska kommitténs ut-av unga som
åtriktade aktiviteter känner de olikapå på undantagatt sätt är satta
och de inte riktigt räknas med. Detta det i dagens samhäl-att trots att

positivt Ungdomlighet eftersträvasär många. Enatt vara ung. av
allt längre utbildning också dagens på mångagör områdenatt unga

välutbildade och kunniga äldre.är änmer
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del på okun-beror tillmissgynnasi avseendenvissaAtt stor enunga
detTill viss del kanlivssituationer.människorsskap många ungaom

exempel visarTillföreställningarfelaktigabero påockså om unga.
före-arbete 1997:40och SOUdelbetänkandei vårt Unga att

intresserademindreskulleställningen de äratt avvaraungasomom
mellanjämförande perspektivfelaktig. anläggaarbeta Attär ettatt

avseenden miss-i vilkabelysakangenerationer sättett att ungavara

gynnas.
tillriktar sig såledesi framtidenvi önskarpolitikDen sesom
tillinsatser, inteolika har behovpåmänniskor sätt avsomunga

generella politikenjämföra denallmänhet. Genomiungdomar att
politik för motverkaframtidensgenerationer skamellan enunga

bered-förmänniskor. politikEnmarginalisering unga gerav unga
olika si-särskilda åtgärder för ividtaför så krävsskap näratt unga

behov.och med olikatuationer

Ungdomspolitiska kom-ungdomsbegreppetAngående menar
värderad i vårtungdomstiden högtmittén samtidigt äratt sam-som

ochtill beroendekommit kopplasbegrepphälle har ungdom attsom
kallas fördensjälvständighet. innebärDetvuxenbegreppet till att

boen-anställning och ordnatfastexempel inte harungdom tillsom
vuxenliv byg-ungdom ochföreställningdennade. Vi att ommenar

det för-livsfaser samtidigtmänniskansstatisk påpå somger en syn
ungdomsti-åtråvärdadetutsätter är attmestatt vara, som omvuxen

blanddiskussion, Ung-värde i sig.den inte hade Den annatett som
för-till denKrokigidomsstyrelsen vägrapportentar vuxen, omupp

ochföreställningdelvis dennaungdomstiden byggerlängda spär
får sinblirnågotpå föreställningar näräratt manmanvuxenom

första anställning.fasta
kallade förlängdaden såUngdomspolitiska kommittén attanser

exempelvis 25-åring förtill kallaorsakungdomstiden inte att enger
samhällets institu-vikt honungdom. Det störstaär tvärtom att avav

undantagsvarelseinte behandlasochtioner som enses som vuxen
därförKommittén villlägenhet.saknar arbete ochhontrots att egen

för den enskildekan drasingen absolutpåpeka närgränsävenatt om
myndig och bör därmedården 18individen ärärär sessomvuxen

männi-därför inteviktigtDetta sätterär att vuxnamansom vuxen.
med ungdomar.med den lätthetskor på undantag görsom man

i Ungdom-innebär vårtSammanfattningsvis attresonemang
politik föri framtidensspolitiska kommittén att unga, sommenar
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liksom idag kommer områden skola, fritid, bostäder,röraatt som
arbete, ekonomi, makt och inflytande, kommer barn såväl som vux-

kunna beröras. Det de har deatt männi-är ärgemensamt attna unga
skor de har olika behov.men
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Övergripande2 mål

politik förEn syftar till alla ska ha till goda lev-att rattunga unga
nadsvillkor. Dessa kan skilja mellan olikasig människor uti-unga
från deras individuella livssituation och val. finnsDet dockegna

områden enligt vårvissa har betydelsemening för allastorsom
Ungdomspolitiska kommittén föreslår därför de nationellaunga. att

målen för politik för skaen unga vara."

Samhället ska underlätta för leva självständigt liv.att ettunga-

Unga ska ha verklig möjlighet till makt, inflytande och delaktighet.-

Den skapande förmåga och kritiskaresurs ungas engagemang,-

tänkande ska tillvara.utgör tas

Ungdomspolitiska kommitténs utgångspunkt i arbetet med politiken
for alla människors lika värde ochär okränkbarhet. Varjeunga
människa unik och måste också få tillfälleär utveklas på sittatt eget
vis. I arbetet med formulera de övergripande målen foratt ungdoms-
politiken har vi utgått från denna grundsyn på så alla med-sätt att
borgare ska ha rättigheter och skyldigheter och ska behandlassamma
likvärdigt de offentligaav organen.

Vidare vi människors lust och viljaattanser unga engagemang,
delta inom olika samhällsområdenatt betydelse.är Detstörstaav

samhälle inte med respekt och intresse de får svå-mötersom unga
righeter utvecklas.att

alltförDet lätt för slåsigetableradär vuxengeneration tillatten
och bortse från de situation. Ett samhälle där allaro oavsettungas

ålder aktivt deltar de bästa lösningarna. En sammanhållen politikger
för kan underlätta människors möjlighet till inflytandeunga unga
och behov och livssituation beaktas in-samt attengagemang ungas
för de beslut fattas på olika nivåer i samhället.som
Politiken för bygger framför allt på långsiktig politik ochunga en
inte på enstaka särlösningar. Beroende på individernas olika förhål-
landen varierar behovet samhällets insatser, både vad gäller vil-av
ken insatser kan behövas och omfattningensorts dessa.som av
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detta kapitel lämnar vi förslag till övergripande mål för politikenI
för föreslås handlarmål möjligheter levaDe att ettunga. som om
självständigt liv, möjligheter till makt, inflytande och delaktighet

tillvara Målen har karaktär målsamt att ta attunga som resurs. av
så kallade inriktningsmål. Förslagen grundar sig denpåsträva mot,

kunskap finns människor och deras levnadsvillkor. Desom om unga
mål vi föreslår ska styrande för statliga åtgärder ävenvara men vara
vägledande för kommunala åtgärder.

Målen främst inriktade på undanröja de hinder kan fö-är att som
för kunna ha ochreligga människor ska makt överatt taunga ansvar

för försina liv. Några de hindren människorstörsta ungaegna av
idag kan emellertid inte åtgärdas enbart med politiska beslut utan
handlar bemötande, attityder och värderingar från de äldre. Poli-om

tillfällentikens uppgift då stödja vid de och i de sammanhangär att
frivilligadär människors personliga och samverkan inte äransvar

tillräcklig.

på mål för för2.1 Ungas politiken ungasyn

kommitténs Vad tycker du efterfrågade vi synpunk-I rapport ungas
förslag tilldels på huruvida politik för behövs, dels på deter en unga

mål kommittén presenterade. Målen i Alla skarapporten var: unga
ha till goda levnadsförhållanden; Samhället ska underlätta för derätt

leva självständigt liv; ska ha ökad möjlighetDeett attattunga unga
sin till inflytande och delaktighet; Ungasutöva rätt engagemang,

förmågaskapande och kritiska tänkande ska erkännas och aktivt tas
mångkulturellatillvara; internationella ochDe ungas engagemang

kontakter ska främj
skickades till omkring ungdomsgrupper, omkringRapporten 2500

gymnasieskolor till elevkårerna direkt, till riksungdomsor-750 samt
ganisationer och deras omkring distriktsorganisationer, vissa1000

skolor Riksidrotts-de drivs Statens institutionsstyrelse,av som av
förbundets ungdomssektioner på distriktsnivå hyresgästföre-samt
ningens distriktsorganisationer.

ÖverOmkring inkommit60 på har till kommittén.rapportensvar
hälften målen kommenterar ock-och derapportsvaren accepterarav

hög målens innehåll och lägger där till förslagså i utsträckning egna
till vad målen innebära för den framtida politiken.kan och bör
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målen diskute-intekommenterarfemtedelEn utanrapportsvarenav
utgångspunkter.andrautifrånungdomspolitikrar

målen dåligaslutligenfemtedel ärEn attrapportsvaren anserav
politik förbehövs någondet inteocksådessaoch många attanserav

bör läggaskommitténoch att ner.unga

målövergripandeNationella2.2

riktlin-nuvarandefast deregeringendirektiv slårkommitténsI att
mål.konkreta An-ungdomspolitiken börjerna for ersättas av mer

formfor tillriktlinjernuvarandetill dettaledningen ärär att vaga
ochuppföljningeffektivreell ochmöjliggöraförinnehålloch att en

heller utveck-Riktlinjerna inteinsatser.samhälletsutvärdering ärav
utgångspunktviktigmålstymingsmodell. En ärtydliglade utifrån en

effektivafungeramålen skaframtidadeenligt regeringen att som
fram-ungdomspolitik. Vidaresektorsövergripandeförstyrmedel en

iinte får ståföreslårkommitténde måldirektivengår att somav
sektorer.finns för olikaredande målstrid med som

Målstyr-målstymingsmodell.medfördelarKommittén enser
övergripandeutformaskedeti förstapåningsmodellen bygger att

kon-därefter utvecklainriktning, förskamål, vilka att merange en
åtgärder skaverksamheter ochvilka olika utvär-kreta mål gentemot

deras.
förgällainriktningsmål skaövergripandeviNedan föreslår som

inrikningsmålEfter varjepolitiken förden framtida presente-unga.
kommitténs förslagkonkreta målenmål.konkreta Deantal ärettras

kapitlenföljandeuppfyllas. deska Iövergripande målentill hur de
ska kunnaför målenbör vidtasåtgärderförslag pålämnar vi attsom

uppfyllas.
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målFörslag till2.3

Självständighet2.3.1

Övergripande mål

självständigt liv.levaförunderlättaskaSamhället att ettunga

olika avseendenikännetecknasmänniskas livEn attav manung
den förstaförsta arbetet,etableringsfas detibefinner sig egnaen -

människorekonomi. Eftersomsjälvständigochlägenheten ungaen
de etablerardå dröjer innantid och detlängreunder alltutbildar sig

ungdoms-brukar iarbetsmarknadenpåstadigvarande plats manen
ungdomstid.förlängd Dettatalasammanhangpolitiska syn-om en

Ungdomspolitiska kommit-fördröjs.vuxenblivandetinnebärsätt att
bo-inte ha arbete,Attdettasigvänder etttén mot egenresonemang.

blihinderingetekonomisjälvständigellerstad är mot att vuxen.en
bli seddsjälvständigt liv ochlevadet svårare attDäremot ettgör att

vuxen.som
val ochmöjligheternavisjälvständighetMed göraatt egnamenar

arbete, bostadutbildning,exempelvisgällerdetbeslutfatta näregna
underlättai viss månpolitiska beslutkanfamiljebildning. Häroch

ekonomiska politikendenexempelvismänniskorför genomunga
bostadspolitiken.ocharbetsmarknads-samt

kommitténsjälvständighetvad ärI resonemanget ansersomom
ilevnadsförhållandendiskuteraocksåviktigtdet är attatt ungas

socialamateriella ochdevisarutredningarFlertalet attstort. resur-
Familjebak-allafördelade blandjämliktifrånlångt är unga.serna

levnadsförhål-individsförrollfortfarandespelargrund stor enen
utsträckningpåbörjar itjänstemannahemfrånlanden. störreUnga en

ofta lever iarbetarhem då defrånhögskoleutbildning än merunga
fort-missgynnasFlickorstudiemotiverande miljöer.studievana och

de fårskolanexempelvis iområden,farande på många attgenom
fårdefritidenpojkar och påuppmärksamhetmindre attän genom

människorInvandradeandel kommunernasmindre ungaresurser.av
Även frågor denSverige.födda iarbetslöshet dehar högre än aven

politik förviktiga forhär karaktären är unga.en
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För överhuvudtaget ska kunna tala leva självstän-att att ettman om
digt liv och ha goda levnadsförhållanden, måste enligt kommitténs

uppfattning dessutom varje människa bli respekterad ochung accep-
terad självständig individ. förändraDet svårt dessa för-är attsom en
hållanden med politiska beslut till viss kommit-än gränsmer en men

kommer lämnatén förslag i avsikt ändra attityder.att ävenatt

målKonkreta

Självständighetsmålet består flera områden. Nedan följer förslagav
på Verksamhetsmål för arbete, bostad och ekonomi.

Arbete

Alla ska kunna försörja på arbete.sig sittunga

Löne-, skatte- och kostnadsnivåer ska sådana männi-attvara en ung
ska med arbete ska kunna försörja sig på sin lön behövautan att
komplettera bidrag.med skillnaderDe i löner och andra anställ-

ningsvillkor finns mellan kvinnor och utförmänsom unga unga som
lika eller likvärdigt arbete ska utjämnas och förhindras.

Andelen arbetslösa ska under året högrei genomsnitt inteunga vara
anför befolkningen.övriga

Arbetslösheten för har under lång tid varit i dubbeltstort settunga en
så hög arbetslösheten i den Övriga befolkningen. det gällerNärsom

arbetslöshet har det dock vid de konjunktursvängning-senasteungas
visat sig arbetslösheten inte minskar i högkonjunktur iattarna en

utsträckning för andra åldersgrupper.samma som
Samtidigt mycket viktig på arbetsmarknaden.är unga en grupp

låtaAtt med lång tid på arbetsmarknaden framför sig gå utanunga
arbete kan förödande för den enskilde och slöseri för samhäl-ettvara
let helhet. Vi det rimlig målsättning arbetslös-äratt attsom anser en
heten inte ska högre för för andra åldersgrupper.än Detvara unga
faktum blir och välutbildade bör kunna kompense-att unga mer mer

den bristande arbetslivserfarenhet flestade har. Vi har ira som unga
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bland fö-arbete 1997:40och SOUdelbetänkande Ungavårt annat
mellan skolanför underlätta övergångenåtgärderreslagit rad atten

förslag bör bidra tillgenomförande dessaoch arbetslivet. Ett attav
minskar.arbetslösheten för unga

från defyra veckorår skaArbetssökande under 25 inom attsenast
ha till-arbetsförmedlingenarbetssökande påanmält rättsig attsom

handlings- ocharbetsförmedlaremed upprätta ut-enensammans
vecklingsplan.

utnyttja de le-VerksamhetsmålArbetsmarknadsverkets ärEtt attav
antaletska leda tillåtgärderna pådiga platserna och sätt attett som

i genomsnitt000mindre 75långtidsarbetslösa ska än personervara
långtidsarbetslösaMedunder budgetåret 1997.månad avses per-per

arbetslöshetstid månaderoavbrutenhar änom mer sexsoner som en
under år25eller äldre.och år För25 är är mot-är personer somsom

svarande tid 100 dagar.
individuellaVerksamhetsmålArbetsmarknadsverket har attsom

med de sökandeöverenskommelserskriftligamedhandlingsplaner
bli långtidsar-eller riskerarsökandeska finnas för varje är attsom

arbetsförmedlingaroffentligadet vidföreslårbetslös. Kommittén att
utvecklingsplan för arbetssö-ellerhandlings-alltid ska upprättas en

arbetssökande tidigt skatill denledaskakande under 25 år. Detta att
framtiden medtillsammansoch planerafå diskuteraha rätt att en

arbetslöshet så korttiden idärmedförarbetsförmedlare göraatt som
långtidsarbetslösa.minska antaletocksåmöjligt och på så sätt unga

utbildnings- och arbets-kombineradvihandlingsplanMed enmenar
arbets-utvisa vad denarbetssökande. skaDensökarstrategi för den

realistisköverenskommitarbetsförmedlaren harsökande och som en
reguljära arbets-denkunna få arbete påhan skaför hon ellerväg att

enskildesinnebär denhandlingsplanindividuellmarknaden. En att
sysselsättninghand ordnastärks påmöjligheter utan attatt nyegen

blimyndighet behövereller någonarbetsförmedlingen närma-annan
arbetssökande skafråga denalltså inteinblandad. Det är attomre

föreslåsvid årveckor. 25inom fyra Gränsenåtgärderbjudas en
definitionen be-rådandemed densammanfallereftersom denna av

ungdomsarbetslöshet.greppet
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Varje mellan och15 18 år ska möjlighet till feriearbeteperson ges
under veckor underminst Målet kalenderår.tre sommaren. avser

Unga har svårigheter få plats på den reguljära arbets-stora att en
marknaden. En dit kan feriearbete fårväg attvara unga genom en
möjlighet få kontakter för framtiden och viss arbetslivserfa-att en
renhet kan användas i det kommande arbetslivet. Förutom attsom

på så kan få lättare erhålla arbete efter de avslutatsätt att attunga
skolan det också viktigt peka denpå de för före-är att ärresurs unga

då det gäller kunskaper, idéer och åsikter. Vi medvet-tagen ärungas
målet kan leda till den angivna åldersgruppen kanatt attna om

komma konkurrera feriearbete med studenter. Viatt trotsom anser
detta det viktigt 15-18 år får möjlighet åt-äratt att attgruppen en
minstone under veckor haår kontakt med arbetsmarknaden.tre per

Bostad

Alla mellan och18 25 år söker bostad ska måna-inomsom egen sex
der ha möjlighet skajfa bostad för eko-sig inom sinaatt en ramen
nomiska förutsättningar.

kunna skaffaAtt bostad viktigt iär ett strävansteg moten egen
självständighet. Vi därför behov bostad börattanser ungas av upp-
märksammas på så de inom månader bör kunna skaffa sigsätt att sex

bostad så långt möjligt med deras eko-överensstämmeren som som
nomiska förutsättningar.

Målet begränsat till den åldersgrupp befinner sig iär av unga som
etableringsfasen boende. Efter års ålder25 det få fort-eget ärav som
farande bor kvar i föräldrahemmet.
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under den förstahogskolestuderande skaochAlla ter-universitets-
bostad på ellerskaffamöjlighetstuderar ha ide sigminen att en

till studieorten.anslutning

underStudentkårers enkäter hade höstenFörenadeEnligt Sveriges
till studentbostädemakötiderhögskoleortemanio1995 som varav
kötiderna for studentbostadtvåtermin. Pålängre orterän envaren

högskoleplat-har antaletriksdagen 1996beslut iflera år. Genom ett
utbildningssatsning intedennaviktigtökat med 30 000. Det är attser

därför hög-Viför studerande.bostäderbrist påhindras attanserav
speciellt skabostadssituationuniversitetsstuderandesochskole- un-

derlättas.

förutsättning-villkor ochdeinformationska kunnaAlla omunga
bostadsmarkna-informationboendegäller för samteget omar som

kommunen.den i

förutsätt-villkor ochdetillräcklig kunskaphar inteMånga omunga
viktigt känna till alltboende.för Detgällerningar är attegetettsom

besitt-i tid till reglernain hyranbetalabetydelsenfrån att omav
Ökad förebyggabostadsmarknaden kan ocksåkunskapningsrätt. om

sökandet efter den bosta-förkortaochsvårigheter rättaekonomiska

den.

Ekonomi

socialbidragtill uppbäraska hänvisasIngen att av en-personung
omfattasellerhar arbeteeller hanhon inteden orsaken intebart att

arbetsloshetsförsäkringssystemet.av

Socialbidragetmed sigföljd år förtunderUtvecklingen har attaven
generelladetomfattar bidragstagareutsträckningi allt större som

egentligenarbetslöshetsförsäkringi formtrygghetssystemet varav
Socialbidraget deniställetmångaomfatta. För utgörämnat att unga

forsörjningskällan.enda
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Vi det oacceptabelt så mångaär beroendeatt att äranser unga av
socialbidrag. människaEn på etablera sitt själv-är väg attung som
ständiga liv ska inte behöva erhålla socialbidrag för sin försörjning.
Det inte heller acceptabelt människaär ska behöva flyttaatt en ung
tillbaka till sitt föräldrahem enbart ekonomiska orsaker.av

Ingen arbetslös ska på grund låga nivåer olikai ersättnings-ung av
behöva komplettera med socialbidrag för kunna klarasystem sinatt

försörjning.

Vi det orimligt erhållerär ersättningatt attanser en ung person som
från bidragssystem komplettera med socialbidragärett tvungen att
för klara sin försörjning. Självklart bör varje utfor-att system vara

så det tilluppgår åtminstone socialbidragsnorrnen.mat att

Ingen ska diskrimineras något bidragssystem på grundiung person
ålder.av

olikaI sammanhang har förts fram förslag bidragssystem ochattom
bidragsnivåer ska relateras till ålder. Vi sådan diskrimi-attanser en
nering oacceptabel. Bidrag ska relateradeär till behov eller utgåvara
med belopp för alla och på premisser, ålder.oavsettsamma samma

Alla ska leva under sådana ekonomiska förhållanden deunga att
har råd finansiera bostad.att en

Många har de har arbetsinkomst eller uppbär arbets-trots attunga en
löshetsersättning inte ekonomiska möjligheter finansieraatt en egen
bostad de kompletterar med bostadsbidrag.ens om
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delaktighetoch2.3.2 Inflytande

Övergripande mål

delaktighet.makt, inflytande ochmöjlighet tillverkligska haUnga

aspekter. detdelaktighet viktigt FörochMakt, inflytande är treur
inflytande och delaktighet ökar förnödvändigtförsta detär att ungas

samhället.utanförkänsla stå Förde fårundvika attattatt att aven
människorpolitikerna lyssna påkänsla måsteundvika denna unga

traditionella politiskadelta i denvalt intedessa haräven att pro-om
de inte uppnåttallaKommittén ävenatt somunga,menarcessen.

och fåha uppgifter,med,harrösträttsålder, rätt att att taatt an-vara

svar.
kartläggningarflertaletandra videt män-För attvet ungagenom

förhållande till andelenirepresentationniskors sociala är avsvag
befolkningen.

helhet till-för samhälletvärdefullttredje detdetFör att taär som
tredjeoch Dennakunskapmänniskors as-engagemang.vara unga

tillbetydelsefull den kommersåpekt kommittén ävenattvaraanser
kal-politiken för det såmål förövergripandeiuttryck ett eget unga,

lade resursmålet.
kommitténUngdomspolitiskaaspekterUtifrån dessa att ettmenar

möjligheter tillska ökaförmål för politiken attvara ungasunga
ivardagendelaktighet i såväl denochmakt, inflytande somegna

makt ochdefinitionerKommitténsdet allmänna.frågor rör avsom
i kapitelinflytande utvecklas

finnsde skillnaderockså peka påvillKommittén att som gene-
verklig maktmöjligheteroch kvinnorsmellanrellt utövaattmäns

och kvinnor. Vimellanockså finnsoch inflytande män ungaunga
skillnader i deuppmärksamma dessaefterhar strävat att samman-

relevanta.hang då dessa är
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målKonkreta

med kommunenssamarbetebör upprättakommuner ettAlla i unga
handlingsprogram.ungdomspolitiskt

redovis-innehållakanhandlingsprogramungdomspolitisktEtt en
kom-och hurskall uppnåsinflytande förökathurning ett ungaav

levnadsförhållandenförbättraförsamlade insatser att ungasmunens
utarbetasmåstehandlingsprogramsådantanvändas. Ettplaneras att

och genomslag. Ettfåför kunnamedtillsammans acceptansattunga
användas förbör ocksåhandlingsprogramungdomspolitiskt att ut-

och könen.generationernamellanfördelatshurvärdera resurserna
handlingspro-grund för hurtillliggautvärderingenDärmed kan

utvecklas.grammet

gäller denbeslutviktigapåverkakunnaElever ska somsom grupp
skolan.egna

öka. Elevernabörbeslutandei olikarepresentationElevernas organ
beslutpåverka viktigagrad kunnai högremåste ex-somsom grupp

prioriteringar.ekonomiskaochorganisationskolansempelvis rör

och skol-skolavalinflytandeverkligt sittska haelevVarje över av
arbetsmiljö.ochskolarbetedagliga sinsittöversamttyp

för ele-inflytandesäkerställerläroplanemaochskollagenTrots att
ellerför litede harelevernaundersökningarvisar attatt anserverna

arbetsmiljö. Elever-och sinskolarbetesittinflytande allsinget över
undervis-läromedel,och bestämmamedkunnamåste omvarana

spelaviktig rollocksåharSkolanmed attningssätt somenmera.
nöd-därför detViVärden. ärdemokratiska attförmedlare anserav

verk-fårelevernaviktenunderstrykaytterligarevändigt attatt enav
skolmiljön.utbildning ochsininflytande på övermöjlighet tilllig
deltar ibaraintevi elevernainflytandeverkligtMed att enmenar

besluten.påverkamöjlighetharskendemokratisk attutanprocess
utvärderarmed ochsjälvaelevernagivetockså ärbörDet attvara
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den enskilda skolan nått till de mål fastställts i verk-om upp som
samhetsplanen.

studentVarje ska ha verkligt inflytande på utbildning ochsin sin ar-
betsmiljö.

Det viktigt studenterna har inflytande på undervisning,är littera-att
och arbetsmiljön på universiteten och högskolorna. Eftersomtur stu-

denterna den primära utbildningen kan inteär kvali-avnämaren av
tetsarbete existera studentmedverkan. Detta kan skeutan attgenom
utvärdera kurser både under och efter kursen. Resultaten ska också
följas tillsammans med studenter. Det också viktigt helaär attupp
institutioner och fakulteter utvärderas.

Alla ska kunna påverka kommunala beslut.unga

Kommittén vill understryka inte det går delaatt att attanser upp
olika politikområden i och interören grupp som unga en grupp som

det. Vi dock vissa områden kangör lämpligaatt änanser vara mer
andra för politiskt eftersom de påtagligtatt starta ett engagemang
berör de vardag. Exempel därpå det kan lämpligt attungas vara ge

utökade möjligheter är rätt:attunga ge
påverka kommunens fritidsutbud.att0

påverka den kulturverksamhet riktas tillatt0 som unga.

påverka kommunens bostads- och samhällsplanering.att0

kommunalaDet fritidsutbudet riktar sig i hög grad till de ochunga
det också område många kommer iär kontakt med tidigt. Viett som

därför inflytande det gäller vilken verksamhetatt näranser ungas
kommunen ska på viktigt. Det också käntsatsa är är attresurser
kommunerna i allmänhet på pojkars ochsatsar mer resurser unga

fritid flickorspå och kvinnors.mäns än Det därför viktigtärunga
den aspekten alla skaäven kunna påverka det fritidsutbudattur unga

kommunen erbjuder.som
detNär gäller exemplet kulturverksamhet här oftaär ävenunga

Ändåprioriterad målgrupp. det svårt verka för ökatär atten utrym-
för skapande och kultur på villkor. Oftaegetme ungas ungas
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formhinder ibrist påhandlar det inte utan avsnarare ompengarom
vinna gehör därförofta ha svårtinitiativ kanattityder. Ungas attatt

kommit-mallar. Ungdomspolitiskavuxenvärldensin iintede passar
inflytande hurfå betydandesjälva skade övertén ettatt ungaanser

används.kulturverksamhet till Härförmedelde avsatts ungasom
kartlägga hur kommunensfinnas intresseocksåkan sats-attett av

könen.fördelar sig mellankulturpåningar
samhällsplanering också bety-ochbostads-Frågor är storavsom

frågan bostads-Exempelviskommuninvånare.delse för är omunga
diskuterar speciellakommunerfråga då mångaförsörjning viktigen

övriga samhällsplane-det gäller denförbostadslösningar Närunga.
exempelvis vägbyggen,tydligt intresseringen har ett par-avunga

Vi därför allaskolor.lokaliseringkanläggningar och attanserav nya
områden.beslut på dessapåverka kommunenskunnabörunga

föreningsli-verksamhetdeltaha möjlighetAlla ska i inomattunga
vet.

och verk-har inflytandesjälvaföreningsliv där överEtt styrunga
bety-demokratiska fostran ochdel iviktigsamheten ettär ungasen

blandideellatillvara detdelsefullt sätt engagemangetatt ta unga.
försämrats under rad årdockföreningslivet harförVillkoren en

ekonomi fö-ansträngdakonsekvens denbland annat somavsom en
för främjaVi detflesta kommuner.religger i de attatt ungasanser

föreningslivet kanviktigtsamhällslivet ii är attstortengagemang
villkor.verka under goda

ungdomsorgani-desjälvklarhetdetKommittén är attatt enanser
uppbyggdademokratisktskauppbär statsbidragsationer varasom

till inflytande.likaalla medlemmaroch rättge

hanhon ellertill mötesplats därha tillgångskaVarje enung person
åsikter.fritt kan uttrycka sina

samhällsutvecklingen förut-delaktighet iMedborgarinflytande och
in-demokratiskaviktig del denmänskliga Enmöten.sätter av

underlättamötesplatser.erbjuda Attdärförfrastrukturen är att
frå-lokalaintressen,politik,kringmänskliga möten gemensamma
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kultur och viktigt for fortsatt demokratiärgemensamtgor, ansvar
och välfärd.

mötesplats for människorEn kan kafé, dis-ett torg, ettvara en
kussionsgrupp på eller någon formInternet träffpunkt. Enannan av
mötesplats kan delas med den etablerade vuxengenerationen men
kan också enbart förvara unga.

2.3.3 Unga som resurs

Övergripande mål

Ungas skapande förmåga och kritiska tänkande skaengagemang,
tillvaratas som resurs.

Med den allt snabbare omvärldsförändring sker samhällesär ettsom
förändringsbenägenhet avgörande för dess sociala och ekonomiska

utveckling. Kommittén nytänkande ochattanser ungas engagemang,
ifrågasättande det etablerade bidrar till dynamiken i samhället.av

människorUnga måste plats i samhället ochges ses som en resurs
för påverka samhällsutvecklingen. detta sammanhangI måsteatt
flickors och pojkars olika och organisera sigsätt att engagera upp-
märksammas. Alla ha möjlighetmåste uttrycka sig depå desättatt
själva väljer.

vidareDet angeläget människor möjlighetär att attunga ges en
utveckla sitt kritiska tänkande och förstärka sitt Dettaengagemang.
kräver har tillgång till språk, till kunskaper och inforrna-att ettunga
tion. också viktigtDet det finns mångfald mötesplatserär att en av

tillgängliga for alla.ärsom
Kommittén utveckling där de nationella minskargränsernaser en

i betydelse och där människor i olika länder blir allt beroendemer av
varandra. Detta kan innebära såväl skillnaderna mellan olika län-att
der minskar mångfalden inom varje land ökar. Många erfa-attsom
renheter visar mångfalden utnyttjas på kan den bidraatt rätt sättom

somtill kreativitet och nytänkande kommer både individer och sam-
hälle till viktigtDet såväl nationellt internationellt,ärnytta. att, som
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mellankonstruktivamångaför mötenförutsättningargodaskapa
bakgrund.med olikamänniskor

målKonkreta

styrelser bormyndighetersregionalaochcentralaledamöternaAv i
år.under 305minst procent vara

iålderssammansättningarnakartläggningInrikesdepartementets av
åri dessa 54,1medelåldernmyndighetsstyrelser visar ärcentrala att
årÅldersspridningen till 29dålig, 18också1995/96. ärför gruppen

befolkningenandel ärGruppensstyrelserna.0,5utgör procent avav
erfa-tillvarasjälvklartdetPå taär att16,2 sättprocent. somsamma

olika ål-frånrepresentationbörochkvinnorfrån både mänrenheter
olikaisamlade kompetensenstärka dentillbidradersgrupper att or-

gan.

10börkommittéerstatliga minst procentledamöternaAv i un-vara
der år.30

iålderssammansättningamakartläggninglnrikesdepartementets av
forår51,6i dessamedelåldern ärvisarkommittéerstatliga att

Åldersspridningen till 2918dålig, utgörockså1995/96. är gruppen
befolkningenandel ärGruppenskommittéerna.2,9 procent avav

centralaforunder måletförsResonemang16,2 myn-procent. som
kommittéer.statligaförgiltigtstyrelserdigheters ävenär

ledamö-femmednämnderochstyrelser minstkommunalasamtligaI
år.under 30ledamotfinnasbör det minstter en

utsträckningi så högkommunernaviktigtdetVi att somärattanser
synpunkterinmöjlighetbeslutsunderlag har vägai sitt attmöjlighet

bli bättrekommerBeslutenåldrar.olika attmedfrån un-personer
Rekommendationenkvalité.högredärmedderbyggda och avserav

direktval.intedit detsammanhangde är
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Ungas och idéer ska särskilt tillvara det gäller:tas närengagemang

arbetet med långsiktigt hållbar ekologisk utveckling0 en

inträdet informationssamhälleti0

arbetet främlingsfientlighet och rasismmot0

företagande0

flertaletI sammanhang har människor framgångsrikt tagit ini-unga
tiativ till och drivit Viktiga politiska frågor. Exempel på detta är
miljöfrågor, frågor informationsteknik arbetet med be-samt attom
kämpa rasism och främlingsfientlighet. Trots dessa goda erfarenhe-

arbete och visar flertaletter utredningarav attungas engagemang
människor tillvara i liten utsträckning i det politiska arbetet.tasunga

Vi det inom vissa områden angelägetatt är extra attanser ungas er-
farenheter och initiativkraft tillvara eftersom deras kunskaper påtas
dessa områden ofta mycket de äldres.är större än

Vidare vill vi peka på resultatet den enkät kommitténav som ge-
nomfört tillsammans med Statistiska centralbyrån det gäller frå-när

huruvida kan tänka sig företag. Fyraatt starta ett egetgan om man
tio svarade de kan tänka sig och knapptatt att starta egetav unga en

tredjedel de kanske kan tänka sig det.att

2.4 Former för styrning, utvärdering och upp-

följning

För sektorsövergripande och målstyrd politik skallatt verk-en vara
ningsfull krävs modell för styrning, uppföljning och utvärderingen

målen och deras uppfyllelse. Ungdomspolitiska kommittén fore-av
slår nedan organisation och ansvarsfördelning for målstyr-en en
ningsmodell for ungdomspolitiken.

Efter riksdagen beslutat de övergripande målen ska dessaatt om
brytas till konkreta mål regeringen. konkretaDe målen ärner ettav

måluppfyllelsen de övergripandesätt mäta målen. konkretaatt Deav
målen ska beaktas regeringen inom de olika sektorsområdenav som
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uppgiftfå iocksåbörMyndigheterna sta-presenteraattberör unga.
till deförhållandeiförda politikendenredovisningtistik och aven

Ungdomsstyrelsen.samordnasbörarbetemålen. Dettakonkreta av
myndig-förbörregeringentillredovisningsådandel iEn envaraen

redovisning. Ensektorsövergripande årligochheterna gemensam
Ungdomsstyrel-redovisasmåluppfyllelsen skaanalyssärskild avav
levnadsvillkor iutvecklingenbörfjärde år. Därvart av ungassen

derevideringeventuelltillförslagochmålentillförhållande av
inriktningungdomspolitikensochmålen presenteras.övergripande

främja godamål idagövergripandeUngdomsstyrelsens är att
människorförverka görsungdomarföruppväxtvillkor attsamt unga

arbetaskaUngdomsstyrelsensamhällsutvecklingen.idelaktiga
kontakt med kommuner-kontinuerligsektorsövergripande och ha en

tilläggsamhället. Ettvillkor iungdomarsföljadet gällernär attna
fram-detdärbörVerksamhetsmålUngdomsstyrelsens övervägastill

bidragsgiv-exempeltillverksamhet,all sinimyndighetengår att
beaktabörprojektsatsningarochmed EU:sarbetening, program

fåUngdomsstyrelsenbörVidareungdomspolitiken. ettförmålen
föreningslivochtill kommunerinformationförsamordningsansvar

förpolitikenförmålen unga.om
målupp-tillbidrarinsatserutvecklingstimuleraFör att somaven

Medel börinföras.utvecklingsstöd avsättasbegränsatfyllelse bör ett
detochförinsatserkommunernasutvecklingenför stödja ungaatt av

demedi enlighetungdomsverksamhet över-föreningslivetsideella
målen.gripande

kommunalvägledande förbörförpolitikenförMålen varaunga
stödjan-Ungdomsstyrelsen habörverksamhet. Som nämnts enovan

målenkommunerna rörinformeragällerdetde roll när att somom
det fin-böruppfattningkommitténsUngdomspolitiskaEnligtunga.

följaoch kommunernahosintresse attstaten uppgemensamtettnas
föreslårKommitténmålen.medarbetekommunernasutvärderaoch

mellansamarbetesådantöverläggning sta-tillinitiativ etttasatt om
utvärderingochuppföljningfråga.denna Enioch kommunernaten

i lan-finnsungdomsforskningscentradetillkopplasbör kunna som
det.

mål-presenteradei denrollUngdomsstyrelsensgällerdetNär
myndighetensammanfattningsviskan sägas attstymingsmodellen

kontinuerlig kon-harsektorsövergripande ocharbetaridagredan en
förstärkningvisssammanhang. Enfleraimed kommunernatakt av
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myndigheten torde dock behövas för den uppföljningsroll som
myndigheten tilldelas tillsammans med kommunerna. Hur stor re-
sursförstärkning det kan komma bli frågan avhängigt resul-att ärom

förhandlingarna mellan ochtatet kommunernastatenav samt rege-
ringens ambitionsnivå det gäller utvärderingsverksamheten.när

Slutligen ska kommittén enligt sina direktiv uppmärksamma den
regionala nivån det gäller styrning, uppföljningnär och utvärdering

målens genomförande. Kommittén har funnit såväl på lokalav att
regional nivå insatser för nå goda förhållandenär för deattsom unga

betydelse för regionensstörsta överlevnad och utveckling och in-av
går därför viktig del i det regionalpolitiska utvecklingsarbe-som en

Samspelet mellan nationell, regional och lokaltet. nivå här vik-är
tigt. Kommittén därmed för styrning och uppfölj-att ansvaretanser
ning målen för ungdomspolitiken bör ligga på den nivå där beslu-av

fattas. förAnsvaret utvärdering bör liggaten utanför den egentliga
verksamheten. Ungdomsstyrelsen bör få samordna,ett attansvar
sammanställa och resultaten utvärderingarna.presentera Ung-av
domsstyrelsen bör också kunna initiativ till riktade undersökning-ta

hur målen uppfylls.ar av



SOU: 1997:71 Makt 47

3 Makt

delEn i kommitténs uppdrag sammanställa och analyseraär denatt
erfarenhet finns det gäller området ungdomars inflytandenärsom
och utifrån detta föreslå åtgärder för stärka ungdomars inflytandeatt
och delaktighet i samhället olikapå nivåer och inom olika sektorer.
Vi bör kunna påverka, inte bara på de sektorerattmenar unga som
traditionellt betraktas ungdomsfrågor, också beslut iutansom ex-
empelvis tekniska nämnden i kommun.en

detta kapitelI diskuterar vi makt-, inflytande- och vanmaktsbe-
Våra slutsatser i kapitlet kommer styrande för deattgreppen. vara

förslag lämnar i kapitlen fem till och med sju.som
kapitelI följer4 avsnitt på makt. kapitelI 5ett tarom ungas syn

vi makt i politiken varvid bland frågorannat rösträtt,upp ungas om
representativitet och samråd inför kommunala beslut diskuteras som
medel för uppnå ökad makt. kapitelI 6 behandlas makt iatt ungas

Ävenskolan och hur elevernas inflytande ska kunna öka. studenters
inflytande behandlas. Kapitel handlar7 makt fritidenöverom ungas
och kulturen och hur de i kommunen ska kunna få störreettom unga
inflytande dessa frågor.över

1 Vad är makt

Vi kommer nedan några försök till förklaringar be-att presentera av
makt, inflytande och vanmakt.greppen

3.1.1 Maktbegreppet

Maktutredningen
MaktutredningensI huvudrapport Demokrati och makt Sverigei

SOU 1990:44 understryker utredaren makt omtvistat be-äratt ett
med många definitioner. vissEn kärna för dessa ärgrepp gemensam

makt möjlighet påverka. Mångaär gångeratt för givetatt tas att
makt innebär någon tvingas handla påatt att sättettannan som ve-
derbörande inte skulle ha gjort. Makt kommer därmed för-annars att
knippas med tvång, konflikt och dominans. Men denna samman-
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ömsesidigocksånödvändig. Makt kanintekoppling är som enses
maktsamarbete kan tvåUtbyte ochbytesrelation. överparterge var-

andra.
studeramaktutredningenmakten enligtkartläggaEtt är attsätt att

förlorarvinner och DennaVempolitiska beslutsprocesser. vem un-
den endast beak-emellertid kritiserats fördersökningsmetod har att

första ansikte.konflikterna, maktens Manpolitiskasynligadetar
den poli-inte kommer påoch kravfrån de frågorbortser då som upp

bortdeñniering, vadIcke-beslut ochdagordningen.tiska som
ansikte, kan de redanandrakallas maktenskommit att gynna

gällandegjortsdebatten dessutomhar imäktiga. Det ävenatt man
medvetande och ideo-deuppmärksammaborde styrprocesser som

maktens tredje di-har benämntsaspektlogisk hegemoni. Denna
fokusdärmed ställs iansikte. Vadmaktens tredjemension som-

tankar.medborgarnasmaktenär över
maktutövning fönnå-framgångsrikförutsättning förförstaEn är

för sina önskningar.uttryckkunnaformulera krav, attatt gegan
oförmågaför de undertrycktastystnad uttryckMaktlöshetens är att

tillMaktstrukturer kanintressen.artikulera sinasjälva pennanentas
sig tillanspråksnivå ochsinmaktlösa sänkerföljd deatt anpassarav

fång-maktprocesserdetta slagförhållanden.rådande Det är somav
dimension.tredjemaktensunderats namnet

utvecklingpolitikeninternationaliseringenökade ärDen av en
problem förkommit uppmärksammasårpå ettatt somsenaresom

traditio-Maktutredningenlokal nivå.maktutövning på närattmenar
riskerar deutrikespolitikenblir delnella nationella frågor attaven

hänvisning till sek-demokratisk kontroll medbredhamna utanför en
multila-ökande inslagetintresset.det nationella Detochretessen av

ledamöterRiksdagensförstärker dennaförbindelserterala process.
Åtskilligaförhandlingar.pågåendeinformationdelges sällan om

omöjligaandra i praktikenbord,inte på riksdagensavtal läggs är att
Internationaliseringens konsek-ratificiering.omförhandla inför en

medborgarnaenligt utredningeninnebärför medborgarna attvenser
beslut fattats iområden berörsallt flerallt oftare och inom somav

påverkamöjligheterMedborgarnasinternationella sammanhang. att
demokratiskatakt.ökat i Detemellertid intedessa beslut har samma

möjlighet tilloffentlig debatt ochgrundas påstyrelsesättet an-
åtminstone på kortförutsättningar har,dessasvarsutkrävande. Båda

intemationaliserade demokratin.uppfylla i denblivitsikt, svårare att
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Intemationaliseringen har delvis förändrat den politiska debattens
karaktär. Internationella beslutsprocessser kännetecknas elitise-av
ring, anonymisering och inforrnalisering.

Maktutredningen framhåller dock den lokala nivån samtidigtatt
kan få ökad betydelse i den internationaliserade demokratin.en

och regioner kanKommuner i ökad utsträckning samarbeta med
centrala och lokala maktcentra och lokala maktcentra i andra länder.

rörlighetKraven på och politikens reaktionssnabbhet leder också till

regionalisering lokala utrikespolitikensDenöver statsgränsema.en
betydelse ökar därför.

Ungdomskommittén
delbetänkandet och maktI Ungdom SOU 1991:12 utvecklar Ung-

domskommittén maktens ansikten. Ungdoms-resonemanget treom
kommittén understryker det tredje ansiktet dolt bakom de bådaäratt
första. handlar inte den formella maktensDet utövande, inteom
heller förmågan och ställa frågorna de bakom-rätten att utanom om
liggande formar vårt medvetande och verklig-vårprocesserna som
hetsbild. frågarUngdomskommittén sig förmåganäger attvem som
forma medvetande och konstaterar det handlar deattungas om
grundläggande värderingar i skolan, fritiden,på på arbetetsom ges
och i hemmet. handlar hur konsument påverkasDet attom man som
tillägna sig livsstil. marknad. där-De De måsteutgör storen unga en
för, utifrån affärsmännens perspektiv, fås uppfatta tillvaron såatt att

köperde och tjänster. del medvetandet formasEn på mark-varor av
naderna i rollen konsument. TV-reklam, film, video, musiksom
samverkar i syfte skapa goda konsumenter. Ungdomskommitténatt
understryker dock det också finns helt andra krafter. märmi-Ungaatt
skor smälter sina intryck till uppfattningar präglassamman nya som

bland infonnation,global datorer och multi-kulturella erfa-annatav
renheter.

De fem härskarteknikerna
ÅskonkretEn aspekt makt de härskartekniker Beritär presenterarav

i boken Handbok jiigörelse. fem teknikerDet kan nyttjasi är som
infor alla slag förtryckta boken teknikernaI presenterasav grupper.

för förtrycka kvinnor. flestaDe maktgrupper harsätt mänett attsom
dock tillgång till teknikerna och kan således till exempel användas

äldre för förtrycka eller lärare för förtrycka elever.att attav unga av
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genomgri-vill vi visa hurteknikerfemdessaGenom presenteraatt
och ocksåkanattityderomedvetnaoch oftapande mot varaunga

ändra dem.kandetdärmed hur svårt attvara
iinnebärosynliggörandet,tekniken,första attDen exem-ugna

förtroen-val tillVidglöms.ellerförbisesföreningsstyrelserpelvis
totalt denförsvinnakanoch styrelserkommittéerideposter urunga
Ofta klagarmedvetande.ochminnevuxengenerationensetablerade

tillvill kandiderahitta någrainte gårdetpå attatt unga somvuxna
försöktverkligendeharstyrelseposter, men

siginnebärförlöjligandet, göratekniken, attandra attDen genom
sida. Förlöjli-sinskrattama påtalarenbekostnad fårandraslustig på

blirellerförlöjligadeden gördet sägervärdetgandet gör att somav
delilla-vän-attitydockså närMångamindre mötsvärt. av enunga

hörd.sinförsöker röstgöra
information,undanhållande ärhärskartekniken, etttredjeDen av

förutsättning-försämradelförmaktbehålla attsätt att genomegen
berättarinflytande. Mångasitt attför andra utövaatt omungaama

endasthandlingarnaerhållerskolkonferensenexempelvisde inför en
synpunkter.hakunnaomöjliggörvilketkort tid innan attmötet

utprägla-sindubbelbestraffningen. Itekniken mestfjärdeDen är
för för-tilldubbelbestraffningen utsättslederde form att en grupp

för Enga-uppförande ochbestämtbåde för motsatsen.dömande ett
det intedefel ochuppfattas det ärfråga görisig somengerar unga

fel.ocksådet
påförsSkamoch skam.skuldpåförandeteknikenfemteDen är av

bris-sinfår höradeskamsnablirförlöjligande. Unga när omgenom
undanhållitsharskettdet atttande kompetens även mangenomom

hittills uteslu-områdentilltillträdedemellerinformation vägrat som
behärskatstande har vuxna.av

inflytandeochdelaktighet3.1.2 Begreppen

delaktighetOm
måsteMedborgarnademokratin.förgrundstenDelaktighet är en

politiskadel i detaktivviljaochsamhälletidelaktigasig takänna
diskussio-år harUnderfortleva.demokratin skaförlivet att senare

Ävenutanförskap.påofta fokuseratkrisdemokratins ungasomnen
i kris stårverkligendemokratinhuruvida ärifrågasättasdet kanom

demokratin ochihördasinahar svårt rösterdet klart göraattatt unga
påverka. Attmöjlighetersmåhardekänner attmånga attatt unga
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arbeta för delaktiga i samhällslivet måste därförgöraatt unga mer
nödvändigt.anses vara

Sociologen Benny Henriksson i skapaAtt sinrapportenmenar
Ungdom Slutrapport från projektet Ung på 90-talet Västerås,i
1991 begreppen delaktig och ha inflytande haratt att att storvara
betydelse för utveckling. aktivaNär och därmedären persons unga
delaktiga utvecklas de. Delaktigheten dem bättre kunskaper ochger
kompetens. lär sig utveckla demokratiskaDe arbetsformer ochunga
de måste lära sig fakta för fatta beslut. delaktig enligtAttatt vara ger
Henriksson självförtroende och känslastörre störreett atten av man

människa värd något, synpunkter viktiga,är äratt attsom ens man
har något tillföra och verkligen kan påverka och förändraatt att man
något. delaktig också känsla bliAtt i anspråkatt tagenvara ger en av
och respekterad. inte minst viktigtDetta i ungdomsår-ärattav vara

Delaktighet mening med livet och roll i samhäl-störreen. ger en en
let.

Om inflytande
Den amerikanska forskaren Sherry Amstein har konstruerat en ana-

är.lysmodell för förklara vad inflytande Enligt Amstein finnsatt
det olika inflytande.grader illustrerar dettaHon talaattav genom

finnspå självstyre. Sedan följerHögst dele-stege. stegenom en upp
gerad makt, medinflytande, eftergifter, konsultation, information,
terapi och sist manipulation. Självstyre, delegerad makt och medin-

flytande olika grader medborgarmakt och Eftergifter,är av ansvar.
konsultation och information olika grader välvilja, medanutgör av
terapi och manipulation inte innebär något inflytande alls. Trots
detta brukar dessa sistnämndatvå stegpinnar be-även grupper av

inflytande. innebärkorthet de olika stadierna följ ande.Inämnas
Manipulation innebär medborgarna samlas till informationatt

fragmentarisk eller skev bild problem.ettsom ger en av
innebärTerapi samlar medborgarna tillatt sägsman grupper som

dem inflytande, i själva verket försöker bota och avledage men som
dem från deras vilja påverka. skapar förMan ersättning verk-att en
ligt inflytande.
Information innebär informerar människor deras rättig-att man om
heter, skyldigheter och vad på gång. Kärmetecknas oftaärsom av

14Framställningen bygger på D. Demokratiprojektet utvärdering,Pettersson, 1989.en-
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Infor-informationsblad.föredrag ochenvägskommunikation som
påverka.försentdetoftast såkommermationen är attsent att

ellerde tyckerfrågar folk vadinnebär öns-Konsultation att man
brykommeringetdet finnskar sig. attMen attgaranterar mansom

vill ha.verkställa det deochsig om
visst in-med påmakthavarna gårinnebärEftergifter ettattatt ge

styrande Maniellerflytande representanterett organ.pargenom en
be-fortfarandeharmakthavarnarådgivande rättenfår attmenvara

inflytandevisstmed påmajoritet. gåri Mandesluta eftersom ettär
form inrät-bra Eneller få det ärför lugna attut.attatt manannanse

och funk-befogenheterdefinieradeoklartmedrådgivandetar organ
tioner.

sigdela medmed pågårmakthavareinnebärMedinflytande attatt
inteorganisationbeslutsfattande. En upprättasochplanering somav
för-möjlighetharFolketdenbara attkan ändras parten. enenaav

ikommittéellerstyrelsei ärharhandla. De representanter menen
opinionstarkde harstarkkan bliställningmajoritet. Deras enom

trycka på.kanbakom sigbasorganisationoch som
styrningendelegeratmakthavarnainnebärDelegerad makt att av
har delegeratsMaktentill intressegrupp.enheterdelar ellervissa en

harbeslutsorgan. Mantydligaharintressegruppenså enatt egna
ställningstarkhar såbeslutadebesluta Detbudget organetöver.att

makthavarna.medförhandlamöjlighetde har attatt
institutionsjälvaintressegruppen.Självstyrelse innebär styratt en

styrelseniingårde självadylikt. Detprojekt ellereller ärett som
harekonomi Deverksamhet,självaoch de bestämmer et cetera.över

någoneventuella villkordeförhandla gör attockså rätt att somom
förutsättningarändra deraskankommunenexempel attutifrån till

verka.

Vanmaktsbegreppet3.1.3

Maktutredningen
Tystnad kantystnad.tolkaproblemmaktanalysens ärEtt attstoraav

finns ocksådetvanmakt. Menochpassivitettecken på tystaettvara
sigintebehövereffektiv påverkan öppet,makt. All tautövasätt att

Hirshman harAlbertekonomenamerikanskauttryck.verbalt Den
strategiertvåvoice för dessaexit och attbenämningarnainfört

Är organisation ellerexempelvismissnöjd medmakt.utöva enman
tilleller bytalämnamöjlighet att ettöverge, attattär an-vara enen
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alternativ. andraDen strategin sin hörd,nat klagaär göraatt röst att
och Den metoden behöver inte utesluta denatt andra,protestera. ena

åtskillnaden fäster uppmärksamheten på övergivandet i vissaattmen
lägen kan den effektiva metoden påverka. Särskilt i si-mest attvara
tuationer då förefaller lönlöst det bättreöppen flyprotest är änatt att
illa fakta. Möjligheten effektivt kunna påverkaatt övergeattgenom
beror givetvis på det finns några reella valaltemativ.om

Genom ökad välfärd uppstår krav. Valmöjligheterna ökar,en nya
antalet deltagare stiger, önskemålen blir fler och varierande, komp-
lexiteten tilltar och belastningen ökar. Institutioner och tankemodel-
ler visar sig plötsligt föråldrade.vara

Maktutredningen denna utveckling, från demokra-attmenar som
tisynpunkt måste bedömas i sin skapartursom gynnsam, nya pro-
blem. finnsDet nämligen växande klyfta mellan vad skulleen man
kunna kalla det möjliga och det förverkligade medborgarskapet.
Medborgarnas förväntningar på personligt inflytande stiger snabbare

det faktiska handlingsutrymmet. samhällsutvecklingenän känne-
tecknas därför också medborgerlig vanmakt. Fenomenet märk-ärav
bart inom samhällslivets olika områden. områdenDe maktutred-
ningen bland den offentliga sektorn, denärtar annat representa-upp
tiva demokratin, organisationerna och opinionsutbildningen.

offentligaDen sektorn till delar uppbyggd enligt deär stora stan-
dardiserade enhetslösningamas princip. medborgarundersök-Den

ning utredningen genomfört visar många kommer iattsom som
kontakt med den offentliga sektorn känner vanmakt. Områdentyst

skola och sjukvård kännetecknas brist på valtemativ.som av
Den demokratin tilldelar de politiskarepresentativa partierna och

de allmänna valen avgörande roll. finnsDet emellertid flera teck-en
på ökad klyfta mellan väljare och valda. Samhörigheten meden en

de etablerade partierna försvagas, Valdeltagandet sjunker, blankrös-
blir fler, andelen partibytare och osäkerhetenterna i val-växer

manskåren stiger.
Organisationerna, särskilt de idéburna folkrörelsema, har svårt
få åta sig förtroendeuppdrag. Aktivitetenatt Deatt stagnerar.unga

samhällsengagemang sig andra former det traditionellatar änungas
föreningslivets.
Opinionsbildningen domineras i dag massmedia. Tidningamas,av
televisionens och radions räckvidd har medfört medborgar-stora att

jämförelsevis välinformerade.är kravenMen på allsidig upplys-na



SOU 1997:71Makt54

intemationel-minstsöker inteMediekonsumentemaning växer. nya,
ochmassmedieinstitutionertraditionellainfonnationskällor. Dela,

offentliga livSverigesdomineratlängeverklighetstolkningar som
utmanas.

följområdenabeskrivnadeinomFörändringstendensema erovan
maktMedborgarnaavseende utövari viktigt mönster. ge-ett samma

möjligtalternativ ochgammaltlämnaAtt ettöverge.att omnom
kvar och för-effektivtframstår änvälja att stannanyttett mersom

såledespräglassamhällsutvecklingenaktuellaförändra. Densöka av
voice. Detexitfäkta, än tarfly än attatt snarareavsnarare

söker sigpolitiskadetuttryck isig bland engagemangetatt nyaannat
etableradedealternativ tillblirrörelserSociala typvägar. av en ny

möjligheter.Massmedieutvecklingen öppnarorganisationerna. nya
medmedborgarnainnebär röstareaktion attDenna atttyp genomav

organisationer-etableradeför deförutsättningarnaförändrarfötterna

na.
kvar underlevafortsättaemellertidkaninstitutionerGamla att

institutionellsådanförklararfaktorerflerafinnslång tid. Det som
gamlalegitimerarsjälvförståelseeftersläpandeNostalgi ochtröghet.

ochanställningstrygghetStatussubventioner, stenpa-organisationer.
rörelser.socialafryser ochlats perrnanentar

Storstadskommittén
delbetänkandei sitt förstaförStorstadskommittén ett resonemang
vanmakt ochbegreppenkring1995:142hinder SOUAtt roja

Storstads-grund.betänkandeMaktutredningensmedegenmakt som
medskalämpligastvanmaktökad mötaskommittén att egen-anser

skildauttryck i tvåtillkan kommaegenmaktMedborgarnasmakt.
makti den honvardag, delssinmaktendelsdimensioner, över egen

vardagen, tillandra i denmedtillsammanskan utöva gemensamma
i skolan.ochbostadsområdet, i arbetetiexempel

EgenmaktdelbetänkandeandrasittiStorstadskommittén menar
inne-upplevelse ochindividuellvanmakt1996:177SOU äratt en
kun-skullebeskriva begreppetdimensioner. Etthåller många sätt att

önskanhennesindividen kännerdet attär närsäga attatt omna vara
osynli-maktstrukturerförhindrassituationbefälet sinöveratt ta av -

förändra. Van-utanför möjlighetenliggersynligaeller attsomga -
möjligheterfrånvarontolkasdärmed kunnaskulle attmakt avsom
begreppetendast relateratillvaron. Mendenpåverka att van-egna
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makt till påtvingad maktlöshet innebär viktig dimension gåratt en
förlorad. alienation fångar i det sammanhangetBegreppet något mer.
Alienation handlar enligt Storstadskommittén inte bara känslaom en

maktlöshet också, och kanske viktigare, känslaänutan attav en av
utanför. främlingskapstå Ett eller individuellt upplevt utanförskap

inför samhällslivet. försvårar också mobiliseringssträvanden.Detta
människaalienerad kommer åtminstone inledningsvis haEn svårtatt

egenmakt då det kräver aktivitet och Genomutövaatt engagemang.
bygga demokratiska nätverk och skapa rörelse och aktivitet iatt

det dock enligtnärmiljön går Storstadskommittén inledaatt proces-
allt fler iinvolverar ansvarstagande.ett gemensamtser som

3.2 Makt och jämställdhet

detNär gäller makt det viktigt komma ihåg definitionernaär att att
och historieskrivningen i utesluter kvinnor. innebärDettastort sett
inte problemet med kvinnor och samhälle uteslutitsatt ettsom
forskningsområde. kvinnors strukturelltMen lägre sociala status
kopplas inte ihop med bekymmer kring demokrati och styrning utan
med bekymmer kring medborgare. Demokrati ochIresurssvaga
makt Sverige SOU 1990:44 skriver Hirdman maktfrå-Yvonnei att

förvandlasmellan könen till socialt problem. fördel-Det ärettgan
ningen påverkar medborgarnas möjligheter hävdaattav resurser som
sina rättigheter i olika sammanhang, individuellt och kollektivt, som
bör studeras och det dessa mindre kvinnor harär gör attresurser som

ställning på arbetsmarknaden, i det politiska livet, i desämre sto-en
organisationerna och i näringslivet. Bakom detta resurstänkandera

finns emellertid enligt Hirdman inte någon tydlig eller redovisad idé
eller teori varför det förhåller sig på detta vilket innebärsätt, attom
resursidén förklaring till kvinnors sociala, ekonomiskasämresom
och politiska fördröjläge kan verka ande. Kvinnors bristande resurser
kan uppfattas fråga något otillräckligt, tillkortakom-ettsom en om
mande, inte systemets kvinnornas.utanmen snarare

Ungdomspolitiska kommittén medveten skillnaderär att storaom
föeligger mellan och kvinnor det gäller i vilken månmän när man
har möjlighet makt och hurvida förutsättningarutövaatt attman ges

med och samhället. Självklart finns det också skillnaderstyravara
mellan kvinnors och möjligheter makt ochmäns utövaattunga unga
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paralleller mellanmånga kan jämställdhetssträvanden ochgöras
få del makten inflytandet.ochsträvan störreattungas av

följ vi där vi kunnat specifikade ande kapitlen har har skillna-I se
flickor pojkar och mellan kvinnorder mellan och ochunga unga

kring dessa och vi i våra förslag efter för-män strävar attresonerat
hållandena mellan könen ska bli jämställda. ändra de grund-För att
läggande orättvisor föreligger mellan kvinnor och behövsmänsom
dock betydligt kraftfullare åtgärder. ligger dock utanförDet vårt

uppdrag gå in på dessa och de behandlas också i andranärmareatt
sammanhang.

3.3 Politikens möjligheter och begränsningar

fattasfaktum allt fler beslut inom EuropeiskaDet röratt som oss
internationella sammanhang istället för i Sveri-unionen eller i andra

väl äldre kan få känslariksdag sågör att attunga som en avges - -
politiska beslut. kan andra sidan hävdasdet inte går påverka Det åatt

påverka internationella beslut ökar vår möjlighetmöjlighetenatt att
utvecklingen på helt vi stod utanför in-sätt änatt styra ett annat om

ternationellt samarbete.

betänkande kommer vi inte vidare diskutera maktendettaI att ur
förslag vi i kapitel feminternationellt perspektiv. De presenterarett

påverkatill sju i hög grad möjligheter sinatt var-avser ungas egen
beslutanderätten.dag, främst inom de områden där kommunerna har

Vi i tidigare kapitel tagit frågan den etableradehar om vux-upp
attityder till de vad gäller makt och inflytande.engenerationens unga

hindras den etablera-Sammanfattningsvis kan sägas att unga genom
attityder medvetna eller omedvetnade vuxengenerationens att- -

ofta dela maktenkunna inflytande. äldre inte villigaDeutöva är att
sammanhanget erinra härskartek-med de Vi vill i det deomyngre.

teknikerna kan detniker diskuterats används leda tillNärovan.som
intresset förför lång tid framåt delta i någottappar attatt unga en

politiskt arbete.

lagstiftningGenerellt kan det svårt med ändra så-sägas äratt att
dana attityder. finns dock exempel på politikerna kan gå fo-Det att

människors attityder just lagstiftning.re och ändra Lagengenom
förbud barnaga sådant exempel. Genom uttala sinär ett attmotom

vilja kan politikerna bana för tankegångar. Lagstiftning förväg nya
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ändra attityder ska dock användas med försiktighet och kan baraatt
motiverad områden där den utveckling nöd-påvara anses somsom

vändig går alltför långsamt.
Vi vill också dettai sammanhang återknyta till svårigheterna att

definiera makt och konstatera var finns. Maktens förstadenatt
ansikte kan exemplifieras med deltagande i val och i andra politiska

fackligabeslut. aktiv i det arbetet eller i föreningsstyrelse.Man är en
ofta fonnellt tillträde förnekas ofta dettaHit har i prakti-menunga

etablerade vuxengenerationenken den inte släpperattgenom
erfarenhetdem, ofta grundat på bristande vad kan bidraav unga

formuleramed. andra ansiktet, handlar dagordningenDet attsom om
och därigenom med och bestämma vad ska diskuteras, ärvara som
svårare få tillträde till många sammanhang det denI äratt som ung.
etablerade vuxengenerationen bestämmer vad ska diskute-som som

skolkonferensenexempelvis rektor på och läraren på klassråden.ras,
förslag vi lämnar i kapitel fem till sju ska öka de möjlighetDe ungas
omfattas dessa båda ansikten. tredje dimensionen maktDenatt av av

det tredje ansiktet svåråtkomligt för så välär unga som vuxna.- -
det fråga de bakomliggande formar vårtHär är om processerna som

förhoppningmedvetande. Vi hyser endast vi med vå-atten svag om
förslag kan förbättra tillträde till dimension.dennara ungas

den inflytandestege refereratsVi vill också erinra om som ovan
där vi inflytande kan från manipulation tillgraden gåsett att av
självstyre. det gäller verkliga möjlighet till makt, infly-När ungas

det oerhört viktigt tydligttande och delaktighet äratt attmenar
definiera i till exempel kommunalt samråd ellervad de ett ettunga

med påverka och i vilken utsträckningungdomsråd ska få ochvara
till de åsikter de fram-de förbinder sig hänsynatt ta som ungavuxna

för. Erfarenheter visar tydligt upphör dåatt engagemanget unga an-
förespeg-de dragits in i skendemokratisk struktur eller harattser en

ochlats möjlighet påverka de frågorna, inte baraäven storaatten
cykelställsfrågor, sedan infriats. högstoch detta inte har Det är
tänkbart den har förtroendet för politiker och föratt tappatunga po-
litik möjlighet påverka. således utlovats själv-Harattsom en unga

delegerad eller medinflytande, finnereller kanske maktstyre, men
för manipulation terapi det återfåde eller svårtäräratt utsatta att

förtroendet för demokratiska Risken för skendemokratiprocesser.
ska arbeta för ökadock inte ett argument mot att attses som ungas
makt och inflytande. viktiga uppmärksam på proble-Det är att vara
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minimeraförslagVi försöker i våradärefter.och attattmet agera
skendemokrati ska uppstå.risken för att

allaförhållandetberöra detvill vi ocksåSlutligen ävenatt om
det ändåverkligt inflytandemöjlighetmedborgare har ärutöva ettatt

Medborgama måste våga,utnyttja dessa.enskildatill den attupp
öka detskapas förmöjlighetervilja, orka och hinna. De attsom

inte denfår effektmedborgarna ingenförverkliga inflytandet om
tid ochmöjligheter ochtillvara dessaenskilde avsätter egettar egen

engagemang.
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4 Unga maktom

deHur mellan 15-25 år på sina möjligheter påverka sinär attser som
livssituation Upplever de har kontakt med politiken ochatt attunga
politiker på olika nivåer lyssnar på åsikter inte,Om vad tyck-ungas

de måste ändraser
Ungdomspolitiska kommittén har i sitt utåtriktade arbete på olika

frågat deras sinpå och andra vardagsätt och hurunga om syn ungas
ungdomspolitiken i framtiden bör Här nedan kommer viut. attse

resultaten från dessa aktiviteter vad gäller frågornapresentera om
inflytande.makt och

Ungdomspolitiska kommittén har i huvudsak haft kontakt med

på olika det förstaFör har enkätundersökningsätt.treunga en ge-
nomförts i samarbete med SCB. det andraFör har kommittén initie-

50-tal rådslag där har samlats och diskuterat ungdom-rat ett unga
spolitik. Från varje rådslag har slutdokument med diskussioner,ett
förslag och tips skickats in till kommittén. harDessa sedan använts
både kompass och inspirationskälla i kommitténs arbete.som som

det tredjeFör har kommittén skickat sin på remiss till cir-ut rapport
Ävenka 2500 ungdomsgrupper. från dessa har kommit in vilkasvar

kommittén i sitt arbete.använt

4.1 SCB-enkäten

denI enkät Ungdomspolitiska kommittén genomfört i samarbetesom
med tillfrågadesSCB mellan2 000 15-25 år. Vi har ställt frågorunga
kring fritidpå arbete, bostad, makt inflytande.och Frå-samtsynen

har ifrån förslagutgått idéer och aktuella i debattenärgorna som om
och ungdomspolitik. Vi har velat ställa så konkreta frågorunga som

möjligt för vi på dessa punkter ska få tydlig bild vadatt en av unga
tycker. Vi har därutöver ställt några frågor söker ringa in upple-som
velser till exempel makt och inflytande.av

S heltäckandeEn presentation resultaten från detta finnsarbete läsa i betänkandetsattav
två bilagor Jo, här tyckerså vi
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Efteroch år.mellan 25till 15har skickats 2 000Enkäten enunga
in sina harinte skickattill deskriftlig påminnelseandra svarsom

fåoch bettrepresentativt urval dessaringt till göraSCB attett enav
förkompenseraviktats i syftehar däreftertelefonintervju. Svaren att

dettapopulationsnivå. Påurvalsnivå tillfrånbortfallet vägasamt upp
vad dekommit in uttalautifrån dekan visätt somoss omsvar som

i dessafolkbokförda i Sverigeochmellan år15 25 ärär ansersom-
ligger på 74Svarsfrekvensenfrågor. vägdaDen procent.

jämfö-vi påvärde ligger ifrämstaenkätundersökningsEn att en
fåmänniskor ochantalkontakt medtid kan fårelsevis kort stortett

medstandardiserade formEnkätensantal frågor.påderas ettveta syn
be-också statistisksvarsalternativ underlättarvisst antal givnaett en

vi kan fåvilket innebärde inkomnaarbetning att gene-ensvarenav
vilken de till-från denvärderingaråsikter ochrell bild grupp urav

slumpmässigt har valtsfrågade ut.
dessundersökningar ocksåden härFördelen ärtypen avmen

innebär denstandardiserade frågeformennackdel. Den att svararsom
i vissreducerassvarsmöjligheter. På såvisst antalenbart har sättett

fåtal fastaverklighet tillmångfacetteradochkomplexmån etten
olika detolkas påkansvarsalternativ vilka dessutom sätt av svaran-

åsikterbildheltäckanderesultat ingendessade. sigI ungasavger
i dettaresultatområden.dessa Deoch intressen på presenterassom

övergripande opinioner inomdärförkapitel ska gruppenses som
år.mellan 15-25unga

från deskickats in tillmed de dokumentTillsammans oss avsom
kommitténspåoch fråninitierade rådslagenkommittén rap-svaren

emellertid hel-enkätenresultatenVad tycker du kanport ge enav
vadi dessa frågoroch tänkerhetsbild hur samtunga resonerarav

eller slå vaktviktigt förändraär att om.man anser
interesultatpåpeka devill särskiltKommittén presenterasatt som

därför intebefolkningen. Vimed övrigabaseras jämförelserpå vet
kapitel femde mellan år.typiska för just 15-25 Idessa resultat ärom

undersökningarfrån tidigareinledningsvis datavipresenterar som
jämför mellan åldersgrupper.

mycket negativ upplevelsevisar påGenerellt visar resultaten en
organisa-politiska ochmöjligheten till inflytande i störreorganav

förhållandevis goda möjlig-hartioner. Däremot attmenar man man
utbildning. Vadsituationen såsom valpåverka denheter att avegna

oftainflytande ska ökatill hurgäller de olika idéerna är manungas
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mycket positiv. tredje deVar svarande de skulle kunnasäger attav
tänka sig arbeta i ungdomsråd. innebärDet det finnsatt ett att ett
visst intresse för politik inte för arbete i de politiska partierna.änom

4.1.1 Inflytande i dag

Många upplever sig överlag ha någon eller påverkan vad gällerstor
möjlighet få bostad, arbete, god ekonomi och välja utbildning.att att

påverkanI Ingen
Någon påverkanI

påverkanStorCI

Få FåVal god Valav av
bostad eko-ut- jobb

bildning nomi

Diagram tycker du kanl Hur du påverka dina möjligheter till...att

Störst möjlighet påverka upplever sig ha valetatt över ut-man av
bildning. På detta område sig 67 de svarande hasäger procent storav
påverkan. vi ocksåDär mycket liten upplever sigser en grupp som
inte ha någon påverkan överhuvudtaget.

Minst upplevelse möjligheterna påverka har de svarandeattav
vad gäller få god ekonomi och välja jobb. Tilltron till deatt atten

möjligheterna till påverkan inom dessa områden ökar emellertidegna
med ålder. de äldstaAv de i ellernågonnästan attsvarar varannan

mån kan påverka sina möjligheter till få jämförtbostadstor att en
med femte de Samma vi vad gäller möj-mönsteryngsta.var av ser
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de äldstaval jobb, 41påverkaligheterna attprocentatt svararavav
dejämfört med 28de kan påverka procent yngsta.av

påverka den livssitua-möjligheternaTilltron till de att egnaegna
utbildning,med högreutbildningsnivå.tionen påverkas också Deav

eller högskola, ieller går på universitetframförallt de gått svararsom
område. Skillnadernapåverka på varjegrad de kanhögre äratt

vad gäller bostad, ekonomisäkerställda endaststatistisktemellertid

försiktighet på de övrigauttala medvarför vi måsteoch arbete oss
inverkat upplevelsendock utbildning påTendensenområdena. är att

med tidi-resultatpåverka. Dettamöjligheterna ävenstämmerattav
kapitelexempel framgår Joakim VogelsTillundersökningar. avgare

välfärd och värderingar 545-548,framtidstro Ungdomarsiom
förlågutbildade sig sinarbetare ochSOU 1994:73 att oroar mer

bostadskostnader och arbetslöshet andra.framtida ekonomi, än
i denskillnader visar resultatendessaTrots sammantaget att man

sin situa-möjligheter påverkaupplever harvardagennära attatt man
jämför med hur upplever sinatydligt vition. framstårDetta när man

organisationer.politik ochmöjligheter påverka störreatt

påverkanIlngen
Någon påverkanI

påverkanStor

Lokal- Riksdags-Folkrörelser
politiken politiken

och rikskan påverka folkrörelser, lokalpolitiken2 tycker du duDiagram Hur att
dagspolitiken

påverka riksdagspolitiken.de inte kanHela 73 procent attmenar
Enbart sig haandeldessa harAv sägerrösträtt. procentstor enen

de inte harde svarandepåverkan. Nästan attstor menarvarannan av
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tjugofemteoch endastfolkrörelsernapåverkan pånågon var menar
påverkan.de haratt stor

uppfattar sinavad gäller hurAllvarligast kanske är mansvaren
delokalpolitiken. Endastpåverkamöjligheter procenttreatt av unga

Flerpåverka denna.möjligheterde har änattstoraatt varan-menar
möjligheter.de inte har några54 attprocent, menarnan,

utbild-utifrån olikasäkerställda skillnaderstatistisktInga
dock densam-områden. Tendensenfinns dessaningsbakgrund på är

livssituatio-påverka denmöjlighetför frågorna att egnaomsomma
högreutbildning upplever ide med lägreochDe är yngrenen. som

påverka.de har svårtgrad attatt
till maktmöjligheterupplevelsernaytterligare ringa inFör att av

inom olikatycktefrågorinflytande ställde vioch att manmanom
Överåsikter. 80tillräckligtinstitutioner bryr sig procentungasom
tillräckligt eller ifritidsgårdarskolan och påbåde imenade att man

positivtmycketgenerellttill de Ettlyssnarviss mån sett svarunga.
delyssnar påupplevervardageni denvisar attnäraatt man mansom

unga.
skolan ochförtroendet föremellertidIntressant är attatt notera

årmellan 15-17svarande dede Aväldrefritidsgårdar sjunker är.
fritidsgårdar-ochi skolan pårespektive 6131 procent att manmenar

mellande 23-åsikter.mycket de Avtillräckligtbryr sig om ungasna
sig tillräck-bryrrespektive 31endastår 1325 procent att mananser

mycket.ligt
förintressethur påjämför påsedanviNär ungasman sersvaren

före-politiken,förmed intressetfritidsgårdari skolan/pååsikter
Majori-skillnader.vi tydligaarbetsmarknadenningslivet påsamt ser

åsikter.tilltillräckligt lyssnarintehär attteten ungasmansvarar
och EU. Därlägst riksdagenklassassvarsalternativDe ärsom

allslite eller intemycketlyssnar70över procent attstrax manmenar
tillräck-menade lyssnarcirka 20till de Endast attprocent manunga.

viss mån.ligt mycket eller i

16 a.a 418-419välfärd och värderingarfrån Ungdomarsmed resultatenJämför vi s. ser
Cirka 45förtroende for olika institutioner.frågat efterharliknande resultat. Där man

de enbartjämförtdär förtroende 15högskoleutbildade harde procentprocent somavav
gymnasieutbildning.tvååriggrundskola ellergått
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80

70

ITiIIräckIigt-i
månviss

MycketI lite-
inte alls

0 Vet

Kommunen Riksdagen Politiska EU Arbets-
partierna marknaden

Diagram 3 Tycker du bryr tillräckligt de åsiktersig i...att man om ungas

positivtMest inställd till kommunen. Där 39är man menar pro-
lyssnar tillräckligt eller i viss mån. Vad gäller de poli-cent att man

tiska partierna har 35 uppfattningen lyssnar tillräck-procent att man
ligt eller i viss mån till de mellanpositionEn intar arbetsmark-unga.
naden, 60 där lyssnar inte alls eller endastsägerprocent att man
mycket lite till de unga.

Resultaten bild de starkt kritiska denmotger en av unga som po-
litiska och institutionella makten. De upplever de inom dessaatt
maktsfárer både har små möjligheter påverka och inteatt att man
tillräckligt lyssnar till åsikter.ungas

ha makt och inflytandeAtt handlar samtidigt inte enbartutöva om
plats och få möjligheter själv använda deävenatt utan attges om

redskap foraoch står till förfogande. Vi frågade därför ocksåsom
varför få vill sig partipolitiskt.unga engagera
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vill sig ienbart 10skälet till 2Vad du ettär atttror engageraav unga
politiskt parti högstför 2 alternativKryssa

Alla

40för tråkigtDet procentär
33mycket tidförDet procenttar
20för svårtDet procentär
26partifinns ingetDet procentsom

åsiktermedhelt stämmer överens egnaens
30ändå inte till någotlederDet procent

bestämmer 26fall dei allaDet procentär vuxna som
18frågorPolitiken inte procenttar ungasom engagerarupp

politisktvilltill enbart 2 10du skälet sig iTabell Vad1 ettär atttror unga engageraav
parti

fördetenligt deanledningarnaviktigaste ärtvå ärDe attunga
för mycket tid.det Ingasig och störretråkigt att taratt engagera

bakgrundsvariabler.olikajämförelser utifrånsig ivisarskillnader
degrad 34 procentallra i högredevisar sig dock änDet yngstaatt

de bestämmer.det ändåprocentäldsta l 8 äratt vuxna somsvarar
intepolitikensvarsaltemativetIntressant tarärnotera attatt upp

in-lägst. frågorunga rankas Defrågor tar uppmanengagerarsom
tråkigt delta.det förinte ointressantapolitiken alltså är attär menom

möjlig-politik ochföröka intressetkan4.1.2 Hur ungasman
inflytandetill makt ochheter

möjlig-för ochska öka intressethuroch idéerOlika tankar manom
enkäten hardå och då. Iinflytandemakt ochtillheterna presenteras

vilka idéerdessa förkring någravi ställt frågor att ungasomseav
värda på.tycker är satsaatt

försärskilda åtgärderpositiv tillPå sätt ungaman varsomsamma
dessa kon-positiv till fleraoch inflytandegällde maktvad är avman

äldre i dessaannorlundabehandlaidéer. är,kreta Att än avse-unga
problem.generellt inte någotenden, ettsomsom man ser

gymnasieskolanstyrelserLokala i
Inflytande på riktigt SOUdelbetänkandetiSkolkommittén har

ska in-antal gymnasierförsök påpåföreslagit1996:22 ettatt man



maktUnga SOU 1997:71om

lokala styrelser med elever i majoritet vilka skarätta ta ett stort an-
för skolans arbete. Förslaget intressant då det elevernaärsvar ger
inflytande skolarbetet. Vi har därför frågat detöverstort är ettom

bra förslag eller inte.

Är det bra idé på gymnasieskolor har lokal styrelseatten man en -
med elever i majoritet för skolans arbetetar ett stortsom ansvar-

Alla
definitivtJa, 46 procent

Ja, kanske 36 procent
Nej, tveksamt 9 procent
Nej, absolut inte 3 procent
Inget 6 procentsvar

Tabell 2 Inställning till lokala styrelser med eleverpå gymnasiet i majoritet.

förslagetInte mycket uppskattat. 46 de till-oväntat är procent av
frågade tyckte det definitivt bra idé och 36 menadeäratt procenten

det kanske bra idé. Endast 3 menade det absolutäratt procent atten
inte bra idé.är en

definitivt-ja,IJa, kanske

Nej, tveksamt-nej, absolutI
inte

15-17 18-20 21-22 23-25

ÄrDiagram 4 det bra ide gymnasieskolor har lokal styrelse med eleverpåatten enman -
för skolans arbetei majoritet- tar ett stortsom ansvar

svarandesjunker äldre de deIntresset Av 55är. yngsta svarar
jämfört äldsta definitivtmed 36 de det ärattprocent procent av en

jämfört medbra idé. de äldsta tveksamma 4Av 15är procent procent
de yngsta.av
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Även går eller har gåttinverkar på Deutbildningsnivån somsvaren.
medpositiva till tankenlägre gradhögskola ielleruniversitetpå är

dejämfört med 87gymnasier, 69elevstyrda procentprocent somav
min-emellertid viktigtgrundskola.har gått Deteller enbartgår är att

till ålder. Vistarkt relateratmaterialutbildningsnivå i vårt ärattnas
utbildningseffekt.renodladuttaladärför intekan oss om en

Lokala folkomröstningar
användsfolkomröstningarkommunalaMöjligheten att arrangera

fler lokalaemellertidmellan 15-25desällan. Många attmenarav
politiken.engagerade iflerskulle fåfolkomröstningar unga

femtesig.skulle VarflerNästan att engageramenarvarannan
deoch tredjerollskulle spela någoninte sägerdet attatt varmenar

inte vet.
sig iskulleflergradhögi såAtt att engageramenarpassman.

folkomröstningar kanfler lokalaarrangeradepolitiken varaom man
arbetsformer.politiskadirektaförintresseutslag ettett merav

politiskadeKvotera in i organenunga
myndigheterpolitiskatillminoritetsgrupperinkvoteraAtt organ,

dis-exempel harTillåterkommande förslag.styrelseroch är ett man
mansdominerade områ-tillfå in kvinnorsyftekvotering ikuterat att

liknandemänniskor kan på vägin sättkvoteraden. Att vara enunga
kvoteringpolitiska sfáren. Motdenåldersmonopol ibryta ett an-att

dendiskrimineringnedvärderandedetförs bland ärannat att aven
behövervilkenframlyftautpekade Att gruppunga som engruppen.

talaperspektivetdetkvoteringform atthjälp i attsett omurvoreav
själva.klarar siginteunga

Är människor i deplatser förspeciellahabra idédet att po-ungaen
politiken.inflytande iökafor på sålitiska sättatt ungasorganen

Alla

38bra idédetJa, procentär en
32idéhalvbraEn procent

dålig idé 7Nej det procentär en
17inteVet procent

7Inget procentsvar

till kvotering.3 InställningTabell
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Det flertalet verkar emellertid inte kvotering nedsät-stora se som en
tande behandling. majoritetEn positivt inställda till tankenär att re-

platser för i de politiska det vill kvoterasägaservera unga organen,
in det bra idéAtt tycker 38 och sammanlagtär 70procentunga. en

det bra eller halvbra idé. Endast fjorton-ärprocent attmenar en var
de, det7 dålig idé.procent, ärattmenar en

Intressant det hela 17 sjätteär äratt notera att procent, var som
inte alltså inte kan eller vill ställning. Frågan kan därförvet, tasom
inte självklart analyseras de mellan och15 25 år avgjortatt ärsom
positiva eller negativa. Det klart kan andelsägas är att storsom en av
de inte särlösningar for öka deras möjlighet till in-är emot attunga
flytande samtidigt många känner sig tveksamma inför detta.som

Sänkt rösträttsålder

Åldersgränsutredningen föreslår i Bevakad övergång 322, SOU
1996:111 den har fyllt få16 år ska i kommunala valatt röstasom
och folkomröstningar. Syftet balans och legitimitet tillär att ge en
politik där intressemotsättningar mellan och äldrestora yngre annars
hotar.

enkätenI frågade vi tyckte sänkning rösträttsål-attom man en av
dem bra eller dålig idé. Majoriteten negativt inställd tillärvar en
tanken sänka rösträttsåldern. Varannan de svarande 48att av pro-
cent det dålig idé och fler tredje 37 procentäratt änmenar en var

det bra eller halvbra idé.ärattsvarar en

Är det bra eller dålig idé sänka rösträttsåldem för på såatt sättatten
politikenöka inflytande iungas

15-17 18-20 21-22 23-25 Alla
Ja, det bra idé 28 11 6 8är 14 procenten
En halvbra idé 32 18 25 18 23procent
Nej, det dålig idé 31 54 57 50är 48 procenten
Vet inte 7 10 8 10 9 procent
Inget 2 6 4 13 6 procentsvar
Tabell 4 Inställning till sänkt rösträttsålder fyra åldersgrupper.i

Emellertid tilltalar sänkning rösträttsåldem de ännuen av som
inte har de inte fyllt 18 år. dessaAvrösträtt, 60 procentsom svarar

7 Avrundning till jämna tal alla kolumner inte kan till exakt 100%.gör att summeras
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sjunker sedan forUppskattningeneller halvbra idé.det braäratt en
detår 26varje åldersgrupp. 23-25I ärattprocent enansergruppen

inom dennaocksåidé.bra eller halvbra Intressant är attatt notera
från frågan.avstått påhelahar 13 attprocent svaragrupp

de blirrösträttsåldem tilltalarsänkningtankenAtt yngstaavenom
utbildningserfarenheter.utifrånjämför resultatetvitydligt närextra

naturliga skälhögskoleutbildning finnsharsvarandedeAv avsom
Även deden positivasteår.mellan 15-17ingen nästår gruppen,som

högskolestude-representation bland deharmellan -20 år,18 en svag
högskole-de har60dettarande. Effekten är procentatt av somav

de meddålig idé. Motsvarande blanddetutbildning äratt ensvarar
hälften mellan år 30grundskoleutbildning 15-17endast varav ärär

påverkarålder och inte utbildningsåledes främstDet ärprocent. som
sig i fråganhur ställerman

ungdomsrådKommunala
kommunalade årenhar det underflera kommunerI startatssenaste

kommunfullmäktigeefter beslut iIbland har detta skettungdomsråd.
initiativtagarei kommunen. Oavsettinitiativoch ibland på ungaav

inflytande och delta-medborgaresöka kommunenssyftetär att unga
frågor kring ungdoms-Vi ställde någrakommunalpolitiken.gande i

trodde på och iarbetsformsyfte detråd i att mansomse om var en
skulle utformas.så fall hur den

olikalokala ungdomsråd påhar detnågra kommunerI startats som
deras arbete. Tanken påkommunalpolitikerna till hjälp i är attsätt är

höras politikerna.synpunkterså ska desätt avungas

det finnskommer fram bättresynpunkterdu deTror att omungas
ungdomsrådsådana

Alla
86jag det hjälperJa, procenttror att

spelar rollNej, jag inte det någon 7 procentatttror
0åsiktIngen procent
7Inget procentsvar

fram bättre detfinns sådanasynpunkter kommerdu deTabell 5 Tror att om ung-ungas
domsråd
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De svarande starkt positiva inför tanken på kommunaltär ett ung-
domsråd. Nio tio synpunkter bättre kommer fram.tror attav ungas
Endast fåtal därmed det inte spelar någon roll.ett attmenar

denTrots höga tilltron till ungdomsråds möjligheter öka deett att
inflytande 61 sig inte själva vilja delta.säger Varprocentungas

tredje, framförallt många tjejer, skulle kunna tänka sig delta. Re-att
sultatet något förvånande med tanke på den majoritetär stora som
menade ungdomsråd bra idé. Varför vill då inteatt är en man vara
med Möjligtvis beror ointresset på i likhet med påatt man synen

i de politiska partierna det för tråkigt ochärattengagemang menar
Åför mycket tid. andra sidan kan tredjetar säga attman om var av

de i Sveriges kommuner aktiva i ungdomsråd så skulle detunga var
kunna innebära politisk kraften enorm

Vidare vill den majoriteten inte ha ålderssegregeradestora ung-
domsråd 67 de ska för ochutan procent att öppnamenar vara unga
äldre.

Ett problem för de ungdomsråd och motsvarande icke-

partipolitiska fora för finns idagunga fråganär representa-som om
tivitet. Om ungdomsrådet ska kunna uttala sig för kommunsen unga
krävs enligt den representativa demokratins någon formsynsätt av
val till rådet. erfarenheternaMen visar de ungdomsråd däratt man
har utsedda eller valda för olikarepresentanter grupper unga gene-
rellt har svårare attrahera aktiva deltagare de heltatt än öppna ung-
domsråden.

I vår undersökning många 62 procent det inte skaattmenar vara
val till ungdomsrådet det ska för den in-utan öppetatt ärvara som
tresserad. Något tredjedel de svarande 35än procentmer en av me-

det ska val till ungdomsrådet. tydligtDet majoritetenatt ärnar vara
tycker den vill sig ska ha möjligt det.att göraattsom engagera

Rådslag4.2 och rapporten

ökaAtt makt och inflytande på olika nivåer i samhället harungas
varit centralt både för de deltagit i de kommittén initieradesom av
rådslagen och de på frågorna i kommitténs Vadsvarat rapportsom
tycker du. Ett antal förslag, tankar, idéer och verklighetsbe-stort
skrivningar olikapå handlar makt och inflytandesätt harsom om
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idetta område kan delasFörslagen påkommit in till kommittén. upp
fyra grupper:

politiskai debättre ska hörasförslag till hur organenungao

och bättrepolitiker lyssnakrav på att mero

vardagmakten i sinkan ökaförslag till hur ungao

ekonomindenmakt över egnao

politiken4.2.1 Unga in i

möjligheterkringpå olikaförslag kretsarantalEtt sätt attungas
politiker. Detoch höraspolitiskakomma in i de äratt avorganen

ochi alla politiskainbör kvoteraförslag attatt organungasom man
frå-därnämnder i kommunernai sådanaborde få sitta med uteunga

och fritids-exempel skola, kultur-behandlas, tillberör demgor som
generell sänkningföreslagitshåll har ocksåFrån någranämnder. en

föreslagitshar ocksåeller år.rösträttsåldem till 16 Det15 sän-attav
de frånfolkomröstningar så 16förka rösträttsåldern enbart ävenatt

återkommandeframtidsfrågor.viktiga Ettår kan delta i vissa exem-
det ha-iinträdetpel folkomröstningen EU attär menarsom manom

kunnat delta.16-åringarvarit brade ävenom
politiskt ak-möjligtdet skaocksåMånga attatttar varavaraupp

mångaparti.särskilt Mantillhöra någottiv behöva attattutan menar
villde ändåi partivill medde intekänner attettatt va-menunga

utanförpolitiskt arbeteformer förhittamed och påverka. Att par-ra
form oftasådanviktigt.därför En ärtierna nämns ung-somsomses

ochstödjviktigt kommunendetochdomsråden ärsäger attatt erman
ungdomsråd.villde startauppmuntrar somunga

till depolitiken skaPolitikerna och4.2.2 ut unga

politi-påriktningen och gåri andraantal förslag gårEtt attutstort
ochvad tyckerföroch politiken måstekerna öppna ungavara mer

förslagsigsig de Detoch måstetänker rör attnärma somomunga.
till exempelborde fråga,gällerpolitiker i alla frågor ge-ungasom

be-själva måstetycker. Politikernadeenkäter, vad varaunganom
makt ska kunnaför de inte harifrån sig maktredda på attatt somge

få det.
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Politiker ocksåmåste tala så och alla andra, förstår. Dess-att unga,
Överhuvudtagetträffamåste politikerna fler måste poli-utom unga.

tiker lyssna till vad har och våga till sig detsägaatt tamer unga av
självförtroende förkrävs det tjänar någotDet tillsägs. att tro attsom

tycka något. Därför det viktigt överhuvudtaget,äratt att vuxna men
särskilt politiker, de uttalar sig och de hållernär attger unga respons
löften.

4.2.3 Unga ska ha till i sin vardagsägaattmer om

Många förslag har lagts självständighet. Makt handlar dårörsom om
ha möjlighet själv bestämma i sin vardag. det framför-Här äratt att

allt skolan kritiseras. elever ska få med och planeraAttsom vara ar-
betet i skolan det absolut viktigaste kravet. Idag fungerar elevin-är
flytandet dåligt, de viktiga förändringarna har eleverna ingen makt

fårNågot rådslag beskriver det möjlighetöver. sägaatt attsom man
vad tycker först beslutet redan fattat. Lokala styrelser mednär ärman
elever i majoritet på gymnasiet därför i grunden mycketär ett upp-
skattat förslag. det finns de tvekar därför räddMen äratt attsom man
styrelserna blir ytterligare skendemokratisk struktur. Några läm-en

därför förslag ska få sitta med i skolstyrelserna därattnar ungaom
de ekonomiska besluten fattas. Lokala styrelser i skolan innebär inte

med säkerhet eleverna skulle få makt, där därär äratt mer pengarna
makten.

kritik skolan vilken leder fram till del förslagEn ärarman av en
i skolan lära sig hur sigmåste makt. kan bliIngenatt tarman man

serverad förmakt måste kämpa den. Skolan kan hjälpa tillman ge-
lära både söker kunskap och initia-hur värdesättaatt ut attnom man

fråntiv eleverna. det idag det inte får sakerSom så, lära sigär är man
utantill och ifrågasättande och idéer uppskattas inte.egna

ytterligare brist makt vardagen framkommerEn på över är attsom
det i praktiken inte välja vill utbilda siggår eller inte. Påatt om man
flera rådslag har det viktigt ska frivilligtdetärsagt att attman vara

gå i gymnasiet. Idag det många känner finnsdet inteäratt attsom
något val.

4.2.4 Ekonomiskt oberoende

Självständighet och makt i vardagen handlar också tillattom exem-
pel kunna välja vill flytta hemifrån och ekonomisktnär attman vara
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föräldrar inte ska behöva försörjaviktigt kravoberoende. Ett är att
för den ochska möjligtsina bam. Det även är ungsomvaravuxna

slippaSamtidigt det viktigtflytta hemifrån.arbetslös kunna är attatt
socialförvaltningen. någotoch gå till Detleva på bidrag är som man

känner sig maktlös. Frånkränkande ochabsolut tycker görär att man
och inte har tillden arbetslöshåll föreslåsnågra rättäratt somsom

månad rim-få varjeA-kassa ska kunnaKAS eller ärsumma somen
till socialbyrån.behöva gålig leva på, attutanatt

också arbetslös ska hahåll föreslåsFrån många rättatt man som
praktik eller i skolan. ska inte såDetaktiv, göraatt att varavara

Allra helst ska den här aktiviteten kom-ochbara går väntar.att man
rimlig ersättning.bineras med en

lägenhethemifrån handlar också hittaflyttakunnaAtt att enom
krav har kommit inhel del förslag ochinte alltför dyr. Enärsom
har råd bo Nå-fler bostäderkring ska bygga attatt som ungaman

studentkorridor.fler ungdomsbostäderrådslag föreslår typengot av
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politikochMakt5

problem. Enofta idiskuterasUngdomsfrågor ut-termer annanav
samhället. Ungdomspo-förgångspunkt är att resurssom enungase

blandvilketbetraktelsesättetdetvaltkommittén harlitiska senare
övergripande målvi föreslåruttryck isig attettattannat tar om se

unga som resurs.
maktskiktet. in-politiska Detrepresenterade i detUnga är svagt

befolk-deras andeldelaktighet intenebär motsvararatt avungas
dentillvarasamhället inte utgör.ochningen taratt ungaresurs som

politiska arbetetdelta i detinte villdeocksåkännerMånga attunga
vill inte lyssnapolitikernaetableradetråkigt och deförför det äratt

på dem.
maktpers-perspektivetSåväl att resurs som ursom ense ungaur
viktigtdetkommitténUngdomspolitiskapektivet är attattanser

ochpåverkaförmöjlighetenpolitik ochintresse för attungaungas
kopplat tillmaktEftersompolitiken ökar.makt äröverutöva ansvar

demokratiskadetkunskaperviktigtdet dessutom attär omungas
påverka ökar.möjligheternadeoch attsystemet egna

med äld-jämförelseibeskriver vimaktkapiteldettaI ungas,om
ochmedlemsantal i partierochvaldeltagandepolitik,förintresseres,

på huraktuella förslagdelocksåVi diskuterarföreningar. ungasen
fram våraläggerska ökaalla nivåerinflytande påmakt och samt

förslag.

politikenUnga och5.1

riksdagsvalValdeltagande i5.1.1

dehar underväljarkårenden svenskaValdeltagandet i senaste tre
deltagandet 90lågUnder 70-taletvalen legat 86 runtprocent.runt

sjunkit någothar såledesValdeltagandet statsvetarnaprocent. men
fortfarandenivånHolmberg påpekarGilljam och SörenMichael att
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länderls.högre i alla jämförbaraär iän Det enbartnästan är stort sett
valdeltagande.länder med röstplikt kan uppvisa klart högreettsom

ValdeltagandeUngas har alltid legat något under den övriga val-
manskårens. det sig i valmanskårenNär följer dock de med.rör unga
När Valdeltagandet ökar överlag så ökar det bland de Viäven unga.
kan därför bland de väljarna bland demönsterse samma unga som
äldre gällande de årens valdeltagande.senaste

1973 avstod de mellan7 från18-29 år ValetIprocent rösta.attav
1988 hade andelen avstod ökat till 16 Av männenprocent.som un-
der 29 år avstod femte och kvinnorna avstod åtton-nästan var av var
de. Liksom i befolkningen i övrigt har emellertid de två senaste va-

Ökningenlen inneburit ökning valdeltagande. i dennaen av ungas
har också generellt varit något för övriga åldersgrup-större ängrupp

detta hörTrots till de i befolkningen i mindreper. unga grupper som
utsträckning andra Väljän röstaatter

Skillnader finns också mellan Tittar på valet 1994 viunga. ser
förstagångsväljarna i något utsträckning andra-att röstar större än

gångsväljarna. de mellanAV 18-20 år röstade 82 och deprocent av
mellan 21-24 år röstade 79,5 Därefter stiger Valdeltagandetprocent.
för i åldersgruppen 65-69 år ligga på 93 valdelta-Lägstatt procent.
gande i befolkningen hade de 75 år 78 procent.över

ValdeltagandetNär ökar i Väljarkåren i allmänhet så ökar det allt-
så bland de väljarna. Sammaäven Vi vad gällermönsteryngre ser

och äldres partival. Gilljam och Holmberg Visar i svenskaattyngre
riksdagsval människor överlag, ålder, på deröstar olikaoavsett par-
tierna i utsträckning. Valet 1991 resulterade Visserligen isamma re-
lativt åldersskillnader. De tenderade högerstora röstaattyngre
medan de äldre tenderade Redan i valetrösta 1994vänster.att var
generationsskillnaden mindre och dessutom karaktär.av en annan
Det då främst Miljöpartiet och Vänsterpartiet lockade devar som

amazl.Väljunga

3 se Väljarnas val, Gilljam och Holmberg, 1995.
g SeFrån medlemspartier till váljarpartier, 159, Gilljam och Möller, i På medborgarnass.

villkor demokratisk infr SOU 1996: 162, bilaga.en-
2°se Valundersökningar 1994, Del 3 specialundersökningar, Statistiska Centralbyrån,

1995 Valundersökningar, Statsvetenskapliga institutionensamt vid Göteborgs universitet
och SCB.

2 se Gilljam och Holmberg, a.a.
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utbredd bland äldrebetydligtpartianhängarskapKänslan är merav
tredjedelar blandungefär tvådetväljare. Vid valet 1994än varyngre

väljare under 30 årtredjedel blandendastväljare år60över mot en
påpekarMöller och Gilljampartianhängare.uppfattade sig somsom

livs-utslaguppfattasinte skaskillnaden ettettatt avsom
grad partiiden-alltid känner lägredecykelfenomen där avyngre en

äldre. generationsfe-förefallerIstället detdetifikation ettän vara
parti inomidentifierar sig medväljareandelendå ettsomnomen

Möl-åldras. Gilljam ochökar kohortenålderskohorter inteolika när
sjunkande ande-tvekan denråder någondet inteler attatt ommenar

del häng-partianhängare tillidentifierar siglen väljare storsomsom
auktoritets-välutbildade och mindremed att nya mersammaner

in i politiken.generationerbundna växer
i de-visasSOU 1994:73välfärd och värderingarI Ungas mer

vad gäller trohetharutvecklingen från 1968-1991talj hur motsett ut
kännerintervjuade dedeparti. Andelenenskilt attett som uppgerav

framföralltminskatparti har överlagidentifikation medstark ett un-
År de39fram till 1991. 1986der 1980-talet och procent avuppgav

med parti, 1991identifierade sig någotdeintervjuade mot-att var
mellanungefär likaMinskningenandelsvarande 24 är stor,procent.
ålders-förutom i de tvååldersgrupper,i alla11-16 yngstaprocent,

mellan år harBland de 18-20minskningen varit lägst.därgrupperna
bland de imed fyraochmed åttaminskningen skett procentprocent

år.åldrarna 20-24
äldre.partivalsittbetraktad bestämmer änSom senareungagrupp

föl-ska påför vilket partisigbestämtFrågan röstanär manom man
färreväljareäldreåldersgrupperingenjer linjärtnästan som-

dock andelen be-Generellt harpartivaletbestämmer settsent. som
ökat mellan 1968-före valetden sista veckansig understämmer

skett ökningde harblandåldersgrupperalla1991. I yngstautom en
emellertid bland dedetFortfarandepå mellan 80-100 ärprocent.

under sistabestämmer sigandelendenvi finner störstayngsta som
valet.veckan innan

22 Demokratiut-i bilagan tilltill väljarpartier,medlemspartierMöller och Gilljam FrånSe
slutbetänkande SOU 1996:162.vecklingskommitténs

23 då rösträttsåldernfrån och med 1976finns data enbartåldersgruppenFör den yngsta
till 18 år.sänktes
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Allt fler väljare byter också parti mellan valen. Unga väljare har en
högre rörlighet äldre. Detta hänger med den lägre gradenän samman

partiidentiñkation och med den högre osäkerheten partivalet.av om
Det går tydlig i andelen partibytare mellan väljaregräns underen
och 35 år. Bland väljarna under 35 år andelenöver partibytare ivar
medeltal 40 Motsvarande siffra för väljarna 35 årprocent. över var
24 Andelen partibytare har under åren. Dennaprocent. växtunga
tendens går dock igenom hos de äldre väljarna. Bland deäven över

år har35 andelen partibytare ökat med 100 under åren mel-procent
lan 1968-1991.

Förändringar har också skett i valmanskåren vad gäller väljarty-
Vi till exempel andelen passiva väljare med låg gradattper. ser av

Ävenpolitiskt intresse och partiidentiñkation har ökat. de kalladeså
fribytama, politiskt intresserade inte känner någonärsom men som

Äventydlig partiidentiñkation, har ökat. dessa förändringar har i
huvudsak varit de i alla åldersgrupper Den andelenstörstasamma
passiva finns visserligen fortfarande bland de väljarnayngsta men

Ävenhar inte ökat i relation till de äldre. här således deärgruppen
väljarna del i utveckling övriga väljare.unga samma som

5.1.2 Representation

Representation diskuteras vanligen i social representation.termer av
Därmed åsyftas olika sociala ska i det de-att representerasgrupper
mokratiska kan tillDet exempel handla kvinnor ochsystemet. om

klasser och åldersgrupper. Tanken dessamän, på någotär att grupper
har olika värderingar vilka bör speglas i politiska församlingar.sätt

Utöver den sociala representationen kan vi också tala åsiktsre-om
presentation. innebär deDet huvudsakliga åsikter finns iatt som en-
skilda frågor återspeglas i de politiska organen.

Dessa två former representation kan ofta samspela. det föl-Iav
jande samt i överväganden förslagoch kommer vi emellertid en-
dast tala åldersmässig social representation.om

Ungdomsstyrelsen konstaterar i Krokig till deväg attvuxen unga
medborgarna inte plats i vårt demokratiska Kvinnortar stor system.
och under 35 år kraftigt underrepresenterade i beslutandemän for-är
samlingar.

24Förutom i väljare mellan 25-29 där de passiva 1991 har ökat med 17gruppen procent
jämfört med valet 1968.
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innebar föryngring riksdagen och medel-valet 1994Trots att aven
till rekordlåga år nioåldern ledamöterna sjönk 48.7 endastpå var

under år. Bland ordinarie ledamöter iledamöterna 35procent av
medelåldern år och i genomsnittpartistyrelserna låg på 46,7 12var

regeringen underledamöterna under 35 år. I 5 procentprocent varav
kommittéerstatliga utredningar och 0,6 underår. 2535 I procentvar

ar.
kommunfullmäktige tolv under vilketlandets 35 årI procentvar

siffra.relativt får bra Störst representationsett en av yngreses som
fanns bland de svenska EU-parlamentarikema därmedborgare 18

representation hade börsforetagssty-under år.35 Lägstprocent var
myndighetsstyrelser med noll respektive leda-relser och procenten

år.under 35möter

politiska5.1.3 Ungas engagemang

och politisk aktivitet kan sig många olikaPolitiskt taengagemang
fem kontakter med tjänste-uttryck. Maktutredningen pekar på sätt:

organisationer, massmedia och rättsväsende, partiak-politiker,män,
bojkottaktioner, skriva under namnin-tiviteter, manifestationer som

eller bära kampanjmärke,samlingar, ekonomiskt bidrag protesterge
aktiviteterstrejker eller utomparlamentariska och slutligen röstasom

Åtskilliga enligt maktutredningen ak-i allmänna val. medborgare är
finns rela-avseende passiva i dettiva i Det görett annat. attett men

också det inte finns mångafå helt utanförståendetivt att su-men
maktutredning-sig jämnt kunna påverka. Enligtperaktiva ansersom

medborgarundersökning det röstning1989 63utöver procentvarens
initiativ26.politiskt valunder-tagit åtminstoneunder år Iettettsom

minst underde gångsökningen från 1994 66 procent att enuppgav
aktiva.det varit politisktgångna året

Även för politik lägrebland finns uttalat intresse änett omunga
till grund för välfärdden enkät ligger Ungasbland de äldre. Iän som

25 kom-isiffror 1994/95, Statskalendem 1995, SvenskaSe 1996:52 RiksdagenDs samt
till Ungdomsstyrelsen, 1996.munförbundet, ref. i Krokig väg vuxen,

26 Olof och Medbor-maktutredningen, Petersson, 1991,Se Makt, sammanfattningen av
Blomberg, och Westholm, 1989.garundersökningens råtabeller, Peterson

27Se Gilljam och Holmberg, a.a.
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de mellan 16-29 år deoch värderingar 43 ärattprocentsvarar av
depolitik jämfört med 69-70 35 år.intresserade överprocent avav

olika uttryck för makt kanmaktutredningens femvi påSer över-
framförallt manifestationerdetgripande konstateras äratt genom

politiskt aktiva. Vi har tidigareoch är sett attprotester som unga
också i mindrelägre äldres.valdeltagande Unga äränär ut-ungas

Partiaktiviteter attraherari politiska partier.sträckning medlemmar

landsbygdsbefolkning. politiskt aktivfrämst äldre och Att vara ge-
i medelåldern.främst välutbildadekontakter utnyttjas avnom

från undersökningeni resultatgår igen SCB:sMönstret även om
svarade till exempel 20levnadsförhållanden 1994ULF. procent av

med någongång tagit direkt kontaktde någonde mellan 16-84 år att
efterförtroendeman. Delar viellerkommunal tjänsteman svarenupp

år endast sjuresultat för 16-24åldrar motsvarandeär gruppen pro-
där cirkai åldrarna mellan 35-54 år 30andel fannsHögstcent. pro-

de tagit kontakt med tjänsteman.fråganpåcent omsvarar
Åldersgruppen utsträckning någon gånghar också i35-44 störst

häråldrardemonstration. Skillnadendeltagit i någon ärmot yngre
mellan år svaradeBland de 16-24mycket mindre.emellertid nästan

jämfört med någotgång hade demonstrerat,fjärde de någonattvar
år. Även under-vad gällerde mellan 35-44fler fjärde attän avvar

gjortresultat de mellan 16-24 årvisadeteckna SCB:s attett upprop
ochutsträckning de mellan 25 65 år.detta i lägre än

undermedborgare 25 årSammanfattningsvis kan säga attman
iaktiva äldre. mindremindre politiskt Degenerellt än röstarärsett

i politiskafärre medlemmarutsträckning, det relativt ärär sett som
deltagit i politiska ak-i mindre utsträckningpartier och de har också

demonstration.eller delta iskriva påtiviteter ettatt enuppropsom
Även också tittarmindre igenskillnaderna går närmönstretärom

International, Jor-inom föreningar Amnestypå medlemskap som
Skiljedomsföreningen.Freds- och Dedens och SvenskaVänner upp

ochdem mellan 25 64 år.i lägre grad medlemmartill år24 änär
endast mycket småföreningarfinns i de härDäremot typerna av

vad aktivt del-äldre medlemmar gällerskillnader mellan ochyngre
gällerår vadföreningens verksamhet. De 65tagande i över är ett

Även vadminst delaktiga. gäl-flertal aktiviteter dedessa ärsomav

8 och aktiviteter 1978-1994, 1996.PolitiskaSe 90,SCB:s rapport nummer resurser
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ler förtroendeuppdrag i den här organisationer skillna-ärtypen av
de och äldre medlemmarnas representation.derna små mellan yngre

mindre politiskt tidiga-ofta dagens aktivaDet ärsägs änatt unga
ifrågasättasgenerationer. kan dock på flera punkter. viDetta Somre

har visat det visserligen andel de mellan år18-29är störreen av som
inte med i politiskt parti idag tidigareinte och är änröstar ettsom

också befolkningen helhet.detta gäller De ärmen som som unga
idag således del samhälleligt Samtidigt ökar andraär mönster.ettav

politiskt deltagande i hela befolkningen. Fler fleroch med-typer av
borgare har talat i någon förening eller organisation,möteett

offentlig demonstration eller skrivit insändaredeltagit i någon en
förändringareller artikel till tidning. gällerDessa även unga.en

Maktutredningen visar medborgarnas ökade delaktighet i detatt
den höjda utbildningsnivån.politiska livet till del beror på Detstor

faktum utbildningsmöjlighetema i sin starkt knutna tilläratt tur ge-
utvecklingen blir generationsbetingad.nerationstillhörighet gör att

Äldre generationer med förmåga individuellt siggöraattsvagare
generationer.gällande resursstarkareersätts av yngre,

Slutligen maktutredningen dessa förändringar ocksåattmenar
bottnar i förändrad på demokratin där den enskilde individensen syn

demokratisyn har kännetecknat deframhävs. Dennasärart snarare
Slutsatsen de har varitgenerationerna de äldre. ärän att ungayngre

förändringar.för dessamed och banat väg

5.1.4 lokalpolitikenUnga och

Lokal demokratiLokaldemokratikommitténs slutbetänkandeI i ut-
veckling redovisas undersökning vilkaSOU 1993:90 somen av

Vid det första mättillfället fanningår i olika kommunala 1979organ.
kvinnor och arbetareLokaldemokratikommittén invandrare,att unga,

klart underrepresenterade. Kommittén betonar speciellt att ungavar
underrepresenterade i alla kategorier kommuner ochkraftigtär av

motsvarande undersökning där fannlandsting. gjordes1992 attman
försämrad representativitet, till skillnad från de övri-har fåttunga en

underrepresenteradega grupperna.

29 maktutredningen, s.25.SeMakt, sammanfattning a.a.,en av
30 maktutredningens huvudrapport, SOU: l990z44, 1990.Demokrati och makt Sverige,i
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det efterkonstaterar också 1991 årsLokaldemokratikommittén att
nämndorganisationen i kommu-förändringbetydandeval skett aven

minskade frånAntalet nämnder i kommunernaoch landsting.ner
föregående mandatperioden.jämfört med dencirka till 35003900

förtroendeupp-detta minskade antaletkonsekvensSom ävenaven
landstingen minskade uppdragendrag med cirka Inom10 procent.

Lokaldemokratikommittén dennamed cirka 20 attprocent. menar
förlust för demokratin. kansjälvklart innebär Detutveckling inte en

omorganisation och rationalisering. Lokaldemo-skäl tillfinnas goda
observant utveck-dock bör påkratikommittén att varamanmenar

lingen under kommande år.

medborgarinflytandeför5.2 Modeller

medborgarnas vill-Demokratiutvecklingskommittén beskriver i På

storkommuner tillkomhur dekor 1996:162SOU som genom
hela tiden harbörjan 1970-taletkommunsammanläggningarna i av

Kommittén beskriverkommunala demokratin.försökt utveckla den

förändringsvågor.och bitvis parallella,efter varandra kommande,tre
medborgarinflytandeförstärkaförsta gick påDen attut att genom

tilldemokratin. manifesteradesflytta representativa Dettadenner
andra innebarkommundelsnämnder. vågenexempel i Den att man

betraktamedborgarinflytandeville skapa individuellt attgenom
uttryck i kundvalsmodellensigmedborgarna kunder. Detta togsom

marknad välja de institu-skulle pådär medborgarna rätt attges en
enligtnyttja. tredje vågen rullartioner och de ville Den De-organ

förstärkaoch handlarmokratiutvecklingskommittén just attomnu
goda förutsättningarunderifrån skapabrukarinflytandet attgenom

ochför medborgarna själva bestämma taatt ansvar.
i kommunallagen kanförändringar gjortsDe ses som exem-som

föregickden propositionpel uttryck för denna tredje våg.på I som
medborgarinflytande ochvidgat direktförändringarna anförs att ett

kommunala verksamheten bety-aktivt deltagande i den ärett enmer
kommunala sek-fömyelsearbete pågår i dendelsefull del i det som

brukarinflytandet hade haft vissakonstateradeRegeringen atttorn.
verksamheten och ti-få fotfäste i den kommunalasvårigheter attatt

det gäller utvecklaför vidareden gå när attatt ett stegmogenvar
formerna för nyttj medverkan.amas
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främstmedborgarinflytande framhöll regeringenmotiv för ökatSom
berördademokratiskt värde i sig dedet har närmastattatt ett ge
menadeinflytande sin dagliga situation ochnyttjama ökat överett

ochsamhällsutvecklingen medbestämmandeallmännai den äratt
strävandena skapa de-och angelägna frågor iinflytande viktiga att

mokratiska miljöer.
effektivitetsskäl för vidgat inflytan-regeringenVidare anförde ett

samlade kunskaper och erfa-medborgarnasde. tillvaraGenom att ta
goda förutsättningarkommunala verksamhetenrenheter i den attges

och kvalitetsmässigt bra verksamhet.behovsorienterad En-skapa en
för svårighe-delaktigheten förståelsenökar ocksåligt regeringen att

dedriva viss verksamhetförknippade medkan närattter envara
begränsade.och ekonomiskapersonella ärresurserna

nämnderna skakommunallagen innebarförändringarna iEn attav
tjänster.derasmed dem utnyttjarverka för samråd skeratt som

lokala demokratin ochviktigt element i denBrukarinflytandet är ett
utveckla det.bör verka förkommunallagen kommunernasäger attatt

inte. Vanliga åtgärderföreskrifter formerna finnsNågra är attom
till exempel pensio-bilda användar- eller brukarrådså kallade som

råd har främstförvaltningsråd vid skolorna.närsråd eller Dessa

infonnationsutbyte och diskussion.funktionen forum för Detatt vara
delta iföreligger för den under 18 årinte något hinder är att ettsom

samrådsförfarande.

möjlighet delegera beslutsrättnyhet nämndersEn attannan var
finns delegation.till anställd tjänsteman. två DenDet sorters enaen

anställd besluta pånämnd den uppdrar någonär när attatt en
villkor de nyttjarnämndens ställer nämn-vägnar, attsom somupp

in-tillfälle lägga fram förslag eller sigdens tjänster ska yttraattges
får fatta beslutbeslut fattas. andra den anställdeDen är att en-nan

företrädare för nyttjama har tillstyrkt beslutet. Nyttjarnadast gesom
det fallet praktiken hari i Om använtsvetorätt. vetorättensenare

måste frågan nämnden.avgöras av
delegation föreligger formellt hinderheller vid gäller någotInte

för den under ska kunna företräda nyttjama och18 åräratt som an-
vända eventuell vetorätt.

J förändringarna i kommunallagen följer i huvudsak vill medBeskrivningen Viav vara
och bestämma, Ds 1994:123, lnrikesdepartementet.
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En förändring i kommunallagen innebär brukarstyrdaattannan
självförvaltningsorgan kan inrättas nämnderna vid kommunalaav
institutioner. sådant ska finnasI bara företrädare förett nytt-organ
jarna och de anställda. Nyttj ska i majoritet.representanteramas vara

självförvaltningsorganEtt kan bara för sköta driftenattansvara av
den dagliga verksamheten vid institution eller anläggning. Upp-en
gifter innebär myndighetsutövning kan inte överlåtas tillsom orga-
net.

. förNågon lägsta åldersgräns dem får ingå i självförvalt-som
ningsorganet föreskrivits.har inte åligger den ansvarigaDet nämn-
den till åldersmässiga sammansättningatt att organetsse anpassas
efter frågornas karaktär. kan dock inte försvarligtDet attanses unga
och omyndiga får bära kan tänkas innefattaettpersoner ansvar som

skadeståndsansvar.bland annat ett

5.2.1 någotHar medborgarinilytandeunga

I Barnkonventionens artikel föreskrivs12 konventionsstaternaatt
ska tillförsäkra det bam i stånd bilda åsikterär rättenatt attsom egna
fritt uttrycka dessa i alla frågor barnet, varvid barnets åsikterrörsom

mognad.ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och Enligt
artikeln ska barnet för detta ändamål särskilt beredas möjlighet att
höras, antingen direkt eller företrädare eller lämpligtettgenom or-

och i alla domstols- och administrativa förfaranden bar-rörgan som
konventionenI räknas barn till 18 år.net. upp

Enligt Bamombudsmannens BO tolkning artikel 12 har barnav
och inte bara till inflytande sådana beslut deträtt över rörunga som
enskilda barnets personliga situation också beslutöverutan rörsom
närmiljö- och samhällsfrågor. BO det enda föra insättetatt attanser

riktigt barn- och ungdomsperspektiv i olika beslut barnlåtaett är att
och själva komma till tals. Tolkad på detta kan artikel 12sättunga
bli effektivt förstöd stärka barns och ungdomars inflytandeett att

samhällets beslutsprocesser.över

Exempel frågorpå där bam och berörs besluten skolaär:unga av
och barnomsorg, resursfördelning, användning och utformning av

32Prop. 1993/942188 74.s.
33Framställningen bygger promemorian Förslag till ökat inflytande för barn och iunga

den kommunala beslutsprocessen modellbeskrivningar, Barnombudsmannen 1996.samt
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boendemiljön, lokala trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, markanvänd-

stadsbild, parker, miljöaspekter, lokalisering skolor, daghemning, av
renhållning och omhändertagande hus-och fritidsanläggningar, av

lokala ordningsföreskrifter.hållsavfall och miljöfarligt avfall samt
reglernabetonar emellertid under de årBO att tre som om sam-

delegation och kommunala självförvalt-rådsskyldighet, villkorad
varit i kraft har det verkliga för in-ningsorgan med utrymmetmera

i dessa former varit starkt begränsat.flytande för barn och unga
fler tvingas och rationali-dagsläget allt kommunerI när att spara

för ökat inflytande för barn ochalla områden kan åtgärderpå ettsera
framtiden eller helt enkelt utebli. BOskjutas på attmenar enunga

för kommunerna motivera insatser pålagreglering det lättaregör att
förtill medborgarinflytande barndetta område. Möjligheterna även

vidare ökatdärmed bli verklighet. BOoch kan att ettmenarunga
politiska beslutsprocesser initialtinflytande for ochbarn överunga

merkostnader. Samtidigt kan detkan komma innebära vissaatt nuva-
formunderskottet innebära kostnader irande demokratiska sägas av

myndighetsåldem inträder riskrisk för politisk passivitet när samt
institutionerför främlingsskap och avståndstagande till samhällets

leda till ungdomskriminalitet.vilket enligt BO kan

politiken5.3 Fler iunga

föregående kapitel upplever många de idagvi visat iSom ärsomav
utsträckningendast i mycket begränsadmellan och 25 år de15 att

politikens innehåll. Under år harhar möjlighet påverka ettatt senare
kon-flertal kommit med förslag till hur medborgarnasutredningar

ska öka ochtakter politiken och möjligheten påverka dennamed att
dessa viförbättras. Nedan kommer vi någraatt presentera av som

intressanta de medborgarnas perspektiv. Vihar bedömt vara ur unga
förslagkommer också ytterligare några depresenteraatt av som

initierade rådslagenlämnats till kommittén från de kommitténav
Vad tycker duoch i på kommitténs rapportsvaren .

rösträttsålder5.3.1 Sänkt

Åldersgränsutredningen föreslår i sitt betänkande Bevakad övergång
har fyllt ska få i kommunalaSOU 1996:1 den 16 årl 1 röstaatt som
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val och i kommunala folkomröstningar. Utredningen valde be-att
förslaget kommunala frågorna då dessa kantill de liggagränsa sägas

medborgarna och det i första hand viktigt såärnärmare att att ge
möjligt inflytande den kom-många kommunmedlemmar översom

munala verksamheten. Begränsningen bygger således inte på före-

politiska frågorna rörande riksdagsvalet skulleställningen deatt vara
ställning till frågorna i de kommunala valensvårare och deänatt ta

förra därför mindre lämpliga for åldersklasserna underskulle 18vara
kommunallagen finnsår. Utredaren påpekar det i bestämmelseratt

användarstyrda så kallade självförvaltningsorgan.samråd och Deom
möjligheter medborgarinflytande härigenom hartill öppnatssom
omfattar inte bara myndiga de under 18även ärutanpersoner som
år. Enligt ska förslaget till sänkt rösträttsålderutredaren en somses

ytterligare på redan inslagen väg.ett steg en
utredaren inte skiljer sigVidare påpekar värdestrukturatt ungas

från och det faktum något trendkänsli-andra äratt attgruppers unga
tillräckligt skäl för avvisa sänktinte är rösträtt-än ett attgare vuxna

sänkning rösträttsåldemsålder. Utredaren också kanattanser en av
och därmed också legitimitet for de beslut fattasbalans ochge som

på vis fungera motvikt till det ökande antalet ålderspensionä-så som

rer.
sänkt rösträttsålder handlar enligt utredarenArgumenten mot en

främst trendkänsliga äldre. harDettaär än ävenattom unga mer
konstaterats väljarforskningen. gammalinom sanningDet är atten

det sig väljarna det sig bland debland så Inär rörrör mest yngre.
alternativa förklaringar till detta.finns två Den utgårstort sett ena

från har självständigt bilda åsikter. Reklamsvårtatt attunga egna
viktigare för föroch propaganda blir därmed äldre.änyngre

förklaringen på saknar ideologiskt led-andra gårDen ut att unga
ljus. innebär tenderar sköta åsiktsbildningen heltDet påattatt unga

förklaring framhand. variant denna läggs i väl-En Ungasegen av
färd och värderingar där högre grad parti-SOU 1994:77 ungas av
byten förstås i lägre grad partiidentiñkation och störretermer av av
osäkerhet partivalet. Gilljam och HolmbergStatsvetarnaom menar

kombination med förklararpartiidentiñkationen i skillnaderatt vana
äldres röstningsbeteende. pekar ocksåmellan och De på attungas

äldreåsiktskillnaderna mellan och tämligen små. Detäryngre ge-
nomsnittliga sambandet mellan ålder och inställning i 25-tal frå-ett
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mycket blygsamt. Det sambandet mellan könängor var var svagare
och åsikter.

Åldersgränsutredningen genomförde uppsatsprojekt påett temat
Åldergränser isamhället. Projektet resulterade i 300närmare uppsat-

Ett flertal diskuterade rösträttsâldem och bland dessa finnsser. en
majoritet för sänkning rösträttsåldem. Man politiker-atten av menar

skulle hänsyn till ungdomarnas behov och önskemål. Samhällettana
skulle därmed bli demokratiskt.mer

I finns också de motståndare till sänkninguppsatserna ärsom en
rösträttsåldem och några förespråkar höjning tilläven bå-av som en

de 20 och år.21 Ett förs fram inte till-argument är att ärsom unga
räckligt eller tillräckligt politiskt insatta. sänkningEn skullemogna
inte leda till ökad demokratisering till splittring på grund deutan av

väljarnas oförmåga fatta självständiga beslut.attunga
Åldersgränsutredningen förespråkar inte samtidig sänkningen

valbarhetsåldem. Den omyndig bör inte Valbar efter-ärav som vara
den står under vårdnad och förmyndarskap sak-som som en annans

den självständighet avgörande för den myndig-är utövaattnar som
het följer valbarhet. Utredningen dock inomsäger attsom av ramen
för uppdraget valbarhetsåldem inte kunnat Detnärmare prövas. är
därför möjligt ställningstagandet i denna fråga vidatt närmareen
prövning visar sig förhastat. Utredningen Ungdoms-attvara menar
politiska kommittén bör kunna utreda frågan ytterligare.

Remissinstansemas på utredningens förslag överlag avvi-svar var
sande34. Endast fåtal de svarande, däribland Bamombudsman-ett av

Statens Kulturråd och Konsumentverket, positivt inställda.ärnen,
vanligastDet förekommande sänkning deargumentet mot är atten

motiv lämnas till den föreslagna sänkningen inte för-uppvägersom
delarna med frångå principerna och val-att rösträtts-om gemensam
barhetsålder myndighets- och rösträttsålder.samt Bamgemensam
och ungdomar får företrädas sina föräldrar.rösträttutan anses av
Dessutom påpekas från flera håll utifrån varierande aspekter denatt

mellan 16 och 18 år inte redoär är rösta.attsom

34Presentationen remissvaren utgår från Inrikesdepartementets Remissammanställningav
Åldersgränsutredningens betänkande bevakade övergång, 1997:33.Dsav
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in5.3.2 Kvotera unga

då det gälleraktuell i många århar varitkvoteringDiskussionen om
vissamanlig dominans påstarktför brytakvinnorkvotera attatt en

områden.
varitkvoteringområde där fråganpåexempelEtt ettannat om

Invandrar-arbetsmarknaden.invandrare påkvoteringaktuell är av
sitt delbetänkandekvotering ifrågankommitténpolitiska tog omupp

gällde detDiskussionen1995:76.invandrare SOUArbete till om
in invandrare. På sålämpligt kvoteraarbeten sätttill vissa attvore

underlättas.arbetsmarknaden kunnainträde påskulle invandrares

fråganställning tilldock intevaldeKommittén utantaatt uppmana-
till utarbeta ocharbetsgivarnaregeringende istället attatt uppmana

anställda invandrare.antaletför ökagenomföra attprogram
harsammanhang påi politiskakvoteringFrågan mot-ungaavom
deltagandeökai debattentagitssvarande vägar attsätt ungasomupp

inte Ung-kvoteringpolitiska Frågani de togs upp avomorganen.
Generationsutredningen.ellerdomskommittén

harInrikesdepartementetkan ocksåHär ettnämnas att avsom
statligaiandelenverksamhetsmål ökasina representanteratt unga

därförharInrikesdepartementetkommittéer.ochmyndigheter ge-
myndig-centralaåldersammansättningen iuppföljningarnomfört av

kommittéväsendet.statligai detstyrelser ochheters
iledamöternaendast1995/96 visarfrånResultat procenttreatt av
iledamöternafemoch endastmyndighetsstyrelserstatliga procent av

påpekarInrikesdepartementetår.under 40statliga kommittéer attvar
utgjordeår 3018-39åldersgruppeni ljusetskaresultatet attavses

befolkningen.procent av

inflytandeochför makt5.3.3 Forum

iharpolitiskadendeltagande iökaFör att processen manungas
inrättafunderat påellerår inrättatundermånga kommuner attsenare

inflytande i kommunen. Begreppetochmaktforum för ung-ungas
in-dessa olikaförsamlingsnamnoftadomsråd används sorterssom

politikernadock deMålenförflytandeformer attär gesamma:unga.

35 Ãlderssammansättningen och det statligamyndigheters styrelsercentrala i1995:58 iDs
Ãlderssammansättningen centrala52respektive Ds 1996: i1994/95kommittéväsendet

1995/96.kommittéväsendetdet statligastyrelser ochmyndigheters i
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möjlighet rådet få uppfattning belystatt i olika kom-genom ungas
munala frågor och ska kunna påverka dessa frågor.att Enligtunga
Ungdomsstyrelsen finns ungdomsråd eller motsvarande i 50-talett
kommuner36.

Ungdomsråd kan på olika vissaI råd deltar partipolitisktut sätt.se
aktiva här finns också vill sig i samhällsfrå-men unga som engagera

behöva ställning partipolitiskt.utan att Deta aktiva iärgor som
ungdomsråd eller motsvarande motiverar också ofta sitt engagemang
i ungdomsrådet med de söker kanalisera sittatt samhälls-sättett att

behöva relatera till helt partiprogram,utan att någotettengagemang
de inte kärmer sig beredda Råden kan på sågöra.att sätt vara en ny

for inflytande särskiltväg de vill sig isom passar unga som engagera
enskilda lokala sakfrågor.

Samtidigt kan råden for del in i partipolitiken.utgöra vägen en
När upptäcker politik inte så tråkigt ochatt är störstman att genom-
slag får den arbetar via politiskt parti inte så långtett är stegetsom
till börja arbeta partipolitiskt.att

En grundläggande form det de självaär att ärgemensam unga
driver rådet. Däremot kan det skilja sig från råd till råd verk-som om

samheten sker med eller stöd från kommunala kontaktpersoner.utan
Ungdomsråden skiljer sig också i frågan representativitet. vissaIom
kommuner tillsätts ungdomsråden de politiska ungdoms-attgenom
förbunden eller har platserutser förrepresentanter att avsattaman
olika ungdomsgrupper. flestaDe ungdomsråden startade iav som
början 90-talet kom till enligt den formella representativa model-av
len och initiativpå kommunala beslutsfattare. Många dessa harav av
haft mycket svårt fylla sina platser och strukturen har föratt många
ungdomar känts alltför stelbent. ungdomsrådDe understartatssom

harår varit for alla intresserade och haröppna ofta organise-senare
i form fristående förening.rats ungdomarNär själva varit medav en

och skapat ungdomsråden har oftast intresse och gåttengagemang
före kravet på representativitet. dessaFör råd beror legitimiteten
främst vilken förankring rådet har bland kommunensav unga.
Många har därför referenspersoner och kontaktpersoner sko-påute
lorna och arbetar mycket via och enkäter för fåstorrnöten bre-att ett
dare underlag för vilka frågor rådet ska driva.som

36Presentationen ungdomsråden följer i huvudsak Ungdomsråd májlighet, Ung-av en-domsstyrelsens 1995.rapport nr
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ungdomsråd på ettsin attipekarUngdomsstyrelsen rapport ung-om
bliska kunnahurfrågorallapådomsråd inte merär svaret ungaom

former. Detandraocksåbehövsfrågor. Detkommunalaiengagerade
möjlighetförkanalerverkliga attskapaförviktiga ungasattär att

från deutgåkommunernamåstekommunalpolitiken ungasdelta i
överförasdirektkan inteinflytandeförVuxenmodellenidéer.egna

kommunocksåpåpekarUngdomsstyrelsen att somtill de enunga.
ochtid,bereddmåsteungdomsråd satsaattvill pengarettstarta vara

förordarUngdomsstyrelsenfungera.få detpå attattengagemang
i kom-delotsaför rättbörkontaktperson attdärför utses ungaatt en

politikernaUngdomsstyrelsen attVidarebyrålrati. sägermunens
kommunenkännerde egent-Omallvar. attpådemåste ta ungaunga
förstärka misstro-iställetdetarbete kanderassigbryrligen inte om

till iframkommatidigtviktigtdärför gemensamtendet. Det attär
påverka.ska kunnadevilketoch påfrågor sättvilka unga
ungdomsråden inteUngdomsstyrelsenunderstryker attSlutligen

blandpolitikförintresseökatuppnåmedelenbart attska ettsomses
debattenpolitiskai denhörsAtt rösteri kommunen.de ungasunga

bort.får glömmasintesig vilketmål iär ett
demokraticentraföreslårDemokratiutvecklingskommittén ensom

förspecifiktinteaktivitet, ämnatpolitisk änförform omannan
unga. medborgarnaerbjudaskadessamed attSyftet centra vara

tillbidradärigenomföröppenhet,ochinformation attmötesplatser,
skasådantdelaktighet. Ettoch centrummedborgarinflytandeökat

under-skauppgifter. Detkonkretaoch hakommunen trebyggas av
medborgarna:förlätta

samhällsinformationinhämtaatt0

mellanocksåsamhällsutvecklingenpåverkamed ochatt vara0
valenallmännade samt

intressen.sinaartikuleraförsigorganisera attatt0

DemokratiutvecklingskommitténenligtbördemokraticentrumEtt
medbor-varianterallaförförutsättningargodaskapabidra till avatt

aktionsgrup-arbetsgrupper,nätverk,föreningar,aktivitetergerliga -
likvärdigt. Attorganisationsforrnerallabehandlaochmed meraper -

37 1996:162.SOUinfrastrukturdemokratiskvillkormedborgarnasPå en- ,
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till mötesplatser erbjuds medborgarnaatt konkret förärse ett sätt
kommunerna skapa förutsättningar för medborgarinflytandeatt och
delaktighet.

5.3.4 Lokala demokratiprojekt

Som uppföljning Ungdomskommitténs betänkande Ungdomen av
och makt SOU 1991:12 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av rege-
ringen bland stimulera och stödja lokala demokratiprojektatt annat

efter möjligheter tillsträvar delaktighet, inflytandeatt ochsom ungas
ökar.jämlikhet Samtidigt anslog Barn- och ungdomsdelegationen

medel Allmänna arvsfonden fördelas under tvåårsperiod tillattur en
demokratiprojekt. pilotkommuner13 utvaldes ingå i demokrati-att
projektet. Fördelning projektmedel och handläggning projektetav av
pågick fram till juni 1994.

Målsättningen för Ungdomsstyrelsens demokratiprojekt attvar
medverka till bestående kommunalt fömyelsearbeteett i syfte ökaatt

delaktighet och inflytande efter projekttidensäven slut. Ettungas
utvärderats. Överlagflertal dessa projekt har visar dessa de-av att

mokratiprojektet slagit väl i den meningen förnyelsearbeteut att ett
igång med bestående effekter. Tillsatts exempel finns på de flestanu

dessa ungdomsråd eller andra former förorter samverkan och in-av
flytande. Samtidigt visar utvärderingama på betydelsen långsik-av
tigt arbete för de ska få möjlighet etableraatt sig i den lokalaattunga
demokratiprocessen. formerNya för kommunikation och inflytande

tid utveckla. Utvärderingamatar konstateraratt också politikeratt
och bitvis har olika på vad medinflytande står för och hurunga syn
detta ska uppnås. Utvecklingsarbetet har därför inte varit utan pro-
blem. Utvärderingarna pekar på värdet komma fram till vad deattav

påverkans- och kommunikationsorganen ska arbeta med ochnya
kunna påverka redan i inledningsskedet arbetet.av

Regeringen har beslutat fortsatt stöd och har för budgetåretom
1995-96 8 miljoner kronor till projektavsatt på Ungdoms-ett temat

38Regeringsbeslut C91/1219/Ung.
39Se till exempel Demokratin menjinns,inte Wennström, Motala 1995, Demo-som syns -

krafiprojekt lokaltpå plan, Svensson,Eskilstuna, 1995, Det väl ungdomar skafåär att
till...En utvärderingsäga Ungdomsforum. demokratiprojekt iJönkäping, Tebeliusettav

och Ericsson, Fritidsforum, 1995.
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budgetåretefteravslutasskaProjektetlokalsamhället.inflytande i
1998.

exempelGoda5.4

olikaihurexempel pånågra trevill viavsnittethärdetI mange
in-kommuninnevånamasdeökaförarbetatharkommuner att unga

öka intressetsamtidigtochpolitikenkommunaladenflytande över
för politik.

Jönköping5.4.1

med dearbetatdärJönköpingfrånkommerexempelförstaVårt man
ungdoms-lokalaiviktigaansågsjälvasamhällsfrågor varaungasom

fora40. ungdomsforalokalapå är ettsatsningkommunsJönköpings
och maktinflytandesigskapakanexempel på hur genommerunga

delåtaviljamedkombineratsida attpolitikernasfråninitiativ en
arbetsformer.sinatillframhittasjälvaunga

arbetatraditionfunnitslänge attsedandetharJönköpingI aven
lokalamedArbetetförinflytandefrågormed ung-rör unga.som

kommunfullmäktigeimotion ettefter1992startadedomsfora paren
del Ung-1993blevJönköpingiUngdomsforumtidigare.år aven

demokratiprojekt.domsstyrelsens
till in-möjlighetvaritharungdomsforummed attSyftet ungage

forsamlatsharskettharDetta attflytande i kommunen. ungagenom
Grundidén ipolitikerna.tillställtsharsedanfrågorformuleraatt som

varitharJönköpingiungdomsforacentralaochlokalamedarbetet
be-mellanavståndetminskaförtillkommaskulle attMötenmötet.

emellan.demdialogtillmöjligtförochslutsfattare att geunga
barnomsorgs-ochskol-niofanns detstartadeverksamhetenNär

tillungdomsforalokalaför deAnsvaretkommunen.områden i gavs
Startpunktenområde.respektiveisamverkansgruppemalokalade

vilkadiskuteradeochsamladesdärlägergenomgåendeblev ett unga
detta.skullebästapå göraoch hur sättmedarbetavillfrågor de man

arbetsgrupperividaredearbetadeintroduktionslägretEfter unga

40 tiIl...Enskafåungdomarväl utvär-sägahuvudsak på DetiBeskrivningen bygger är att
1995.Fritidsforum,och Ericsson,TebeliusUngdomsforum,dering av
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med de olika frågorna. Sammanlagt har cirka 225 varit aktiva iunga
de nio ungdomsfora.

En arbetsgruppema f1ck för förbereda centraltav att ettansvar
ungdomsforum hölls gång år. Där kunde framförasom en per unga
synpunkter och ställa frågor till panel politiker. Frågorna rördeen av
till exempel busstrafiken, lokal fritidsgård, skolmaten och informa-
tion EU på skoltid. Politikerna har på detta deltagit isättom möten
med Politikerna har emellertid inte själva tagit initiativ.unga.

deI lokala ungdomsfora har arbetet till del fokuserats på skol-stor
frågor. Många förslag på åtgärder och förändringar i syfte göraatt
skolan till bättre arbetsplats har lagts fram. Men andraävenen tema-

har tagits miljö,ta droginforrnation, rasism, lokala kom-upp som
munikationsmedel och fritidsfrågor. Exempel på konkreta resultat är:
uppfräschning skollokaler, upphävt beslut nedläggningav om av
halvklasser, ungdomsverksamhet i församlingshem och replokaler
för rockband. Ett utmärkande drag för de lokala ungdomsfora och
arbetsgrupper knutits till dem varken ordförandeär ellerattsom sty-
relse har behövts. De varit aktiva har ordnat sina självamötensom
och i samråd fattat beslut vad skulle För demgöras. detom som var
centrala något skulle bli gjort ochatt det skulle ske relativtatt
snabbt. Arbetssättet utformades efter detta.

lokalaDe ungdomsfora har haft stark knytning till grundskolanen
och elevråden där. För få gymnasieleveräven ochatt andra unga

engagerade har Jönköpings ungdomsråd JUR Syftetvuxna startats.
med forumet liksom för de lokalaär ungdomsforumen driva poli-att
tiska projekt de själva tycker viktiga för påär såsom att sättunga
öka insikt och medbestämmande i politiska frågor.ungas om

5.4.2 Gällivare

Gällivare blev tack sitt omfattande arbete för kommunensattvare ge
för sin och kommunens framtid Ungdoms-unga mer ansvar egen av

styrelsen och Kommunförbundet utsedd till 1996 års ungdomskom-
Exemplet Gällivare visar hur den representativa demokratinmun.

kan berikas otraditionellt organiserade samtidigtav mer grupper som
kommuninnevånare får tillsägaattunga mer om.

Gällivare kommun påbörjade redan i slutet 1980-talet dis-av en
kussion behovet arbeta fram ungdomspolitisktatt hand-ettom av
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lingsprogrami. kriminalitet, vanda-upplevd högBakgrunden envar
Menbland kommunensalkoholkonsumtionoch höglisering unga.

fram-befolkningsutvecklingen,negativadenbakgrundockså mot av
i slutetbarnfamiljerochutflyttningenökadeförallt den avungaav
ville poli-handlingsprogrammål iformulera80-talet. Genom ettatt

ochpolitiskadenpåungdomsfrågomalyfta framtikerna mar-arenan
framtid.hela kommunensangelägenhetdetta rörkera äratt somen

detmedarbeteti attmålsättning programmetKommunens var
visio-utifrån derasformulerasochdelaktighetpåbyggaskulle ungas

ungdom-tiomed cirkatillsammans30-taloch intressen. Ett unganer
handlings-vaddiskuteradeochtidårsunderträffadessarbetare ett
grund förtillsedanlågåsikterGruppensskulle taprogrammet upp.

arbets-frågorHandlingsprogrammet tarhela somprogrammet. upp
politiskadetoch ii skolaninflytandedemokrati ochboende,löshet,

livet.
aktivtpolitikerdeltog attmed ävenarbetetI programmet genom

medarbetaområdenfick olikastyrelseoch attnämndenskildvarje
olikademål, bestämmakonkreta närframuppgiftderasdär taattvar

skavarifrånförslaggenomförda ochskaåtgärderna pengarnagevara
ord-vilkeniledningsgruppknutitshararbetenämndernasTill entas.

med för-tillsammansstyrelserochnämnderflertalföranden för ett
fastställts.ochdiskuteratsmålenhardennadeltagit.valtningschefer I

kommunfullmäktige. Detenigthelttill slut ettProgrammet togs av
berördadestyrande iidaghandlingsprogrammet ärungdomspolitiska

ihandlings-programmettillåterknyterförvaltningarAllanämnderna.
arbetet.dagligadet

antagitshandlingsprogrammetungdomspolitiskadetEfter det att
verksamhe-medSyftetGällivare.iungdomsrådetetablerades1992

Rådetpåverkan i kommunen. ärdirektmänniskorär attten ungage
handlingspro-genomförandetmedarbeteticentral instans aven

inflytandefrågorna.ochmaktvad gällergrammet
kommuninne-förförslagsorganochremiss-Ungdomsrådet är ett

projektrådetgenomfördettatill 26 år. Utöver14i åldernvånare av
där allagenomförtstjejkonferenserexempel harTillslag.olika tre

delta. Ettinbjuditsgymnasiet annathögstadiet och attpåtjejer pro-
och1994genomfördesKongressenungdomskongress.jekt envar

och dels4 handlingsprogramungdomspolitiskaGällivaredels påbyggerPresentationen
Umeå,socialt arbete iförInstitutionenoskaladpotatis, Ström,skalad ellerhapå Ska vi

1995.
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allariktade sig till Norrlands och samlade cirka 200 frånunga unga
år och uppåt. resultaten från kongressen15 Ett bildandetärav av

Kraftnät Norrland, ungdomsorganisation med frånrepresentanteren
kommuner femi norrlandslänen.21

5.4.3 Porsgrunn

Vårt tredje och sista exempel kommer från iPorsgrunn Norge. Det
visar hur långsiktig satsning ökapå makt och inflytandeatten ungas
i kommun kan öka intresset for politik blanden unga.

Även i fanns problem med dePorsgrunn valde flyttaatt attunga
därifrån. början 90-talet började därförI arbeta med ökaattav man
barn och möjligheter påverka kommunens framtid för påatt attungas
så få dem kvar.sätt att stanna

viktig del i arbete inflytandetEn Porsgrunns inte bara kon-är att
till de i de tonåren. Ambitionen har varitövrecentrerats attunga

barn från 8 års ålder möjligheter7 med och påver-även attge vara-
ka. Utgångspunkten barn redan från första och andra klass harär att
kunskaper sin vardag viktiga för samhället och deär attom egen som

i stånd föra fram sina åsikter i utsträckning vadär större änatt vuxna
tidigare ansett.

iEn viktig del arbete valde intePorsgrunns att attannan var man
forma några formella beslutsstrukturer. stället ville arbetaInya man
från de fora fannsredan i kommunen. huvudsak harI där-som man
för skolan viktig för arbetet. Dels då skolananvänt ärsom en arena

naturlig församlingsplats barn och Dels då den demokratis-en unga.
ka fostran skolans uppgifter.är en av

skolplan lades fast det finnasI Porsgrunns ska elevråd iatt ett
varje skola och for varje stadium. Vidare lades fast utbildnings-ett
krav såväl elevrådsmedlemmar den skolpersonal skulleav som som
arbeta tillsammans med elevrådet. På detta stärktes elevrådetssätt
roll både inom och utanför skolan. Råden har till exempel kommit att
fungera remissinstanser för kommunala beslut. Så ävengörsom
elevrådens vilket har regelbundna kontakter medgemensamma organ
kommunledningen. Råden arbetar också med fram arbetsbokatt ta en
för varje förslagkommundel där till förändringar sammanställs efter

prioriteringsordning.
träffar kommunstyrelsenDessutom från elevrådenrepresentanter

under det årliga rådhusmötet mellan och politiker. Rådhusmötetunga
kan påverka i alla frågor i kommunen. Arbetet har tillstort sett ex-
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resulterat förbättringar den fysiska skolmiljön, ungdo-empel i ettav
och har förändrat kultur- fritidsutbu-hus har ochöppnats manmens

efter de önskemål.det i kommunen ungas
viktigt resultat det systematiska inflytandearbe-Ytterligare ett av

politiska bland har ökat kraftigtdetär engagemangettet att unga un-
politiska ungdomsförbunden har kraftigt ökadeder år. Desenare

ochmedlemsantal och de representation i kommunstyrelseungas
kommunfullmäktige har stärkts.

överväganden5.5

kapitlet känner de har småvi visat tidigare i mångaSom attunga
lokalt. Sarnti-påverka politiken både nationellt ochmöjligheter att

med och påverka ochdigt uttrycker många intresse utövaattav vara
mellaninte via politiska partier. tredje de ochmakt Var 15än avom

delta i ungdomsråd.kan till exempel tänka sig Många25 att ett var
flera de förslag till förändring vi frågadeockså positiva till somav

slutdokumenteni enkäten. Samtidigt ofta i från desägsom av
vill kunskaperkommittén initierade rådslagen haatt man mer om

vilka möjligheter påverka faktiskt finns. verkar såledesDetatt som
finnas vilja och kunna måste överbryg-glapp mellanett att att som

gas.
fram förslagvi och lägger till hurdet följande diskuterarI ungas

lokal nivå ökas.politiken nationell och kanmakt och inflytande i på
effektenFlera också den de kan innebäradessa förslag har vä-attav

till ökad kunskap det demokratiska arbetssättet och de Vägargar om
inflytandefaktiskt finns till makt och för alla medborgare.som

förslagenlighet med direktiv kommer vi ocksåI våra att ta upp
tillvara ökade benägenhet organisera sig och utövatar attsom ungas

inflytande andra de traditionella.på sätt än

viktigt ii detta sammanhang hänvisa tillDet är att resonemanget
medkapitel politikens möjligheter och begränsningar.3 Det ärom

politiska inte möjligt aktivera medborgare endaståtgärder att utan
skapa förutsättningar för aktivitet. Ungdomspolitiska kommittén vill

därför understryka det partiernas finnaär sätt attatt att ettansvar en-
fler i partipolitiken.gagera unga

Ungdomspolitiska kommittén vill också understryka vikten attav
Ävenpolitiska partier. andra till infly-sig i vägarunga engagerar om
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tande utvecklaskan och bör det allt valda ombud från deär trots po-
representativa demokratinlitiska partierna den bygger på. Det ärsom

därför stöd ochviktstörsta att uppmuntran attunga gesav engagera
Övriga former kansig inom partier. komplement till och inteses som

dessa.ersättare av

ökning intresset för lokalpolitik5.5.1 En allmän av

kommitténs delbetänkandeUngdomspolitiska och ArbeteI Unga
menade vi allmänSOU 1997:40 sänkning arbetslöshetenatt en av

skulle den effekten på arbetslösheten blandstörsta ävenge unga.
föras politikensSamma kan på och maktens område.resonemang

Ökar intresset för politik och känslan kunna påverka allmäntattav
bland medborgarna ökar det bland de och äldreUngaäven yngre.
följ vill därförtrender. Vi kort diskutera några förslag Vilkaer samma
vi skulle kunna öka intresset.menar

Ungdomspolitiska kommittén allmän ökning förtroen-ser en av
deuppdrag till hur kan öka det allmänna intresset förvägsom en man
politik och samtidigt öka känslan kunna påverka. Fler kom-attav
munmedlemmar kan på detta involveras i det politiska arbetetsätt
och för den enskilde politikern blir uppdraget inte lika betungande.
Dessutom kan det leda till ökad representation i de lokalaen av unga
politiska bättre kontakt med politiker för alla. Ung-samtorganen
domspolitiska kommittén dock medveten det redan idagär attom
kan finna intresseradesvårt medborgare vill delta i detattvara som
politiska arbetet. Därför kan ökning antal förtroendeuppdragen av
leda till de engagerade och sig uppdragpå får flerär änatt tarsom
arbetsuppgifter. kan i sin leda till den tidDetta den för-tur att som
troendevalda lägger på och sina uppdrag blir mindrevart ettner av
vilket kan flera negativa effekter utbrändhet och tjänsteman-ge som

Kommittén vill detta erinra kommunerna möjlighe-nastyre. trots om
ökat antal fritidspolitiker öka invånarnas känslaten att ettgenom av

god representation och möjlighet ha kontakt med ansvarigatt en po-
litiker.

Den juli infördes1 1994 möjligheten till folkinitiativ till folkom-

röstning. innebärDet minst fem de röstberättigadeatt procentom av
i kommun skriftligen begär folkomröstning fullmäktige skyl-ären
digt frågan. Fullmäktige behöver dock inte beslutaatt ta attupp ge-
nomföra folkomröstning. Beslutet kan likväl väl bli förslagetatten
avslås.
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Demokratiutvecklingskommittén konstaterar i betänkandesitt På

medborgarnas villkor SOU 1996: under de162 två år rättenatt som
till kraftfolkinitiativ har varit i har ingen folkomröstning kommit till

stånd till följd folkinitiativ. Initiativ tagits 40-tal gångerharett ettav
inte i något dessa fal har kommunfullmäktige beslutat attmen av

bifalla förslaget. Demokratiutvecklingskommittén det in-attmenar
nebär reformen tenderar framstå skendemokratisk. Ettatt att som
krav folkomröstning står många önskan dialogpå gånger för en om
med politikerna. på sådan önskan ständigt uteblirOm gensvaret en
riskerar ytterligare öka avståndet mellan väljarna och de för-attman
troendevalda. Samtidigt det finns risk medbor-uppenbar attsom en

aktivt förgäves samlat in kanske tusentalsgare som men namn
kommer lusten sig i samhällsfrågor.att tappa att engagera

Demokratiutvecklingskommittén föreslog därför kommunalla-att
kompletteras med krav på kvalificerad majoritet för avslåatt ettgen

förslag folkomröstning folkinitiativ. skulle innebä-Detettom genom
tredjedel fullmäktigesdet räcker med ledamöter röstaratt attra en av

för folkomröstning, skaför den komma till stånd, förutsattatt atten
frågan väckts folkinitiativ.ettgenom

kommittén det förslag tillUngdomspolitiska förändringattanser
kommunallagen Demokratiutvecklingskommittén har lagt ärav som

bra. folkinitiativ användbartSka till redskap för med-rätten ettvara
borgarna initiativen idet nödvändigt utsträckningstörreär att tas upp

utsträckningpolitikerna. Eftersom i liten representerade iärav unga
kommunfullmäktige folkomröstningkan kravet på bra sättetten vara

driva fråga.att en
Skilda valdagar ytterligare brukar anföras vad gäl-är sättett som

ler öka det allmänna intresset för främst lokalpolitik. Tanken äratt
till olika olika ökas de politiskaha val dagaratt attgenom organ

partiernas utåtriktade aktiviteter och intresse för väljarna. ökarDetta
i sin väljarnas intresse för politik. Förlängningen mandatperio-tur av
der till fyra frågan intressant. fyraårig mandatperiodår Engör än mer

mellanliggande val internationellt lång. Ungdomspolitis-ärutan sett
ka kommittén från kommunaldemokratisk synpunkt skil-ärattanser
da valdagar föredra.att

kommittén fram förslagUngdomspolitiska lägger dock inte på
dessa områden kommitténs tidsramar inte för detta.då utrymmeger

fram förslagVi har istället valt lägga vilka har tydlig knytningatt en
till medborgares möjlighet makt och inflytande.utövaattunga
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Kvotering eller partiernas5.5.2 ansvar

representativitetkommittén godUngdomspolitiska är vär-attmenar
bredd åsikter många olikadefullt. Det ärstörreger av om grupperen

förtroende för politiken ökar. Virepresenterade och väljarnas menar
sammansättningen i såväl de lokaladärför det viktigtär attatt som

bör spegla befolkningen.de nationella beslutsorganen
visar också andelfrån enkätundersökningenResultaten att storen

frågan kvotering. detår positivt påde mellan 15-25 Att äromserav
sammanlagttycker och 70bra idé 38 attprocent procent menaren

fjortonde,halvbra idé. Endast 7det bra eller procent,är menarvaren
dålig idé.det äratt en

inte möjligt och inte hellerdetta detKommittén äratttrotsanser
väljs till olika poli-lagregleringönskvärt styraatt vem somgenom

således inte heller möjligt kräva detiska församlingar. Det är att av
viss under viss ålderde ska nominera delpolitiska partierna att enen

Vi vill dock partierna föratill politiska församlingar. attuppmana
valbar plats aktivt söka för-fram kandidater påäven samt attunga

delta i det poli-arbetsformer i syfte intresseraändra sina att attunga
vad gäller socialaSka förändring sketiska arbetet. ungas repre-en

första hand de politiska parti-det isentation i de politiska ärorganen
föruppgift arbeta detta.atternas

för intres-till politikernas arbeteförslag syftarEtt öppnaattsom
Ungdomspolitiska kommitténs utåt-kommit fram iserade unga som

följa med politiker imöjlighetriktade aktiviteter är attatt unga enge
förslag i andahennes politiska arbete.eller hans Ett ärannat samma

ska fåpolitiskt för första gångenvalts in någotdeatt organunga som
partikamrater. kan svårt förstå ochhandledning äldre Det attvaraav

arbeta.in i det politiska samtalet ochsnabbt sig Av-sättetsätta att
förtroendeuppdrag i politiska kan tillhopp från fått organunga som

kan därför värdefullt ha någonviss del bero på detta. Det att attvara
frågor.med dessa och andraprata om

kommit-deltagit i rådslag och påMånga de svaratunga somav
du också partierna harVad tyckerténs att ett stortrapport menar

väljare mellan valen. till exempel gåsina Attävenmöta utattansvar
och projekt för arbetslösa viktigttill skolor, ungdomens hus är ett

vill träffa livs levande politiker ochskapa kontakt. Mångasätt att
Partiernas delas på det här området fram-diskutera med dem. ansvar

förallt med skolan. Skolorna bör del undervisningen bjudasom en av
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in såväl valda frånpolitiker de politiskarepresentantersom ung-
domsforbunden.

det här sammanhanget vill kommittén också uppmaningI rikta en
till uppmärksammapartierna på rörligheten på de politiskaatt vara

ligger värde i till såvälDet ett stort attposterna. ta vara yngre som
äldres kunskaper. detta krävs villig inFör äratt att taman yngre som
ledamöter. Ungdomspolitiska kommittén dock inte det lig-attanser

egenvärde i alla ledamöter byts efter fast antalett att ut ettger man-
datperioder. frågan rörlighet på de politiskaMen värdärposternaom

uppmärksammas partierna i syfte till såvälatt att attav se unga som
äldre har möjlighet vald delta i det politiskaatt representantsom ar-
betet.

Slutligen kommittén regeringen liksom redanatt,uppmanar man
idag uppmärksam på könssammansättningen, uppmärksamär vara
ålderssammansättningen i centrala myndigheter och i statliga
kommittéer.

rösträttsålder5.5.3 Sänkt

Valdeltagande den grundläggande formen för medborgerligtär mest
inflytande. situation där antaletI partimedlemmar sjunker ochen
kommunikationen väljaremellan och beslutsfattare i allt större ut-
sträckning sker via medier blir Valdeltagandet viktigare. haAttän

grundläggande förutsättning för kunnadärmedrösträtt är utövaatten
medborgerligt inflytande.

kommit-konstaterats i presentationen UngdomspolitiskaSom av
inställ-enkätundersökning, mellan 15-25 år inte positivtténs är unga

da till sänkt rösträttsålder. kan alltså inte finnas kravDet sägas etten
från i Sverige på sänkt rösträttsålder. de underDäremotunga en var

positivt inställda. dessa svarade18 år i högre grad 28Av procent ett
klart frågan det god idé sänka rösträttsåldem.på attom var en

de mellan detSammanlagt svarade 60 15-17 årprocent attav var en
bra idé jämfört med de mellaneller halvbra 29 18-25procenten av

ar.
Vad tycker du harFrån rådslag och i på ocksårapportensvaren

Även detframkommit förslag på sänka rösträttsåldem. här äratt
framförallt med deltagare lämnat den typen avgrupper yngre som
förslag.

allademokrati och medborgerliga rättigheter innefattarIdealet om
ålder. representativa demokratin in-medborgare Den göroavsett
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skränkningar i detta den omyndig inte harär rättatt attgenom som
delta i demokratins viktigaste länk mellan folkliga opinioner och

förd politik. Sedan rösträttsåldem i Sverige år. Vid år1974 18 18är
blir myndig och valbar.ocksåman

kommittén kan både fördelar och nackdelarUngdomspolitiska se
med sänkt rösträttsålder. det första kan sänkt rösträttsålderFören en

medier och politiker måste hänsyninnebära både skola, störreatt ta
till och l7-åringarnas åsikter och på så stärka deras ställning i16 sätt
samhället. Dels information i högre grad kommer riktasatt attgenom

och dels det kommer bli viktigareatt att attmot genomgruppen
lyssna på medborgare.även yngre

Ungdomspolitiska kommitténdet andra sänktFör röst-tror att en
bidra till de mellan fårrättsålder kan komma 16 och 18 åratt att unga

intresse för politik. i kombination med partiernaDetta,störreett att
kan komma få intresse för 16- till l8-åringar, kan kom-störreatt ett

politiskainnebära vitalisering den verksamheten.attma en av
effekten sänkning endast in-Vidare kommer den reella attav en

nebära de väljare under år kommer1825 äratt procent attav som
Övriga kommer dessaår. 17 år. Trots16 75 procent attvara vara re-

lativt förändringar valmanskårensmå faktiska påpe-öppnas,av som
kats möjligheten för de och år använda sig16 17är att avovan, som

blir fö-demokratins grundläggande verktyg samtidigt demest som
remål för ökat intresse från politiker och medier. Därtill kommer att
det läggs på skolan god information och kun-än större attpress ge
skap inför vinst i demokratiskt hänseendeValdeltagandet. En görs
också rösträttsålder till dessavi med sänkt ävenatt tar varagenom en

därmed minskar andelenmedborgares åsikter och stårsomunga
demokratin och får förlita sig andrasutanför den representativa på

val.
och utanför kommittén, tvek-Samtidigt finns, både inom storen

samhet infor sänkning rösträttsåldern. det första visarFören av
valundersökningar på trendkänsliga äldre. Dettaär änatt unga mer
innebär det finns risk för ökad instabilitet i politiken. Ungasatt en
trendkänslighet innebär också de lättare Väljer budskapatt nya som
kanske inte alltid lika inte bundnagenomtänkta. Attär ärunga av

inteoch partiidentiñkation till enskilda partier behöver dockvana ses
entydigt negativt. kan innebära i utsträckningDet störreattsom man

tärker efter innan röstar.man
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jämförelsedet andra förutom i med de allraFör äldsta, mel-är, unga
lan 16 och 24 år överlag mindre intresserade politik andra ål-änav
dersgrupper. i sig sänkningDetta samtidigtär ett argument mot en

det inte heller säkert sänkning skulle motverka dettaär attsom en
ointresse. Andra till ökat intresse för politik skulle kunna inne-vägar
bära mindre risker för stabiliteten i det politiska systemet.

problem frågan åldern förEtt valbarhet ska sänkas iärannat om
och med rösträttsåldern sänks. Den står under för-att som annans
myndarskap bör inte den myndighet följer valbarhet.utöva som av

omyndig börDen därmed heller inte valbar. sänkningEnärsom vara
rösträttsåldern samtidig sänkning valbarhetsåldernutanav en av

skulle därmed innebära bryter sambandet mellanatt rösträtt,man
myndighet och valbarhet. kan innebäraDetta mister i tydlig-att man
het vad gäller åldersgränserna.

Ungdomspolitiska kommittén vill bakgrund dessa olikamot av
fördelar och nackdelar den skepsis finns olika hållpåsamt stora som

tanken på sänkt rösträttsålder inte slutgiltigt ställning förmot taen
eller sänkt rösträttsålder. föreslår försöksverk-Däremotmot en en
samhet i kommunalvalet Syftet1998. vilka effekterna blirär att se av

sänkning rösträttsåldern. försök ska följasDessa och ut-en av upp
värderas särskild utredning till vilken referensgrupp ska fin-av en en

knuten med betydande representationnas en av unga.
Utredningen ska för det första gå igenom Valdeltagandet och be-

skriva hur i kommunerna arbetat med förbereda de in-attman unga
för valet. det andra ska utredningen beskriva kommunernas erfa-För
renheter forsöksverksamheten gällande det politiska utslagetav av
nytillskottet i valmanskåren. det tredje ska kommumnedlemmar-För

särskilt de uppfattningar betydelsen sänkt röst-nas, ungas, om av en
rättsålder för intresset för lokalpolitik utvärderas. Slutligen bör ut-
redningen också få i föreslåuppdrag huruvida sänkningatt en av
rösträttsåldern ska den enbart ska gälla valgöras permanent samt om
till kommun eller omfatta val till landsting och riksdag.även

parallell till förslaget med försöksverksamhetEn kan i vissen
mån personvalsreformen. beslutetNär genomförasägas att ettvara
försök med personval fattades under 1993 överenskom partierna att
försöket skulle ske vid val till kommunfullmäktige 1994 i minst tre
representativa kommuner i landet. kommuner anmälde in-Tretton

delta i försöket. Med utgångspunkt ifrån olikatresse att representa-
tivitets- och andra lämplighetskriterier regeringenvalde sjuut av



103politikMakt och1997:71SOU

Nomineringsrätts-kommittéparlamentariskEnkommuner.dessa -
uppgiftmed1994tillkallats överattvalkretskommitténoch sesom-

uppdraghade i sittvalsystemet,till attanknytningmedfrågorvissa
genomför-utvärderingendelförsöksverksamheten. Enutvärdera av

universitet.GöteborgsvidinstitutionenStatsvetenskapligades av
försök-iföreslårkommittén rösträttenUngdomspolitiska att

förstadetskäl.två För16 årtill justsänkasskaskommunema serav
gymnasieskolan fåri rösträtt.gårallai ifördelvi settatt stort somen

medarbetaincitamentstarkarefårskolan attinnebär änettDet att
stadium.tidigtredan pådemokratiochpolitik ettkringfrågor

Tillåldersgräns.viktigidagredan16 årandradetFör är exem-en
hardenår,fyller 16det årtillskolpliktregelipel råder somman

rörel-drivaocharbetsförtjänstsinbestämmafårfyllt 16 år över egen

se.

kalenderåretfrångällaska5.5.4 Rösträtt

höjningmedförårtill fyramandatperiodemaFörlängningen avenav
undermyndigablirförstagångsväljarerösträttsåldem. De man-som
val. Föri allmärmadeltapå attlängreårfårdatperioden attvänta ett
kommitténUngdomspolitiskaföreslårhöj ningdennamotverkanågot

Förändring-födelsedatum.och intekalenderårföljaskarösträttenatt
ochfolkomröstningarvallokalaochnationellasåväl samtavseren

EU-parlamentet.val till
fördelendenharförändringen attocksåKommittén attmenar

i allmännadeltamöjlighetharpå åretfödda attde är sentäven som
dess-kankalenderårföljaAttskolkamrater.sinasamtidigtval som

frå-politiskamed dei skolanarbetarhurförbetydelsehautom man
i kom-deltarättighetinteeleverna attägerOm avgruppergorna.

försvåras.undervisningenval kanmande

kommunmedborgareSamråd med5.5.5 unga
ellerochmeddirekt styramöjligheterMedborgarnas att varamer

detutanförverksamhetenkommunaladenutformningenpåverka av
berorbegränsade. Det ytterstvisatvipartiarbetetlokala är ovansom

majoritetnämndernasellerfullmäktigeshosviljanpolitiskapå den
sida. Unganyttjamasfråninflytandemedbli någotdet ska avom

möjligheterhar atthar sämreinte änvilka idag rösträttårunder 18
igjortsändringarUtifrån deinflytande.nyttjare utöva somsom



104 Makt och politk SOU 1997:71

kommunallagen finns förvisso inga formella hinder för lyssna påatt
de brukarna kommunens tjänster. Trots detta visar under-unga av
sökning på undersökning känner de har fåatt möjligheterattunga att
påverka politiken på olika nivåer i samhället. Inte heller den lokala
politiken går fri från kritik.

Ungdomspolitiska kommittén det nödvändigtatt är deattanser ge
möjlighetrösträttutan medborgerligtutöva inflytandeattunga på

kommunens beslut och tjänster. Syftet öka möjligheternaär föratt
aktiva och delaktiga i kommunpolitiken.att Vi därförunga vara är

sympatiskt inställda till Bamombudsmannens förslag ändra iatt
kommunallagen för få till stånd aktivtatt medborgarinflytandeett
för unga.

Idag bygger de goda exempel på kommuner på ökatsatsarsom
inflytande med och för barn och ofta på enskilda eldsjälarsunga ar-
bete. En generell attitydförändring bland politikerna och i förvalt-
ningen uppnås dock sällan i dessa kommuner. Fortfarande detärens
till exempel endast i litet fåtal kommuner självklartett fråga ele-att

själva deras på hur ska bygga skolan innanverna om syn man om
det, vilka öppettidergör fritidsgården ska ha, den ska liggaman var

och så vidare. De behöverrösträtt uttaladutan rättighetunga atten
samråda med kommunen.

Ungdomspolitiska kommittén också underlaget ochattmenar
därmed också besluten skulle bli bättre brukarna tillfrågades.om
Skattemedel kommer både kunna användas effektivareatt och till
åtgärder vilka har beslutats i samråd med brukarna.om

Slutligen kan samråd i längden fungeraett instrument förettsom
öka tilltron till och förståelsenatt för politiken. Som exemplen Pors-

och Gällivare har visat kan detta i sin ha inverkangrunn på in-tur
för politik.tresset

Ungdomspolitiska kommittén ställer sig inte avvisande till en
lagstiftning innebär de inte haratt ännu och möj-som rösträtt,som
lighet därigenom in sinaatt rösta i kommunens poli-representanter
tiska ledning, har bli tillfrågade.rätt Kommitténatt dock deattanser
förändringar gjorts i kommunallagen i syfte på olikasom att sätt

föröppna ökat brukarinflytande inteett har varit i kraft tillräckligt
länge för vi med säkerhet skaatt kunna effekterna försäga deatt

brukarna inte varit tillräckliga. Ungdomspolitiskaunga kommittén
därför Ungdomsstyrelsenatt och kommunernaanser tillsammans bör

ha i uppdrag bevaka denna fråga.att Om det fortfarande fyra år efter
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utsträck-itillfrågasintebrukare störresigvisarreformen att unga
såkommunallagenförändring i attregeringenbörning överväga en

frå-idemed rösträttsamråda ärmåste utankommunerna unga som
kommunernasökaSyftet måstedem.angår att an-varasomgor

åsikter.derastilloch lyssnademedsamtalasträngningar att unga

handlingsprogramUngdomspolitiska5.5.6

ideltarviktigtdetkommittén ärUngdomspolitiska attatt ungaanser
redogjortviprojektdefleraIdemokratiskaden somavprocessen.

frågorför politiskaintressetkonstateradet gåttharför attattovan
i kommunen.beslutsprocessemadeltar iaktivtökar hos de unga som

underlättaförsökasärskildamotiverat sättdärförkanDet attvara
beslut.kommunalaideltaför attunga

samarbeteihandlingsprogramungdomspolitiskt är sätt attettEtt
defrågordefokuserai kommunpolitikernaochmellan somenunga

framtid. Detkommunensochför sinbådeviktiga egenser somunga
områden.på olikavillkorförbättraockså sättär attett ungas

nödvändighetabsolutdetvisarexempel attärMånga att ungaen
verk-ska blihandlingsprogrammetförisjälva deltar attprocessen

tillsammansdärför utarbetasmåstesådantningsfullt. Ett program
infly-vilketockså pågäller sättDettamed kommunens ungasunga.

ske.skaplaneringenlokalai dendelaktighetochtande
frågorinnehållakanhandlingsprogramungdomspolitisktEtt om

ochskolani bådeinflytandeochdemokratibostäder,arbetslöshet,
kommu-redovisningingåocksåbörpolitiken. I programmet aven

levnadsförhållan-deförbättraförinsatsersamlade att ungasnernas
börunderlättas. Programmetinflytande skaökat tahurden och ett

börfrågor.långsiktiga Iochkortsiktiga programmetbåde merupp
ungdomspolitisktbeaktas. Ettjämställdhetsfrågorgivetvis även

och utvärderas.följaskunnabörhandlingsprogram upp

ungdomsinflytandeförForum5.5.7

Kommit-hörd.sinmöjligheterbegränsade rösthar ofta göraUnga att
deltagande iökattillmöjlighetenmåste etttén att gesungaanser
villkor.ske på derasdetta måsteochsamhällsbyggandet att egna

representativipolitikeninflytande iförkanalenfrämstaDen en
partierna. Detpolitiskaarbete i devalallmännaförutomdemokrati är

politiska partiernasig i denödvändigtdärför attär engagerarunga
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och ungdomsförbunden. Som komplement till dessa idag framväxer
alternativa fora för inflytande. Ett sådant forum, till exempel i form

ungdomsråd, kan fylla demokratiskt det i prakti-ett tomrumav om
ken ökat inflytande och inte endast skenstruktur.ett är Foru-ger en

kan också, i exemplet Porsgrunn och Gällivare,met innebärasom en
in i partipolitiken. Ungdomspolitiskaväg kommittén därför attanser

det mycket värdefullt deär intresserar sig för börjaatt attunga som
den här forum stödupprätta och visas intresse korn-typen av ges av

politiker.munens
Det finns många olika former för institutionaliserat inflytandeett

för kan och bör De intressen ochprövas. deunga som ungas egna
lokala förhållandena i kommunen måste styrande för val ivara av
vilken form inflytande ska öka. Det dock viktigtär attungas vara
uppmärksam på både och kvinnoratt män gott utrymme attunga ges
delta i utfonnandet verksamheten och i arbetet.av senare

Ungdomspolitiska kommittén vill understryka det inte finnsatt en
magisk formel heter Ungdomsråd leder till politisktattsom som
intresserade i kommunen. hittaAtt fungerandeväxer for-unga upp

för den här fora för inflytande kan tid och svårt.typen tamer av vara
krävsDet politikerna i kommunen visar intresse och inteatt öppetett

på förhand har räknat hur arbetet ska organiseras. Deut unga som
vill arbeta med de här frågorna måste för inteett stort sägaattges -
avgörande inflytande vilken form samarbete väljs.över av som-
Detta absolut nödvändighet förär meningsfullt samarbeteatt etten
ska komma tillstånd.

5.6 Förslag

försöksverksamhetEn med sänkt rösträttsålder till för16 år val till
kommunfullmäktige ska genomföras. Försöksverksamheten ska om-
fatta tiotal kommuner och ska inledas i och med valetett 1998. Verk-
samheten ska utvärderas särskild utredning.av en

Rösträtten ska följa kalenderår och inte födelsedatum.

Regeringen ska uppmärksam på ålderssammansättningen i cent-vara
rala myndigheter och i statliga kommittéer. Regeringen ska också
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ledamöterföreslårmedorganisationerpartier,debegära sommeraav
varjetillkandidatertvâföreslårmöjligtdekommittéematill att om

30 år.underminst äruppdrag, envarav

ochutformamed ettantasamarbetei ung-börkommunVarje unga
handlingsprogram.domspolitiskt

för kommu-foraskapamed detillsammansbörKommunerna unga
och kommunenspolitikermellannikation unga.

defråninformationregelbundenelevernaerbjudaskola börVarje
ungdomsförbund.och deraspartiernapolitiska

kommunför-medsamarbeteiuppdragifårUngdomsstyrelsen att
medarbete attkommunernaskartläggaochfölja2002till årbundet
skaHär sär-beslutsprocessen.kommunalai dendelaktigagöra unga

ungdomspoli-betydelsenochförekomstenuppmärksammasskilt av
ochmaktförforaicke-parlamentariskahandlingsprogram samttiska

Imed flera.ungdomsparlamentungdomsråd, re-såsominflytande
slutsatserdraUngdomsstyrelsenböruppdraget omdovisningen av

kommunerna.församrådsskyldighetlagstadgadbehovet enav
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skolaniMakt6

förförutsättningelevinflytandeframhållit enharRiksdagen ensom
ocksåpåvisarutredningar attFlertaletundervisning.framgångsrik

förbetydelseavgörandeskolarbetet är enelevinflytande över av
inlärning.effektivochundervisningframgångsrik en

tillmöjligheternaformelladekorthetibeskrivskapiteldettaI
Även studentersfungerar.inflytandethurochskolanelevinflytande i

Vibehandlas.universitet presenterarochhögskolorinflytande inom
studen-ochför eleverinflytandetförbättraförförförslagantal attett

ter.

elevinflytandeFormellt6.1

Skollagen6.1.1
skaallmännadetbetonasst§ 3 attkap. 2 ver-lregeringsfonnenI

allasamhälletsinomvägledandebliridéerdemokratinsförka att
kommafåttdenviktigså attbedömtsharUppgiftenområden. vara

förMålenportalparagrafen.kalladesådeniskollagen,iuttrycktill
följande.arbeteskolans är

geografisk hem-kön,oberoendeskall,ungdomarochAlla barn av
tilltillgånglikahaförhållanden,ekonomiskaochsocialavist samt
Ut-ungdom.ochbarnförskolväsendetoffentligai detutbildning
denvarhelstlikvärdig,skolformvarjeinomskallbildningen vara

landet.ianordnas
ifärdigheteroch samt,kunskaperelevernaskallUtbildningen ge

tillutvecklingharmoniskaderasfrämja an-med hemmen,samarbete
utbildningenIsamhällsmedlemmar.ochmänniskorsvarskännande

behov.särskildamedelevertillhänsynskall tas
medöverensstämmelseiutformasskallskolaniVerksamheten

verkarochVarvärderingar.demokratiska somgrundläggande en
ochegenvärdemänniskasvarjeföraktningfrämjaskallskolaninom

verkardenskallSärskiltmiljö. somvårförrespekt gemensamma
skolan:inom
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främja jämställdhet mellan könen samt

bemöda sig hindra varje försökatt från eleverom and-att utsätta
för kränkande behandling.ra

Skollagen kap.1 §2 ä

Den citerade paragrafens tredje styckeovan utgångspunktenär för
elevernas inflytande i skolan. Ett förmedlasätt demokratiskaatt vär-
deringar till eleverna användaär demokratisktatt arbetssättett i un-
dervisningen.

skollagenI preciseras elevernas till inflytanderätt 4 kap. 2 §.
Detta för grundskolanär formulerat så Eleverna ska haatt inflytan-
de hur derasöver utbildning utfonnas. Omfattningen och utforrn-
ningen elevernas inflytande ska efterav deras ålder ochanpassas
mognad. I skollagen för gymnasieskolan elevemaanges ska haatt
inflytande hur derasöver utbildning utformas 5 kap. 2 §.

6.1.2 Grundskole- och gymnasieförordningarna
I grundskoleförordningens SFS 1988:655 tredje kapitel redovisas
bland grundskolansannat olika samverkansforrner mellan olika in-
tressegrupper särskilda föreskriftersamt elevvårdskonferens. Iom
varje klass eller undervisningsgrupp ska eleverna tillfälle till-attges

med läraren behandla frågorsammans är intressesom gemensamtav
för eleverna.

I gymnasieförordningens SFS 1992:734 fjärde kapitel finns be-
stämmelser vilka samverkansorgan ska finnasom i gymnasie-som
skolan. För behandling elevvårdsfrågor ska det finnasav elev-en
vårdskonferens vid varje gymnasieskola. Vidare ska det för varje
klass eller motsvarande finnas klassråd. Påett gymnasieskolorna ska
också finnas Skolkonferens. Detta är skaen behandlaett organ som
vissa frågor betydelseär förstor eleverna ochsom fungeraav som
kanal för informationsutbyte, samråd och diskussionergemensamma
mellan rektor, personal och elever. Rektor eller den ledamot som
rektorn ordförandeär förutser skolkonferensen. Förutom rektor be-
står skolkonferensen dels företrädare för lärare och skol-av annan
personal, dels företrädare för eleverna. De bådaav ska hagrupperna
lika många Skolkonferensenrepresentanter. ska, i den utsträckning
styrelsen för utbildningen bestämmer, besluta i frågor som annars
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hör till rektors beslutandeområde där beslutanderätten inte i för-men
rektor.fattning har lagts på Beslutanderätten bör i första hand avse

principer och riktlinjer för hantering frågorna. Beslutsbefogenhe-av
f°ar inte omfatta frågor enskilda eller be-ärterna som avser personer

gränsade till enda klass.en

6.1.3 Läroplanerna

för frivilliga skolformemaläroplanen de Lpf mål ochI 94 anges
för gymnasieskolan. demokratiskariktlinjer principerna kunnaDe att

delaktig ska omfattapåverka, och alla elever. Elever-tavara ansvar
och genomföra sinaför planera studier deras in-att samtnas ansvar

flytande formerpå såväl innehåll ska viktiga principer isom vara
utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla arbetar i skolansom

för demokratiska arbetsformer.verkaatt
i läroplanenmål och in-De strävaatt mot som anges som anger

riktningen för skolans arbete, för elevernas och inflytandeansvar
nedan.presenteras

Skolan ska varje elev:sträva mot att
personligt för sina studier och sin arbetsmiljö,tar0 ansvar

aktivt inflytande sin utbildning,utövar över0

utifrån kunskap demokratins principer vidareutvecklar sinom0
förmåga arbeta i demokratiska former,att

utvecklar vilja aktivt bidra till fördjupad demokrati isin att0 en
samhällslivarbetsliv och och

stärker sin tilltro till den förmågan själv och tillsam-att0 egna
andra initiativ, och påverka sina vill-med ta tamans ansvar

kor.

riktlinjer för alla arbetar i skolan deVidare gäller attsom som
för den kulturellamed eleverna ska sociala,gemensamt ta ansvar

och fysiska skolmilj ska:Lärarenön.
vill för inlärningutgå från eleverna kan och sinatt ta0 ansvar

och sitt i skolan,arbete

och bak-till alla elever, kön social och kulturelloavsettatt0 se
grund, får verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformerett

undervisningen,och innehåll i
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elever har svårt framför sinasådana attuppmuntra som syn-0
det,punkter göraatt

undervisningen tillsammans med eleverna,planera0

arbetsformereleverna olika arbetssätt och ochlåta pröva0

undervisningen.tillsammans med eleverna utvärdera0

pedagogisk ledare,läroplanerna uttrycks rektornsI ansvar som
föroch ansvarig i övrigt verksamheten. Rektorchef för personalen

för följs och utvärde-för skolans resultat och dettahar att uppansvar
riksgiltiga målen och till målen i skolplaneni förhållande till deras

förarbetsplanen. Rektor har också elevernaoch den lokala attansvar
föreskriver, blandfår läroplanerna vilketden undervisning an-som

komma tillinnebär samverkan mellan lärare och elever måstenat att
uppläggning, innehåll och arbetsformer.stånd undervisningensom

ochrektor till den samverkan möjligheterankommer påDet att attse
föreskriver,till inflytande för elever, läroplanen kommerreellt som

form och innehåll.till stånd, både vad avser
lärande i Lpf slås fast skolanavsnittet Kunskaper och 94I attom

inte förmedla alla de kunskaper eleverna kommersjälv kan attsom
skolan skapar de bästa samlade beting-behöva. väsentligaDet är att

bildning, tänkande och kunskapsutveckling.elsema för elevens

läroplanen till de kunskaper ochDärvid ska skolan enligt ta vara er-
farenheter finns i det omgivande samhället och elevernasomsom
har från arbetslivet. läroplanen framhålls ocksåbland Iannat att

uppgifternavarje elev ska få stimulans med och möjlighetväxaatt
utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska respektmötaatt

för sin arbete. Eleverna ska bli medvetnaoch sitt attperson om nya
kunskaper förutsättningar för personlig utveckling.och insikter är

ska syfta till grundlägga positiv inställning till lärandeDetta att en
och sådan inställning hos elever med negativa sko-återskapaatt en
lerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas sig själva ochpåtro ge
dem framtidstro.

refererade läroplanen kan ocksåDen sägastexten ettovan ur vara
uttryck för den aktiva roll eleverna själva förutsätts ispela lä-som

kan således delaktighet och infly-Här sägas att ettroprocessen. en
tande undervisningen inskrivet i kunskapssynen.över är



Makt skolanSOU 1997:71 113i

6.1.4 Kommunernas skolplaner

för elevinflytandet i kommunen kan bestämmas i skolpla-Formerna

kapEnligt skollagen 2 8 § skall alla kommuner hanen. en av
kommunfullmäktige skolplan visar hur kommunensantagen som

gestaltasskolväsende ska och utvecklas. reella beslutanderättenDen

frågor skolverksamheteni många har på så flyttats nedrör sättsom
från till kommunerna.riks- och länsnivå kommunala skolplanenDen
ska dels fungera planeringsunderlag för verksamheten i skolor-som

innevånare insyn och därmed förutsätt-dels kommunensna, ge
ningar påverka de överväganden kommunen beträffandegöratt som
sin skolverksamhet.

särskilt framgå deskolplanen ska åtgärder kommunenAv som
för de nationella mål har forvidta uppnåatt sattsavser som upp

följaskolan. ska kontinuerligt och utvärderaKommunen upp
skolplanen. för skolanoch med har decentraliserats tillI att ansvaret
de har detaljplaneringenskilda kommunerna skolanstatens av upp-
hört. Vilka former elevinflytandet ska ha således lokalt ochavgörs

inte centrala bestämmelser. Skolverkets fältorganisa-garanteras av
tion in information från kommuner bland församlar fåannat att en
bild hurvida kommunerna har elevinflytande inskrivet i sinaav

avsnittskolplaner. Se vidare 6.1.5.

6.1.5 Skolornas arbetsplaner

Varje skola arbetsplan där det bland framgår hurska ha annaten
skolan elevinflytande.ska arbeta med En genomgång de kommu-av
nala skolplanerna och enskilda skolors arbetsplaner Skolverketsom
har skolplanerna i utsträckninggjort visar berör frågoratt stor om

form".elevers inflytande i Många aspekter fost-någon tar upp om
till demokratiska medborgare och elevers deltagande i be-ran om

slutsorgan. Ofta läroplansfonnuleringar.har dock bara använtman
fåtal kommuner behandlar inflytandet pedagogisk frågaEtt som en

knuten arbetet i skolan. arbetsplanema förs oftatill det dagliga I

formuleringar från skolplanen vidare, innehållet riktatärmen mer
elevers studera, arbetsmiljö och arbetssätt. dis-Mansättmot att mot

kuterar och olika behov och förutsättningar.elevers olikheter Lärares
försökelevinflytande förefaller främst handlapå attsyn om anpassa

fungera,undervisningen till eleverna så arbetet ska så alla skaatt att

42Bilden skolan 1996, Skolverkets 100.rapport nrav
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och elevers skilda behov ska tillgodo-aktiva och verksamma attvara

ses.

elevinflytande6.2 Utredningar om

Översyn föräldrainflytande6.2.1 elev- ochav

inflytande finnshar något"DärI ingetinterapporten person-man
utredaren det forrnaliseradekonstaterarligt ansvar" Ds 1995:5 att

fungerarelevråd/ elevkonferens relativtklassråd/elevinflytandet
utvecklas framfördock och det börarbete återstårbra. Mycket mer,

för-gymnasieskolan. Särskilt vad gälleroch iallt på högstadiet att
genomföra sinaför planera och studierverkliga elevernas attansvar

innehåll arbetsformer återstårinflytande på såvälderassamt som
gymnasieskolan. Utredarenframför allt imycket arbete göra,att me-

stadiertålmodigt vuxenstöd krävs på allakontinuerligt ochattnar
Utredarenarbetet ska fungera.för det elevdemokratiskaatt menar

skolplan och skolornas arbets-både kommunernasbland annat att
inflytandefrågoma och hur arbetet medomfattaplaner måste ange

bedrivas och utvecklas.konkret ska Kommunernabrukarinflytande
nivå kring kom-samråd på kommunalbör också beakta intresset av

initiera och stödja diskussionenskolplan. börKommunernamunens
följa hur detta förverkligas.elevinflytande ochi skolorna uppom

innehållet i klassråden påunderökningUtredaren presenterar omen
vanligastehar funnit degrundskolan där bland att treannat sa-man

information från läraren, diskussio-behandlas på dessakerna ärsom
ska uppföra sig.diskussioner hur elevernaskolresa och omner om

eller till undervisningengäller undervisningsfrågordetNär när-mer
och schema vänder sig eleverna di-stående frågor läxor, provsom

i klass- eller elevråd.rekt till lärarna och inte demtar upp

6.2.2 Skolkommittén

föreslog i sitt betänkande Inflytande påSkolkommittén dir. 1995:19
riktigt följande.SOU 1996:22

för kommunerna och landstingen in-möjlighet skaEn öppnas att
anordna föröksverksarnhet, där rad be-gymnasieskolans ram enom

för utbildningen ellerslutsfunktioner idag ligger på styrelsen påsom
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för överlåtas till lokal styrelse för utbildning-skola, fårrektorn en en
majoritet. korthet hade Skolkommittén tvåi vilken eleverna i Iären

villviktiga utgångspunkter för förslaget. elevernas, detDen ärena
brukamas, rättsliga ställning. andra deras kompe-Den ärsäga svaga

ville åstadkomma maktförskjutning i skolanSkolkommitténtens. en
stärkt ställning och deras till inflytandeså eleverna får rättatt tasen
också eleverna i gymnasieskolan såpå allvar. menadeDe äratt vux-

kompetenta för sinsjälvständiga deoch äratt att ta ut-ansvarna
deras kompetens bör utnyttjasbildning och för sin skola samt att

skolan.för ledningensom avresurs
Vidare föreslog Skolkommittén skollagens portalparagraf 1att

kap. omarbetas med tydligare elevperspektiv, där ele-§ borde2 ett
inte objekt för skolans verksamhet, utanven ses som som en av

har myndighetsperspek-skolans viktigaste aktörer. Skollagen ettnu
kunskaper och främja derastiv. skolan ska elevernaDet är som ge

verkar inomutveckling till ansvarskännande människor. Den som
Med andra for-skolan ska främja vissa beteenden och hindra andra.

paragrafen klart elevpers-muleringar skulle i stället kunna ettges
pektiv från barns och ungdomars rättigheter.och utgå

tillägg i läroplaner-Skolkommittén föreslog vidare att ettgenom
läggas på rektorn för skolans besluts-ska särskilt attettna ansvar

fåroch utvecklas på sådant elevernaarbetsformer sättett att ett
införandet mål- och resultatori-verkligt inflytande. och medI av en

styrning i skolan mycket regleringen kring olikaenterad togs av or-
och därmed också bestämmelserna formen föri skolan bortgan om

elevernas deltagande. för den lokala utformningentill Ansvareträtt
ligger rek-besluts- och arbetsformer i skolan i första hand pånuav

i läroplanema åläggs särskiltDärför det viktigt rektornär att etttom.
skolans arbetsformerför utvecklingenatt gynnas genomavansvar

elevinflytande.aktivtett
skärpning grundskoleför-Skolkommittén föreslog också aven

i varje klass eller undervisningsgrupp skaordningen så elevernaatt
behandla frågortillfälle tillsammans med läraren äratt som avges

kapitlet ska klart fram-intresse för eleverna 3 6 §. Detgemensamt
grundskolan ställning till i vilken formlokalt i måstegå att taman

medska för eleverna tillsammanstid och avsättas attutrymmesom
undervisningens utformning ochlärarna behandla frågor rörsom

Ävenintresse för eleverna.andra frågor kan gemensamtsom vara av
skolakap. ska ändras enligtgymnasieförordningen 4 3 § Enovan.
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denskyldig i arbetsplaner eller påska således sättatt annat angevara
elevinflytandet,det klass- eller gruppvisautformningennärmare av

och utvärdera.och innehåll blir synliga gårså både former attatt
betänkandet till fullostödjer i sitt remissvar tillElevorganisationen

styrelser. Elever kapablaelevmajoritet i skolornasidén med är att
rimligt eleverna inteskolan.fatta beslut den Det ärrör attegnasom

i klassrummetinflytande det skerbara ska ha över utanstort som
Elevorganisationensfattas formellt.de beslutäven över upp-som

mellan de of-det skillnadinflytandefrågorfattning i är äratt storen
verklighet. Organisationenstyrdokumenten och skolansficiella tror

odemokratiska skolanproblemen med densigmåste närmaatt man
från andra håll.även

Elevorganisationeni skolan.ojämlikhetenförstaDet attär anser
finns i skolanhierarki, däroch tydligaskolans klara grupper som

ojämlikhet i skolan. Efter-finnsbehandlas olika, detgör att storen
värda och auktoriteterlärarnaeleverna betraktar somsom mersom

klassrum-oerhört överläge isanningen har lärarenbärareär ettav
skola skulledemokratiskpåEtt vägen attmotmet. stort steg varaen

ojämlikheterdet inte längre finns någraojärnlikhetema.utjämna När
ochsjälvklart lärarnaelever kommer detmellan lärare och attvara

undervisningen.bestämmereleverna tillsammans över
viktigaste kritiken elevor-kanskeandra betygen. DenDet är som

på vilket elevernasdethar betygssystemetganisationen sättärmot
undervisning-plikt betygoch lärarensjakt på bra betyg sättaatt styr

eleven bestäm-förutsätter någonbetygssättningAll änatt annanen.
skolaElevorganisationen vill haviktigt kunna.vad är att enmer som

önskemål. villförutsättningar och Manfrån varje elevsutgårsom
viktigtavskaffas. Monopolet på vadbetygendärför är attatt som

och lärare och tillcentralbyråkrater,sig ska ifrånlära expertertas ges
eleverna.

Uppdelningen i olikaämnessplittringen.tredjeDet ämnenär
saker helt och hål-Elevorganisationen mångaenligt ärsomrymmer

ämnessplittring-skola. och medmed demokratisk Ilet oförenliga en
objektivtverklighetssyn hävdarfast denslår skolan ärsom manen

och inte ele-snuttifieras ochundervisningen sätter ämnenmansann,
i centrum.ven

drabbats hårda nedskär-ekonomin Skolan harfjärdeDet är av
elevinflytandet.påverkar och begränsarningar de åren. Dettasenaste

elev-det också vill haelevinflytande innebärhaVill att ettmanman
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aktivt arbetssätt. Skolan dock inte rustad för sådant arbetssätt.är ett
Det kostar mycket kunna studera rik flora läromedel,att atten av
datorisera, bygga skolorna och vidare.såom

Sveriges elevråds samarbetsorganisation SVEA i sitt remiss-är

överlag positiva till uppläggningen, andemeningen försla-ochsvar
i Skolkommitténs betänkande. SVEA ställer sig mycket positivgen

till försöksverksamheten med lokala styrelser i gymnasieskolan. Vad

gäller den föreslagna ändringen klassrådens ställning har SVEAav
inget invända påpekar organisationens kravatt äratt ett attmen av
förekomsten elevråd på varje skola ska i grundsko-ett garanterasav
le- och gymnasieförordningama. Elevinflytandet ska inte be-vara

till eller klassnivä gälla hela skolan. införaAttgränsat utangrupp-
bestämmelse elevråd innebär enligt SVEA inte åter-atten om man

går till detaljreglering skolan. Med elevråd påen av avses organ som
demokratiskt företräder samtliga elever skolan.sättett

Skolverket6.3

övergripande förDe målen Skolverket statlig sektorsföre-är att som
trädare uppföljning,på skolområdet utvärdering, tillsyn, ut-genom
vecklingsinsatser nyttjande forskningsresultat aktivtsamt avgenom
verka för förverkliga de mål och riktlinjer för skolan riksda-att som

och regeringen fastställt.hargen
Skolverkets Verksamhetsmål för uppföljning och utvärdering är
tillgodose behov analyserad kunskapstatsmaktemas sko-att av om

kostnaderlans och Vuxenutbildningens villkor, och resultat. Skol-
verket skall för utredningar och analyser ska utgöraansvara som un-
derlag för regeringens bedömningar och beslut. Verkets insatser
skall också syfta till stödja skolhuvudmännens och skolornasatt ar-
bete för uppföljning och utvärdering skolans resultat.av

för utveckling aktivt stimuleraVerksarnhetsmålet skolvä-är att
sendets utveckling nationella målen. Skolverketde skall därvidmot
bidra utveckling insatsertill verksamhetens särskiltärgenom som
inriktade på aktuella skolproblem. Verket ska prioritera sådana insat-

kan utveckla det inre arbetet och medverka till utvecklingser som av
nationella mål- och styrdokument. statliga insatserna bör i förstaDe
land bland områden lyfts fram i läroplaner-inriktas mot annat som

till exempel elevaktiva arbetsfonner, jämställdhet och miljö.1a,
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Vidare ska Skolverket vidta åtgärder för stödja genomförandetatt
de mål och riktlinjer för skola och vuxenutbildning riksdagav som

och regering beslutat. skall redovisas, liksom de hinderInsatsema
finns för genomförande skolreforrnema.som av

Skolverket bevakar på mängd elevinflytandets utveckling.sätten
inflytandefrågorEtt antal projekt såväl kommunernasrörsom som

uppföljning och utvärdering skolplanema och arbetsplanema på-av
går i verkets regi. elevinflytandeRapporter publiceras löpande.om
Skolverket ocksådriver projekt med fyrtiotal skolor förett ett att
implementera läroplanen i skolorna.

6.4 Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen, tidigare Statens ungdomsråd, drev under två år

projekt, Demokratiprojektet. Ambitionen med demokratiproj ektetett
förutveckla metoder öka ungdomars delaktighet i kom-att attvar

munal verksamhet, främst inom skola, fritidsverksamhet och kom-

munal planering. alla de pilotkommuner deltaI 13 utsågs iattsom
projektet farms skolan med på eller antal skolorEttsätt.ett annat
arbetade med elevaktiv och ämnsesövergripande temaundervisning
med elevinflytande vid planering och genomföran-måttett stort av
de. projekt inriktade öka elevernas inflytandeAndra på attvar mer

skolmiljön. Ungdomsstyrelsens idéskrift ungdomars del-Iöver om
aktighet och inflytande, Makt och möjligheter, redovisas de olika

projekten. Flera projekten har också utvärderats fristående ut-av av
värderare.

skoldemokratiprojektexempel på lyckat arbetet medEtt ärett
elevdemokratiska på Nyvångskolan i Dalby. Arbetet starta-grupper
de har vuxit till reguljärprojekt verksamhetettsom men nu en som
innefattar olika råd elevdemokratiska träffas12 grupper regel-som
bundet under skoltid. diskuteras allt från ordningen i matkön tillHär

schemaläggningen och mobbning. och råden finns cirkaI vart ett av
tio elever och eller flera Eleverna under demokratis-utsesen vuxna.
ka fonner klassråden vid höstterminens början. Ordförande ärav
alltid elev. Samtliga ordförande samlas till elevrådsstyrelse.en en
Cirka fjärdedel skolans elever deltar i rådens arbete. Under sinen av
skoltid beräknas ungefär elev ha deltagit i något råd. I ut-varannan
värderingen de elevdemokratiska Skola demokratihariav grupperna
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i ochbåde insynråden harelevernafunnitutvärderaren att genom
skolan.bedrivs påverksamhetdendelarförvisst somavansvar

iförändrats frånråden harelevdemokratiskamed deArbetet att
inflytandefor-fokuseratilltrivselfrågorbetonabörjan enbart att nu

jämföra si-kanallra flestadeframhållerUtvärderaren att sommer.
uppleversedanför tio årmed hur deti dagskolantuationen var

vandaliseringnedskräpning,Mindretrivsammareskolan äratt nu.
bättre ibeskrivselever ochmellanRelationemaoch stök. somvuxna

till-och harrelativtUndervisningsrådetavseenden.flera är nytt
påverkakunnafrån elevernaintressekommit grund ävenpå attav

Utvärderaren har inteden.delareller åtminstoneundervisningen av
tydligtelevervad sker dåiakttahaft möjlighet möter mot-att som

undervis-gällerdeteller lärarnaskolledningenstånd från när en
ningsfråga.

elevinflytandefrå-medarbetatskolaexempel påEtt annat somen
Marie-Ungdomsstyrelsenfrånmed stödutvecklat detta ärochgor

därstrategimed medvetenarbetarMotala. Skolanbergsskolan i en
ocksåarbetarsitt Mandär allaskolamålet öppen tarär ansvar.en

lärandet.detelevinflytandetstrategi förmedvetenmed över egnaen
fåroch deundervisningenoch utvärderamedAlla elever får vara

ochpersonalupplevelser. Skolanssinaskriftlig påockså responsen
medhela tidenElevernai arbetslag.tillsammanseleverna arbetar är

hur skainnehålla ochskaundervisningenpåverkar vadoch ar-man
inlärningen.beta med

tillanslagsframställningfördjupadei sinUngdomsstyrelsen har
skoldemokratiprojektföreslagitför 1998-2000regeringen ett nyttatt

genomföras.ska

på elevinflytande6.5 Ungas syn

du ochVad tyckerkommitténsUngdomspolitiskapåSvaren rapport
in-kommitténhar initieratsfrån de rådslagslutdokumentde avsom

förbättringar.förslag på Syn-skolan ochofta synpunkter pånehåller

betydelse för spri-skolansin i fyra områden:punkterna kan delas att
iföroch för öka intressetdemokratida kunskap att engagemangom

43 Nyvångsskolanelevdemokratiska påutvärdering de iSkola demokratii gruppernaav-
Lund, 1996.Socialhögskolan iDalby, Denvall,Verner
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samhällsfrågor, ökat inflytande för elever på framför allt undervis-
ningen också på skolans skötsel, lärare och lärarrollenmen samt

stressfaktonMskolmiljön och skolan som
Flera rådslagen och skolansrapportsvaren tarav attupp ansvar

förmedla demokratiska ideal till eleverna. Uppfattningen hos många
dessa skolan ifrån eleverna intresset förär att snarast tar attav enga-

sig för försökaoch påverka sin vardag. Eleverna passiviserasattgera
de aldrig får förgehör sina idéer och förslag och de riske-attgenom

förlora respekten för den demokratiska då deatt utsättsrar processen
för skendemokrati. Flera rådslagen och rapportsvaren attav menar
eleverna fåmåste med och planera och borde få kunnaattvara man
påverka såväl budget undervisning. När väl får kärmedomsom man

förändringar det redan för Ettär frisent. rapportsvarom attmenar
konkurrens mellan skolorna skulle öka inflytandet eftersom stort
elevinflytande kommer fler elever till skolan. Fleraatt rapportsvarge
och rådslag skolan borde lära demokrati till såväl eleveratt utmenar

lärare.som
Flera rådslag och förslaget styrelserrapportsvar attmenar om

med elevmajoritet i gymnasieskolorna bra förslag. delEn tyck-är ett
dock förslaget dåligt eftersom uppdrag iär styrelseatt etter en

skulle tid från den egentliga verksamheten, det vill under-ta säga
visningen.

Elevrådens ställning diskuteras i flera rådslag och rapportsvar.
Många dessa tycker elevråden fungerar bra, derasatt attav men
ställning bör stärkas inflytande och befo-att störregenom ges mer
genheter.

Många rådslag och lärarnas undervisa.rapportsvar tar sätt attupp
Man de måste följa läroplanen och låta eleverna fåattmenar mer
inflytande på undervisningen. Lärarna inte eleverna allvarpå ochtar
visar dem inte den respekt och det eleverna önskar.engagamang som
Några förespråkar också det finnasmåste helhetssyn på allaatt en

och lärarna inte bara ska hållaämnnen sig fast vid sittatt ämne.
Många tycker skolan och lärarna måste ändra sina undervis-att
ningsmetoder och lära eleverna söka sin kunskap själv. Elevernaatt
själva måste få sin utbildning och lärarna ska tillstyra uppmuntra
kritiskt och undersökande tänkande. Utbildningen bör också vara

44Rådslagsdokumenten och redovisas i sin helhet i slutbetänkandets bilagorrapportsvaren
Jo, så här tycker vi
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helhetsperspektivleder till bättredå dettaindividanpassad ettmer
sig.läratill ökat intresseoch därmed bidrar att

haeleverna skarådslagen föreslåsochfleraI attrapportsvarenav
sådanFörslagsställamalärare.möjlighet betygsätta attatt menar en

förändringar i lärarnasdiskuteradet lättareskullemöjlighet göra att
får ha inflytandeutsträckning elevernavilkenundervisa och isätt att

frustrationförefaller finnasundervisningen. Det överpå attstoren
framföragällerdettill tals med någonkommadet svårt när attär att

utvärdering-medgenomarbetatlärare.synpunkter på Ett systemmer
utvärdera lärarnasocksåundervisningen kan sättett attvaraar av

beroendeskalönerlärarnasdessutominsatser. Några att varaanser
omdömen.elevernasav

vanlig orsakskolanrådslagochFlera ärattrapportsvar enmenar
sko-dåligt.och mår Manstressadekänner sigtill attatt menarunga
elevhinner någonlärarna inteochför höga kravlan ställer näratt se

framochuppmuntrade elevernaskolaninte bra. Ommår togmer
psykiska hälsanskulle denambitioneregenskaper ochindividsvarje

fysiskaockså dendiskuterardelförbättras. Enhos elevermånga svar
fickelevernabli bättremiljön skulleskolmiljön. Man att ommenar
fickelevernaskolan.områden i Omför olikaattturas ansvaraom

ochtrivselnkommerskolornahurbestämma ut engage-sermer om
öka.manget att

studieravbrutit sinadjupintervjuer med eleverSkolverketsI som
för litede haruppleverelevernadelvis framkommerhelt eller attatt

inflytande. i studiernataktenexempel inte bestämmatillkanDe
efter och harde halkarvilketkunskaper,utifrån sina tidigare gör att

stimu-får dende inteproblemsvårt komma igen. Ett är attannatatt
oftast eleverSkolan hänvisarvill ha.kunskaper delans och de som

talar ele-syokonsulenten. Sällantillsina studiersvårigheter medhar
eller lärare.med rektorven

blandgymnasieskolanutvärderat denSkolverket har annatnya
eleverriksrepresentativt urvalenkäter tillgöra ettatt somavgenom

199546. drygtframgårDetgymnasieskolan vårenigick sista året att
med yrkesämnenutbildningföljereleverna85 procent anserensom

45 85.gymnasieskolan; Skolverketsstudiekursoch mindreStudieavbrott rapporti nr
46 Framställ-Skolverkets 90.gymnasieutbildning;sinElevernas värdering rapport nrav

gymnasieskolan l997:l.ningen bygger på Den nya
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det mycket viktigt eller ganska viktigt och fårattvara var en
studera i sin takt. elever inte kommit in första-De på sittegen som
handsval överrepresenterade i elever fäster viktär storgruppen som
vid få läsa i sin takt.att egen

Utvärderingen visar emellertid också i denelevernaatt nya gym-
utsträckningnasieskolan i högre i den gamla får med ochän vara

bestämma ska under lektionerna.hur arbeta högst grad drygtIman
gäller detta eleverna på60 procent med yrkesämnen. Påprogram

övriga har eleverna fått40 med och be-procentprogram av vara
arbetssätt. Eleverna får i mindre utsträckning påverka vadstämma

läraren ska under lektionerna. eleverna påAv medta upp program
fåttyrkesämnen har påverka arbetssättet och eleverna45 procent av

på övriga endast Få elever har positiv erfa-30 procent,program en
renhet medbestämmande innehållet i kurserna. 35 procentavav av
eleverna med yrkesämnen och elevernapå 20 påprocentprogram av
övriga det.harprogram

Kommittén för gymnasieskolans utveckling6.6

för gymnasieskolans utveckling diskuterar i sitt delbe-Kommittén

gymnasieskolan förtänkande SOU 1997:1Den steg stegnya -
elevers inflytandemåluppfyllelse aspekter nämligen på studi-treur

ele-studietakten, lärares samverkan lärareoch på samt tarsomerna
utgångspunkt för sin undervisning.behov kunskaper somvernas av

Eleverna för sina studier vilket positivt pâ-störretar ett ansvar -
verkar deras de får möjlighet påverka sina studierresultat attom-

lärarstöd.och får tillgång till mera
elevernas framgångar i hög gradMånga lärare har omvittnat äratt

fråga studera i sin takt och så längetid. Får elevernaen egen varom
bättre. undervisningsmetoder-och behöver, blir deras resultat Atten

efter elevernas be-och undervisningens innehåll måstena anpassas
arbete.hov självklarhet för lärare reflekterar sittär överen som

för gymnasieskolans utveckling vill betona läraresKommittén att
förmåga lära har betydelse för eleversinställning till elevers att stor

avgörande för deras in-studieframgång. Också lärares kunskaper är
samarbete.för och beredskap tilltresse

utvecklingVidare pekar kommittén för gymnasieskolans på att
inför svår situation. har ställts införlärarna har ställts Deen ny,
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alla utbildningarårskull samtidigtheluppgiften emotatt ta somen
kursplanerallaändras, läroplanengymnasieskolaninom ärär ny,
skolangamla regelstyrdabetygssystemet Denoch ersättsär nytt.nya

medtillsammansresultatstyrd skola, där lärarnaochmed rnål-en
undervisningen.innehållet ibestämmasjälva skaeleverna om

dettautveckling understrykergymnasieskolansförKommittén äratt
infor nytt yrke.lärareuppgift, ställer mångagigantisk ettsomen

omprövningoch behovetläroplanendenandra lärareFör är avnya
eller reflekteratde redan tillämparbekräftelse på detarbetssättav en

över.
likhetstecken mellanför enkelt sättDet sätta ett nytt attär att ar-

harden elevertendensenelevresultat. Menbeta och goda är att som
utgångspunkt förbehov kunskaperlärare elevernastar somavsom

resultat.bättrearbetet, har
fakto-pekar på någrautvecklinggymnasieskolansKommittén för

Rektor leda-framgångsrika skolor.förär somgemensammasomrer
förstrategisk betydelseharverksamhetenpedagogiskadenre av

förskolledningenbetydelselikautveckling.skolans Av attstor som
finns lärarei skolan ocksåutvecklas detskaverksamheten är att som

Kommitténrollen.får stöd i dendessaochförändringsagenter attär
skolledare ochfunnitocksåutveckling hargymnasieskolansför att

deras behovutgångspunktbehovelevernaslärare tar avsomsom -
bereddaoftaresociala situationderas omprövakunskaper och är att-

Skolledareför nå målen.och sökaarbetsmetodersina vägar attnya
förgrunden kanprogrammålen iochläroplanenoch lärare sättersom

helhetsperspektiv.arbetepå sitt etturse
utvecklinggymnasieskolansförkommitténframhållerSlutligen

förändringen deninnebär dengymnasiereformenockså störstaatt av
gymnasie-i Sverige.någonsin gjorts Denfrivilliga skolan nyasom

kris. Kommitténskola imassmediaoftast iskolan beskrivs som en
riktigt det finnsdetutvecklingför gymnasieskolans är attattmenar

söker i skolansskolledare och lärareoch osäkerhetproblem men
Oftast förutsättersvårigheterna.bemästravardagsarbete förvägar att

sinbättrepåförändrat arbetssätt,lösningarna sätt ut-tarettett som
Kommit-kunskaper.och behoverfarenhetgångspunkt i elevernas av

utmaningendenutvecklinggymnasieskolansförtén att storamenar
den önskanskapaoch lärare,politiker, rektorerför alla, är att om

elevers in-fånga in allaundervisningen kanförändring gör attsom
för lära.atttresse



124 Makt skolani SOU 1997:71

inflytandefrågor6.7 Aktivt arbete med

foraFör de elever aktivt deltar i olika för elevinflytande ochsom
därigenom frånvarande på vissa lektioner får oftaarbetet oönska-är
de konsekvenser. Många skolor redovisar nämligen elevens frånvaro
från lektionerna skolk på betyget frånvaronorsaken tilltrots attsom

arbete med inflytandefrågor i organiserad form. Makt ochIär moj-
ligheter Ungdomsstyrelsen konstaterar1994 Ungdomsstyrelsen att
skolan bromskloss istället förpå många i arbetetsätt är motoren en
för öka ungdomars delaktighet i samhället. Elever arbetadeatt som
med lokala ungdomsråd och liknande kände sig pressade deattav
inte fick ifrångå lektioner under den tid Demokratiprojektet varade.

Skolverkets minimikrav vad betygUtöver på måste innehållaett
varje skola fri utforma sin betygsblankett.är att egen

kan i detta sammanhang regeringen i sin proposi-Det nämnas att
tion lokala styrelser med elevmajoritet l996/97:l09 pekarpropom
på medverkan i sådan styrelse kan eleven viktiga kunska-att en ge

Regeringen därför det i elevs slutbetyg bör anteck-attper. anser en
eleven under period ingått i skolas styrelse.nas om en en

påInflytande högskola och universitet6.8

Kårobligatoriet6.8.1

Högskolestudenternas representation i högskolors olika beslutsorgan
högskoleforordningen. Högskolela-reglerad i högskolelagen ochär

föreskriva studenterna vid högskolorregeringen ärrätt att attgen ger
förord-skyldiga tillhöra särskilda studentsammanslutningar. 1att

fakul-ningen nationer och studentföreningar förstuderandekårer,om
kårobligatoriet enligthar regeringen föreskrivit det så kalladeteter

ska medlem sådanvilket samtliga högskolestudenter stu-vara av en
dentsammanslutning. uppdrar vidare regeringen före-Lagen att

vid högskolor skaskriva hur studenternas Re-representanter utses.
vid högskoleenhet ochgeringen har studentkår utserangett att enen

vid högskoleenheten i vilka företrä-entledigar företrädare i de organ
här myndig-dare for studenterna har ingå. Kåremarätt att ges en

hetsutövande uppgift.
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6.8.2 studentinflytandeFormellt

högskolereform innebar minskad central reglering1993 års en av
organisationhögskolornas interna och sammansättningen olikaav av
delar berörbeslutsorgan. Vissa studenternas representationsom

regleras dock fortfarande centralt.

Studenterna har representerade i universitetens ochrätt att vara
högskolornas i fakultetsnämnder,styrelser och där sådana finns.

Studenterna har också till representation i disciplinnämnder,rätt

tjänsteförslagsnämnder, i den valförsamling föreslår rektor ochsom
prorektor skyddsombud medverka i skyddsverksam-samt att genom

Högskolorna bestämmer iheten på arbetsstållet. övrigt den inter-om
beslutsorganisationen. styrelsen beslutsorgan har studen-Inrättarna

representerade i alla sådana behandlarrättterna att organ somvara
utbildningsfrågor.

högskolor har inrättat institutionsstyrelsen linjenämnder,Många
gnindutbildningsnivå. universi-utbildningsnämnder med på Påmera

och vissa högskolor betyder det studenternastörre ärteten att repre-
vill fakultetemasenterade på nivåer, det i styrelsen, i och påsägatre

institutionerna. högskolor fakultetsorganisation återfinnsPå utan
studentrepresentation normalt nivåer. också vanligtpå två Det är att

representerade i rad andra inte direktstudenterna är en organ som
beslutar utbildningsfrågor. Förhållandena varierar mellan olikaom
högskolor.

Enligt kommittén för avveckling kårobligatoriet hade studen-av
i genomsnitt i olikaunder åren 1992-93 4 500terna representanter

inom högskolan. innebär studentrepresentanterDet 2,3styrorgan ca
studenter. studentrepresentantema100 85 åter-Drygt procentper av

fanns institutionsnivå, linj enämnd eller motsvarande, alltså denpå på
nivå högskolorna harsjälva reglera.attsom

Regeringen stärkte studenternas formella inflytande1995 genom
förändra högskoleförordningen så studenternaatt att garanteras

minst två i högskolornas styrelser och i alla övrigarepresentanter
behandlar utbildningsfrågor.organ som

formella strukturen tenderar dock enligt Sveriges FörenadeDen
Studentkårer utvecklas fler och fler beredandeSFS att mot organ
på olika nivåer i högskolan, studenterna inte har rätt attorgan som

i".representerade Studerandeintlytandet urholkas då ärendenvara

7 Skrivelsen Studentinflytande Högskolan, Sveriges Förenade Studentkårer 24/97.Dnrz
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i de beredande bara behandlas summariskt ihandlagtssom organen
högskolestyrelser.institutions-, fakultets- och

6.8.3 Informella inflytandeaspekter

finns ytterligare former: infly-formella inflytandet tvåFörutom det
och individuellt inflytande kontakttande i efterhand utvärderingar

Värdet utvärderingar beroendemed föreläsare och institution. ärav
studenten fâr återkoppling på sitt indivi-Detengagemang.av om

duella inflytandet kan komplement till utvärderingarettses som ge-
exempelvis deltar i planeringen kurser och valstudenterattnom av

examinationsforrn.av
bland studenter vid Stockholms uni-intervjuundersökningI en

utfrågades frånversitet hösten och våren 1996 studenter1995 71
fakulteter sina erfarenheter och uppfattningar och in-olika omom

högskolan. Studenterna i undersökningenför inflytande påtresse
inflytande sinkunde pedagogisk vinst i ökatinte någon överettse

kopplades till vins-utbildning. Inflytande engagemang varssnarare
sociala eller politiska. Författarna spekulerar ibetraktaster mest som
inflytande rationellt för flertalet studenter.de kanske så äräratt att

med dåliga föreläsare ochKanske står studenterna accepterarut
få°korvstoppningsexaminationer för det det enklaste sättetäratt att

anledning peka det kursut-kan också finnas påDetpoäng. att att nya
formade gjort studenterna kan rösta meduniversitetet har att nu
föttema den kurs de missnöjda med.lämna ärattgenom

6.9 Lärarutbildningen

Lärarna har nyckelroll i arbetet med öka elevers inflytandeatten
exempelvis undervisningen, något också ställer höga kravöver som

på lärarutbildningen. lärarollen förmedlaspåDen syn som genom
lärarutbildningen förligger till grund lärarnas agerande i skolan och
i skolfrågor såväl elever föräldrar. detta saknasTrotsgentemot som-
det i examensmålen för lärarutbildningarna krav understrykersom
vikten bidra förståelsetill elevernas demokratins principer.attav av

48Studenter inflytande. En intervjuundersökning bland studenter vid Stockholms uni-om
versitet hösten 1995 och våren l996, Christian Lundahl och Mattias Rådström.
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preciserar lärarens roll i förhållandefinns det någothellerInte som
skolans verksam-gäller inflytande besluttill eleven detnär över om

het.

HögskoleförordningenLärarutbildningen i Sverige regleras i
fastställda förde examensmål där finns1993:100SFS genom som

omfattning och mål för utbild-förordningenolika examina. I anges
endast student för erhålla tillfastslåsningarna. Där att atten exem-

bör ha god självkännedom och socialgymnasielärarexamenpel
iförmåga bedriva lärararbetekompetens och därigenom att samt att

i förekommande uppgifterna.andra lösa de skolansamarbete med

parlamentariskti april tillsättaRegeringen beslutade 1997 att en
förslag förnyelse lärarut-för lämna tillkommittésammansatt att av

Enligt direktiven ska utredningenbildningen dir. 1997:54. ut-som
förskola, skola,för sitt arbete ha de förändringar inomgångspunkt

samhället i övrigt har skett. Hitvuxenutbildning, högskola och som
fokus elevernas inflytande påräknas naturligtvis läroplanernas på

ingår mål och prin-utredningens uppdragskolans arbete. I att ange
lämna förslag in-ciper styrning lärarutbildningenför samt att omav

liksomde olika lärarutbildningama,nehåll och omfattning omav
frågorUtredningen ska vidare behandlaorganisatoriska frågor. om

pedagogiska profileringar lärarutbild-lärarutbildning för olika samt
rekrytering. Vad gäller uppdragetdimensionering ochningarnas att

ska den i läroplanerna fastställafastställa mål för lärarutbildningen
särskiltförmedla samhällets värdegrunduppgiften för skolan att

uppmärksammas.

med elevmajoritet6.10 Lokala styrelser

medproposition Lokala styrelserRegeringen har presenterat en
försöksverksamhet medl996/97:l09 därelevmajoritet, enprop.

införas. Regeringens förslaglokala styrelser med elevmajoritet ska
under försöksperiod fårinnebär styrelsen för utbildningenatt en

beslutsfunktioner, liggeröverlåta vissa och idag på sty-somansvars-
för till lokal styrel-relsen för utbildningen eller rektorn skola,en en

omfatta gymnasieskolan och denFörsöksverksamheten skase.
ska elevernaskommunala vuxenutbildningen. den lokala styrelsenI

Även in-i majoritet. omyndiga elever ska kunnarepresentanter vara
omfatta fyraFörsöksverksamheten ska börja den juli 1997 ochgå. l
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år. Regeringen elevinflytande inte enbart rättvise-ärattmenar en
och demokratifråga också fråga utbildningskvalitet. Förstutan en om
med inflytande det lärandet kan eleven omvandlaöverett stort egna
lärarens undervisning till kunskaper fungerar verktygsom som egna
for fortsatt lärande. Med ökat inflytande ökar motivationen. Re-ett
geringen vidare inflytandeökat också förutsätt-äratt ettmenar en
ning för skolan ska lyckas utbilda för livslångt lärande. Eleveratt ett
måste tycka det roligt och viktigt i skolan, desåäratt att ävenatt
efter skoltiden förmågahar lust och förbättra sin utbildningsnivåatt
och öka sin kompetens.

Regeringen föreslår vidare i propositionen rektor bör haatt ett
särskilt för utvecklingen skolans arbetsfonnerattansvar av gynnar

aktivt elevinflytande. Regeringen läroplanema skaett attanser
kompletteras föreskriftmed ålägger rektor särskiltetten som ansvar
för utvecklingen skolans arbetsformer aktivt ele-att ettav gynnar
vinflytande. Regeringen bestämmelsernaöverattavser se om sam-
verkansforrner och samverkansorgan.

6.11 Regeringens utvecklingsplan

skrivelse till riksdagen Utvecklingsplan för förskola,I skola ochen
vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet, Skr. 1996/97:112 redo--

regeringen för sin grundläggande utbildningsväsendet ochpågör syn
vilka områden kommer prioriteras under den kom-attanger som

mande tvåårsperioden.
Regeringen prioriterar arbetet med utbildningensutvecklaatt

kvalitet och likvärdighet. Skolverkets roll bör utvecklas och den

gällande ansvarsfördelningen mellan och kommun förtydligas.stat
Integrationen mellan förskola, skola och skolbamomsorg fokuseras
liksom skolans inre arbete. Gymnasieskolans utveckling behandlas
liksom regeringens satsning på nationellt kunskapslyft.ett

detNär gäller elevinflytande anför regeringen bland annat att
sambandet mellan kunskapsutveckling och den mening, delaktighet
och glädje karaktäriserar skolmiljön starkt. Regeringen hän-ärsom
visar till det finns det framför allt på det häräratt rapporter attom
området skolan har problem i dag. Variationema mellan skolorna är

de resultaten nedslående. skolaIärstora sammantagna utanmen en
elevinflytande lär sig eleverna Risken finns också elevernasämre. att
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formellt, inte har något med detupplever demokrati någotsom som
arbetet göra.attegna

inflytande därför det ingårelever ska haRegeringen attattmenar
demokratiska medborgare. förutsät-uppgifter fostra Deti skolans att

praktisera demokrati i skolan.eleverna fårter att
för-inflytande därför delaktighethaVidare ska eleverna äratt en

arbetar med i skolan skalärande. det elevernautsättning för Om
erfarenheter och kunskaper,med deras tidigareinförlivaskunna

lär sig.inflytande vad och hur Utankrävs det de har överatt man
kunskaper.inflytande sämre-

inflytande därförockså eleverna ska haRegeringen attattmenar
vikti-regeringen deträttighet. Slutligendet mänskligär attmenaren

undervis-få inflytande i klassrummet,för eleverna överär attgaste
inflytande.ha formellt Omningen, lärandetdet samt att ett manegna

skolfrågorbli hörda i skildagarantier för elever skaformella attger
för ocksåtillräckligt klokasamtidigt elever ärsäger attatt gesman

återverkningar in ihållning fåromfattande sådanEnet: ansvar.mer
undervisningen.

överväganden6.12

elevinfly-frågankommittén konstaterarUngdomspolitiska att om
under många år. dettadiskuterad Trotsväl utredd ochtande är anser

och påinflytande på undervisningenhar ringaelever demånga att
verksamhet.skolans övriga

exempelgodaLagreglering eller6.l2.1

in-öka elevernasförUngdomspolitiska kommittén två vägar attser
i lag ytterligareskolan olika områden. Denflytande i på är attena

attitydpåver-andraför inflytandet.reglera formerna Den är genom
kan.

lag den försöks-inflytandetexempel stärkapåEtt äratt genom
får överlåtaregeringens förslagenligtverksamhet där kommunerna

styrelse medtill lokalbeslutandefunktionerochvissa enansvars-
förslaget.stödjer Re-Ungdomspolitiska kommitténelavmajoritet.

inflytandefår verkligtelevernaleda tillfcrmen kommer ettattatt



Makt skolan130 SOU 1997:71i

den skolan och i förlängningen det dagliga skolarbe-över överegna
tet.

Vi dock kan finnas anledningdet dessutom införaatt attanser en
försöksverksamhet för inflytande inom gymnasiesko-typannan av

lan, nämligen eleverna infonnations- och förhandlingsrätt. Viatt ge
har här medbestämmandelagen 11 SFS 1976:580 i åtanke där

det stadgas innan arbetsgivare beslutar viktigare förändringaratt om
sin verksamhet ska han initiativ förhandla med den arbets-på egetav

tagarorganisation i förhållande till vilken han bunden kollekti-är av
ska fortlöpande hålla arbets-vavtal. Vidare stadgas arbetsgivareatt

tagarorganisationen underrättad hur hans verksamhet utvecklasom
produktionsmässigt och ekonomiskt liksom riktlinjerna förom per-
sonalpolitiken Arbetsgivaren ska dessutom bereda arbetsta-19 §.

garorganisationen tillfälle granska böcker, räkenskaper och andraatt
handlingar, arbetsgivarens verksamhet, i den omfattningrörsom

organisationen behöver för tillvarata medlemmarnasatt gemen-som
i förhållandet till arbetsgivaren. arbetstagareintressen Kansamma

och arbetsgivare inte komma kan frågor hänskjutas tillöverens cent-
rala förhandlingar.

under försöksperiod på liknandeKommittén det sättattanser en
elevmajoritet införas skyldighet förför styrelser med bör ensom

och del elevernas synpunkter innanskolledningen förhandla taatt av
förändringar verksamheten. Försöksverksamhetenviktigare görs av

samtidigtmed informations- och förhandlingsplikt ska avslutas som
styrelsernaförsöksverksamheten med elevmajoritet i de lokala En

skyldighet lämna information till eleverna så de kan ställ-att taatt
införas. möjligt förning i olika frågor bör också bör skol-Det vara

ledningen och komma så kallateleverna överensatt ettom samver-
kansavtal där det regleras informations- och förhandlingspliktnär en
för föreligger. förslaget infonnations- ochskolledningen Genom om

i möjlighetförhandlingsplikt får eleverna insyn och påverkaatt
verksamhetsplanering och styrning skolan. det fall elever ochIav
skolledning kan i förhandling viktigareinte komma överens en om

bör fråganförändringar i skolan eller utlämnande infonnationavom
besluta skolvä-gå vidare till det kommunala har att omorgan som

försöksverksamhetema börsendet för där. bäggeDeavgörasatt ut-
jämförelse.värderas parallellt för underlättaatt en

till ökat inflytande påverka attityderna tillandraDen vägen ärett att
skol-inflytande. då fråga stimulera elever, lärare ochDet är attom
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tillsam-undervisningeninflytandetökaledning över attatt genom
i skolan.arbetsformerfinna nyamans

elevinflytan-diskussionerKommittén konstaterar attatt trots om
utveck-under lång tid så gårhar pågåttundervisningende över en

nödvändigtdärför detKommitténlångsamt.lingen är attattanser
lärarnasskolledningamas,attitydpåverkan stimuleraockså genom

vill i dettaelevinflytande. Kommitténförintresseoch elevernas
elevinfly-för arbetet med ökadetunderstrykasammanhang attatt

olika iflickor och pojkar bemötsbetydelsetandet också är attav
undervisningssituation olika.uppfattade kanskolan och att samma

bra förinflytande olikaformerkan olikagrund dettaPå passaavav
detsjälva inflytandetformen föroch för pojkar. Förutomflickor är

organisering,for undervisningensviktigtdärför också sättatt nya
Förändring-flickor pojkar.såvältilloch innehållform somanpassas

villkor.båda könensske påmåstearna

arbetstagarbegrep-ochstudenterUtredning elever,6.l2.2 om
pet

fleraaktuell imed arbetstagareeleverjämställaFrågan ärattom
till exempelkap stadgasarbetsmiljölagen 6 17 §§sammanhang. I

för utbild-huvudmannenskallutbildninggenomgårdeatt avsom
skydds-elevskyddsombud medverka itillfälleningen att genomges

tillmed hänsyndet rimligtarbetsstället,verksamheten på ut-ärom
Elevmedverkanutbildningsperiodens längd.ochbildningens art

grundskolan elleriårskursi lägre årskurs 7elevergäller dock inte än
ele-Elevskyddsombudenungdomsutbildning.motsvarande utses av

elevskyddsom-tillskallför utbildningenHuvudmannen attseverna.
uppdraget.behövs förledighetoch denutbildningbuden får den som

aktuell för eleverskandär frågansammanhang när-ärEtt annat vara
skolfrågor ibehandlaharnämndsammanträdendepå attsomvaro

har.organisationernafackligadepåkommunen sätt somsamma
jämförs medsammanhangelever i vissaförhållandetDet att ar-

ochför eleverfackföreningarfråganocksåväckerbetstagare stu-om
ochfrågan eleverskommitténUngdomspolitiskadenter. att omanser

universitetrespektivei skolanarbetstagarerättigheterstudenters som
utredningen skaSyftet medutredas.högskolan bör attoch sevara

ocheleverkan tillkommaskyldigheterochrättigheter stu-vilka som
motiveras.särskiltlikställas börkandär de intede falldenter. I
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Möjligheterna elevfackliga organisationer ska ocksåatt starta utre-
das.

6.12.3 Skollagens portalparagraf

Ungdomspolitiska kommittén formuleringen i skollagensattanser
portalparagraf 1 kap utbildningen2 § skall eleverna kun-att ge
skaper och färdigheter inte med den kunskapssynöverensstämmer

framträder läroplanen. finnsDet därför anledning omfor-attsom ur
mulera den så kallade portalparagrafen i skollagen. eleven ochDet är
lärarna har för kunskapsinhämtningen. Attgemensamtsom ansvar

sådant också faller eleven självpå innebär denne måsteett attansvar
få helt inflytande inlämingsprocessen. Den enskildeett överannat
eleven måste själv och tillåtas utbildningen.ta överta ett eget ansvar
Ungdomspolitiska kommittén avstår dock från lägga förslag påatt

formulering paragrafen då Skolkommittén åter-atten ny av avser
komma till denna fråga i sitt slutbetänkande.

6.12.4 Former för samverkan

Kommittén konstaterar regeringen har för avsikt be-att överatt se
stämmelserna samverkansfonner och samverkansorgan. Kom-om
mittén detta välbehövligt då de samverkansfonnerärattanser som
finns inte förefaller fungera i önskvärd utsträckning. Viatt tror att
det nödvändigt innehållet i bestämmelsen samverkanär måsteatt om

avvägning mellan forrnalisering vad diskuterasvara en en av som
och frihet innebär samverkan kan sig olika former. Detatt taen som

viktigt samverkan innebär faktiskt demokratiarbeteär att ett som
ökar elevernas inflytande och samverkansforrnema inte endastatt
blir forum for diskutera klassresor och liknande frågor.att

bakgrundMot vad framkommit i till Ungdom-av som svaren
spolitiska kommitténs Vad tycker du kommitténrapport attanser

de områden bör diskuteras tillsammans med lärarna iett ettav som
sådant samverkansorgan lärarnas undervisning. En sådan diskus-är
sion kan exempelvis inledas med utvärdering lärarens arbete.en av
Vi det finns möjligheter sådan diskussion kan le-tror att stora att en
da till betydande förbättringar i kontakterna mellan elever och lärare

läraren får klart för sig hur hans eller hennes undervisningattgenom
fungerar och på så får möjlighet diskutera arbetssätt ochsätt atten
metoder med eleverna. elevernaOm hela skoltiden förakangenom
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detta kunna blimed sina lärare kommersådan dialog att enen
få på sin under-möjlighet för lärarnavärdefullmycket att respons

sig in i undervis-bättre förstå ochvisning för elevernaoch sättaatt
inflytande under-undervisningsmetoder. Elevernasning och över

öka.dettavisningen kommer på sätt att

inflytandeutvecklingen elevernas6.l2.5 Följa av

årligen samlaSkolverket bör få i uppdragKommittén attattanser
i skolorna.utvecklingen elevinflytandet Iredovisaoch speciellt av

bevaka kommunernas skolplaner,ingåuppdraget ska bland attannat
elevin-konkreta arbetet meddetskolornas verksamhetsplaner samt

flytandet undervisningen.på

6.12.6 arbeteElevaktivt

från lektioner bör redovisashur frånvarodet gäller fråganNär om
kommittén det borde i detUngdomspolitiska närmasteatt varaanser

särredovisas hur många timmardet på betygetsjälvklarhet att aven
infly-för organiseratde frånvarotimmamaredovisade använtssom

Kommittén sådantönskar.tandearbete eleven så ettatt en-anserom
definitivt intemerit ochborde betraktassnarast som engagemang

rubriceras skolk.som

6.l2.7 Lärarutbildningen

lärarutbildningen iutredningKommittén den överatt sersomanser
gäller elevers infly-lärarnas roll dethögre grad bör fokusera på när

ställning till följandei det sammanhangettande. Kommittén bör ta
förslag:tre

lärarutbildningarna skall lärarenexamensmål förEtt attvara0
informationgod förmåga delge elevernakan uppvisa atten

för-skolans verksamhet godaktuella beslut samt enom om
med eleverna skolarbetetsfatta beslut i samrådmåga att om

uppläggning

förmågaexamensmål skall läraren har god.Ett att att0 vara en
till elevernas förståelse för demo-skolans arbete bidragenom

kratins principer.
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utvärderingarDe genomförs lärarutbildningama ska0 som av
inte enbart fokusera på disciplinrelaterade kvalitetskriterier

inklusive pedagogik belysa utbildningamas kvali-ävenutan
det gäller utbilda lärare i rollen fostrare i de-närtet att som

mokrati och inflytandefrågor.

6.l2.8 Studenters inflytande

Studenter har till representation i de formella finnsrätt organ som
för högskolan. Ungdomspolitiska kommittén dock studen-attanser

bör ha representerade i utsträckningterna rätt att vara samma som
lärare och allmänföreträdare.

Kommittén vidare utvecklingen allt fler beslutatt mot attanser
i informella dit studenter inte har tillträde olycklig. Dettas ärorgan

vi fört det gäller elevers inflytande sittnär överresonemang som
egentliga skolarbete giltigt här. Eftersom studenten denär även är
primära utbildningen kan inte kvalitetsarbete existeraavnämaren av

studenternas medverkan. Vidare har kommittén funnit detutan äratt
svårt få bild studenters möjlighet till informellt inflytandeatt en av

sina studier. Högskoleverket bör få uppdrag kartläggaöver hurett att
detta inflytande fungerar och hur studenterna uppfattar sina möjlig-
heter bland påverka planeringen kurser och undervis-att annat av
nings- och examinationsfonner.

13 Förslag

försöksverksamhetEn på gymnasieskolor i antal kommuner börett
införas med skyldighet för skolledningen förhandla med eleveratten
inför viktigare beslut fattas. Skolledningen ska också bistå ele-att

med den information nödvändig för kunna ställ-är att taverna som
ning till olika frågor skolan. enskildaDen skolan bör få be-rörsom

hur infonnationsskyldigheten lämpligast bör uppfyllas.stämma

Tvistiga frågor ska kommunaladetavgöras av organ som ansvarar
för det offentliga skolväsendet. Försöksverksamheten bör införas

och avslutas utvärderas samtidigt försöksverksam-snarast samt som
heten med lokala styrelser.
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Projektetantal kommuner.iinledasskoldemokratiprojekt bör ettEtt
påvillskolorde atttill extrasatsastimulansfungeraska somensom

sko-utvecklagällervadframför allt attinflytandefrågormedarbeta
möjlighetereleversgäller attdetockså närarbetsformerlans men

Ungdomsstyrelsen.handhasbörProjektetmiljö.skolanspåverka av

ochsammanställakontinuerligtuppdragifåbörSkolverket att
elevin-gällerdetutvecklingsarbete närkommunernaskommentera
arbetesittikommunernahurundersökabörSkolverketflytande.

påinflytande kan utövastillgodoserelevinflytandet attökamed att
sigpojkars sättflickors attsåväl engagerasätt somett passarsom

och arbeta.

bestämmel-avsiktförhar göraregeringen att avDen översyn som
ochgrund-isamverkansorganochsamverkansformeromserna

måsteformi någonsamverkanpåinriktasbörgymnasieskolan att
hurinnehåll,undervisningenssåsomfrågorochobligatorisk attvara
imåsteaktivtmedverka taskanelevernaoch hur enuppbedrivsden

regleradintedockbörsamverkanförFormensamverkan. varasådan
funktionviktigdocklärareutvärdera ärMöjlighetendetalj.i enatt

formervilkaunderfrågorLikaså börsamverkansorgan.för omett
självklara ämnen attbedrivsundervisningenvilketpåoch sätt vara

behandla.

frånfrånvarandevariteleverdeförverkaskaSkolverket att som
tidfå dennaskaarbeteelevdemokratisktidelta re-förlektioner att

själveleven motsätterintefrånvarofråndovisad separat omannan
sig detta.

beredandesamtligahögskolansrepresenterade ifinnasskaStudenter
beslutandehögskolansisammansättningenbeslutandeoch organ.

majoritet. Ifårintressegruppingensåutformasska att egenorgan
dela påallmänföreträdareochlärarestudenter,börhögskolestyrelsen

Påsina representanter.böroch lärareStudenter utseplatserna. egna
och lärare utgö-studenterskahögskolestyrelsenunderbeslutsnivåer

beslutandeochberedandeallavardera itredjedel organ.minst enra

effekternabelysauppgift attmedtillsättasbör att geutredning avEn
till-studenterochelevertillskyldigheterochrättigheter somlika
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kommer arbetstagare. Möjligheterna jämställa elevfackligaatt orga-
nisationer med fackföreningar bör också utredas.

Högskoleverket bör få i uppdrag utreda i vilken utsträckningatt stu-
denterna har inflytande sina studieröver exempelvis det gällernär
planering kurser, undervisnings- och examinationsformerav samt
föreslå förbättringar.
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fritidochkulturmakt överUngas7

människorvardag. Unga är stor-delviktigFritiden är ungasaven
för deSkillnadenkulturutbudet.ochfritids-konsumenter ungaav

rela-förradeäldredemed ärjämfört är attfritidskonsumentema en
utsträckningdärför i störreDe ärtivt inkomstsvag yngregrupp.

och kul-Fritidenaktiviteter.organiseradeoffentligthänvisade till
ungdomspolitiken.delviktigdärförturaktiviteter är aven

utifrånkapitel,i dettafokuserarkommitténUngdomspolitiska
delaktighetinflytande ochmakt,frågornadirektiv,kommitténs om

perspektivetDelskulturverksamheter.fritid ochgällervad urungas
kommit-tillvilket knyterutbudetbestämmaha över anrätten attatt

inflytandetill makt,möjlighetverkligska hamålténs att ungaom
tillknytervilketresursperspektivDelsdelaktighet.och ett anur

ochförmåga,skapandemåltredjekommitténs engagemangatt ungas
tillskatänkande aktivtkritiska tas vara.

beskrivna. Där-välfinnsöverlagfritidsvanorochkultur-Ungas
sigriktarinsatsernakommunalaochstatligadeintefinns somemot

dokumenterade.grundligtkulturområdet likaalltframförpåtill unga
samla-detbildrättvisandesvårigheterdärmedfinns attDet avenge

Vi kom-tillriktaskulturutbudfinansieradeoffentligtde unga.som
påtillsyftarförslagfram attkapitel läggai dettadärför somattmer

områ-dessainflytande påochmaktökaplanallmäntett ungasmer
den.

gällerresultatenbeskrivningkortmedinledsKapitlet somaven
kommitténUngdomspolitiskaenkätundersökningdenfritid från ge-
ViCentralbyrån.Statistiska presenterarmedsamarbeteinomfört

ochrådslageninitieradekommitténfrån defåttviockså de avsvar
kortdärefterbeskriverVidutyckerVad ung-kommitténs rapport

hurexempel påkulturområdetochfritids- samtpädomspolitiken ger
verksam-gäller dessavadinflytandeochmaktmedarbetakanman
förslag.ochövervägandenkommitténsmedavslutasKapitletheter.

fritidsutbudetpåUngas7.1 syn
harfritidsaktiviteterutbudetpåbildfåsyfteI avatt ungas synaven

tillräckligtfinns göradet attfrågatenkätundersökningvi i vår om



138 maktUngas kultur och fritidöver SOU 1997:71

där bor vilka aktiviteter och fritidslokaler intresse-samt ärman man
rad av.

tillfrågadeDe delade i tvåär vad gällerstörre pågrupper synen
utbudet fritidsaktiviteter. Nästan deav attvarannan av unga menar
det inte finns mycket eller till och med mycket lite där degöraatt
bor. Samtidigt 42 det finns tillräckligt ochprocent attsom anser
somliga dessa det till och med finns tillräckligt.att änav mer

De upplever i högre grad de äldre det inte finnsänyngre att
mycket där de bor. tiondeVargöra de allraatt de mellanyngsta,av
15-17 år, det inte finnssäger något alls i detatt område därgöraatt
de bor. I den äldsta 3 det inte finns någotprocent attgruppen svarar
alls göra.att

60-

50
äJa änmer

tillräckligt-
40- tillräckligt

Nej, inte30 mycket-inte alls

20. EVet inte vad
finnssom10-

0
15-17 18-20 21-22 23-25

Diagram 5 Tycker du detfinns tillräckligt för dig fritiden depå område däratt göra iatt
du bor

Killar i högre utsträckning 48 % tjejerna 35 % detän attsvarar
finns tillräckligt eller tillräckligtän göra.attmer

Signiñkanta skillnader mellan boendeorter vi endast vad gäl-ser
ler svarsaltemativet Vet inte vad finns här där flergöraattsom av
de bor i storstäder 14% de bor i övrigaän typersom ortersom av
5% inte känner till fritidsutbudet.

De tvâ fritidslokaler de flesta skulle utnyttja desorters som om
fanns på modem idrottshall 71% och ungdomscaféärorten etten

på kvällen 63%.är öppetsom
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NEJJA
54%31%förmedieverkstadEn unga
50%34%husungdomensEtt
26%63%kvällenpåungdomscafé är öppetEtt som
64%21%musikgrupperförReplokaler
45%41%friluftsgårdmedFriluftsområde

ochäldrebådeförIdrottshall nyare
rollerbladesskateboard,sporter som

18%71%slagolikaoch gym av
70%15%Ridhus

exempeltillförFöreningslokaler unga som
ellerspelamedmeka teatervill motorer, sy

50%37%textilmedoch arbeta

ställenvilkakommun,nedanför dinallt står itilltillgångskulle haduOmTabell I som
utnyttjaskulle du då

de42åldersgrupperna. procentmellanstarktvarierar avSvaren
skulledeäldstade attmed 23jämfört varaprocent svararyngsta av

Åtta vill hadetio ettmedieverkstad. yngstaintresserade avavenav
blandtiofyramedjämförtkvällenpåungdomscafé är öppet avsom
äldstadeendast 15skulle procenthusungdomensäldsta. Ettde av

dedeFler änöverdemed 59 yngsta.jämförtanvända procent avav
friluftsgård.medfriluftsomrâdeintresseradeunder 20 år ettär av

punkter.fåtalendast påsigskiljer ettintressenkillarsochTjejers
jämförtkillefjärdemusikgrupperför sägerreplokalergällerVad var
i derasfannsdedessaanvändaskulledetjejsjättemed att omvar

förfinnsintressetjejersochkillarsmellanskillnadStörstkommun.
ridhusintresseradesig etttjejfjärderidhus. Var säger avvaraett

kille.sextondemedjämfört var
landsbyg-påbordemellanfinnsi intresse ävenSkillnader som

Malmö.ochGöteborgStockholm,storstädernaibordeochden som
förföreningslokaler ärochungdomskaféhus, manUngdomens unga

storstädernaibor ärstorstäderna. Deiintresseradlikainte somav
idrottshall.modernintresseradeistället enavmer

återfinns närstorstäderoch ävenlandsbygdmellanSkillnaderna
med 2000-ide boruppgivit tätorterdemellan attjämförvi som

invånare. Dessa25000-200000medochinnevånare tätorter24900
viinnebärvilketsäkerställda attstatistisktdock inteskillnader är
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inte kan dra några säkra slutsatser utifrån våra data. Trots detta kan
med relativ säkerhet det återkommandesäga att tyder påmönstret

mindre boendeortatt intresse för föreningslokaler,större ung-
domens hus och ungdomscafé.

Skillnaderna i intresse mellan boendeorterna någotär oväntade.
Varför vill i storstäderna i lägre grad de på de minstaänman orterna
använda ungdomens hus ellerett ungdomscafé Varförett iär man
storstäderna intresserade idrottshall på de mindreänmer av en orter-
na Möjligtvis har de svarande missuppfattat frågan och påsvarat
vad de behöver förutom det finns. Svaren speglar i så fall vilkasom
fritidsaktiviteter finns tillgängliga i boendeorter olika storleksom av

skilda intressen.änsnarare
F ritidsfrågor har också tagits i de slutdokument kommitupp som

till kommittén från de rådslag under hösten 1996 hölls på olikasom
i landet.orter Det framföralltrunt tvåär återkommande kravom som

kan utläsas dessa. För det första många bådeär och nedslag-av arga
de nedläggningar och nedskärningar fritidsgårdamasna av verk-av

samheter följt i den ekonomiska krisens spår. För det andrasom sak-
på många håll kafé hållerettnar man på kvällarnaöppet sentsom

och helgerna. Man saknar någonstans gå. Som enkätundersök-att
ningen också visade detta problemär ett för de iär störstsom yngre
tonåren. För de inte har fyllt 18 år verkar dettasom ettvara av var-
dagens problem.större

Några rådslag kopplade ihop behovet kafe eller mötesplatsettav
med möjligheten kunna sin hördatt göra och formuleraröst sina frå-

Man menade det behövs platsatt träffasgor. på föratten att prata
och diskutera.

Förutom kafé simhall, snowpipe och skateboardramp någravar
saker saknade fritidsaktiviteter. Detta komsom framman i desom
enkätundersökningar del rådslag gjorde där de svarande själ-som en

ñck kommunen.lista vilka fritidsaktiviteter de saknade iva

49En fullständig presentation rådslags- och finns läsaav rapportsvaren i de två bilagor-att
Så här tycker vina
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fritidenöverMakt7.2

skapandeochtänkandekritisktOm7.2.1

skamålkommitténsUngdomspolitiska att en re-somsesungaom
intetänkande. Genomkritiskt attärfrånutgår synsättet att ungasurs

etablerade tän-sig detlärt sättetin och attkommitgrad halika högi
utanförperspektivfrånsituationeri många ettutgårka och ungavara
kritik.ochreflektiontillmöjlighetersigvilket i störreger

SOUmaktochUngdombetänkandeUngdomskommitténsI
detmycketförstårungdomenkommittén nya,1991:21 att avmenar

bestående. En-dethotarnågotocksådärmedochmoderna,det som
rådandedevaktetablissemangetslårUngdomskommitténligt om

fördömadetsig attvärjerochsamhällsstrukturerna mot genomnya
det.moraliseraoch över

allvarligtdetvidare ärUngdomskommittén att vuxen-ommenar
vadpålyssnaföriställetungdomarna attodlarsamhället myter om

framhållerUngdomskommitténtänker.ochtyckersjälvade yngre
fårokritiskt myternaintemakthavarna ung-därför omanammaatt

generationerna.mellanhögrebyggasåpå ännuochdomen sätt murar
demåstesamhälletidelaktiga tasfulltblikunnaskade utOm unga

och intetillgångochetablissemangetocksåallvarpå som ensesav
problem.ettsom

skapandemöjligheter utövamänniskors attBetydelsen ungaav
Kultur-slutbetänkandeKulturutredningensiverksamhet poängteras
kultur-Utredningen1995:84. attSOUinriktningpolitikens menar

kreativaungdomarsfrånutgåhittills måstegradhögreipolitiken än
demochutforma attsjälvalust taenergi och gegenomatt ansvar
ochorganisationsforrnerochverksamhets-väljafåmöjligheter att

förintresseungdomarsbör egetmedieområdetSärskilt inommedier.
förverkligas.möjligheterfå reellaskapande att

viktenbetonagårdet inteframhåller attUtredningen avatt nog
ungdo-stärkaförvillkor. Insatser attdepåskerskapandetatt ungas

iinslagcentraltutredningenenligtskapande ett enäregetmars
skaungdomar erövrahandlarungdomspolitik. Det attsamlad om

uttryckska kunnamångsidigtpå sättdeföruttrycksformer ett geatt
delak-fullödigtdärmed på sättochidéerochtankar ettför varaegna

isamhälletoch ikulturlivet stort.tiga i
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7.2.2 F ritidspolitik

Ungdomsstyrelsen sammanfattar i Krokig till de övergri-väg vuxen
pande dragen i fritidspolitiken från 40-talet och framåt. Man konsta-

inledningsvis fritidsområdetterar har förändrasatt mycket under den
SO-årsperioden. Området harsenaste professionaliserats attgenom

yrkesgrupper har tillkommit. Fritidsaktivitetema harnya i högre
grad organiserats i fritids- och föreningsliv och institutionalise-även

från statligt och kommunaltrats håll. Under 1900-talet har denäven
statliga och kommunala fritidspolitiken inriktats på involvera ochatt
integrera ungdomar i det etablerade föreningslivet i förebyggandeett
syfte och för motverka den kommersiellaatt populärkulturen.

Vidare de förändringartar skett under 90-talet tillman upp som
följd det ekonomiska läget då fritids- och kulturområdetav utsatts
för nedskärningar. Ungdomsstyrelsen orsak till dettaattmenar en
kan fritidsområdet inte tillhöratt kommunernas obligatoriskavara
ansvarsområden till exempel skolan. Det främst den kommu-ärsom
nala fritidsgårdsverksamheten har tvingats stryka på foten,attsom
något i hög utsträckning drabbar de inte organise-som ärunga som
rade i föreningslivet. Nedskämingama har på många håll lett till att
föreningar, privatpersoner och föräldrar fått för verksamhe-ta ansvar

tidigare skötts kommunalt.ter som
Slutligen påpekar Ungdomsstyrelsen också sedan slutet 80-att av

talet har den statligaäven på skapande kultur ochsynen ungas av
inom populärkulturen förändrats. Statliga försökspro-engagemang

jekt och kommunala ungdomsprogram idag i allt utsträck-tar större
ning ungdomskulturen självklar utgångspunkt för fritids-som en
verksamheterna.

7.2.3 Kulturpolitik för unga

Kulturpolitiken med inriktning inbegripermot antalett stortunga
olika verksamheter både på statlig och kommunal nivå. Ingen sam-
manställning finns dock idag hur mycketöver går depengar som ur
statliga och kommunala budgetema till kulturverksamheter för barn
och Sammanställningar saknas också vad gäller innehållet ochunga.
organisationen dessa verksamheter. Det därför svårtärav att ge en
täckande bild verksamheterna och beskriva harattav vem som
makten dessa.över
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uppgiftistatliga kulturinstitutionerhar flertalstatlig nivåPå attett
Riks-sådana institutionerExempel påsärskilt rikta sig till ärunga.

Riksutställningar.ochRiksteaternkonserter,
kulturinstitu-samhälletsskolanutgångspunkt iMed störstaäratt

föra in kulturenockså mycket påhållfrån statligttion har attsatsats
skolan projekten.de första KulturstartadesRedan 1985 ii skolan.

icirka projekthade 4 000första årenUnder de startats runttre om
anslagits. Kulturprojektenkronor hademiljoneroch cirka 16landet
olika kulturområden ochfördelade mellanrelativt jämthade varit

sti-bidragit till på olikahade ocksåProjektenkulturfonner. sättatt
och kulturarbetare.föreningar Yt-institutioner,kulturlivetsmulera

användasde kunnatprojekteneffekt medpositivterligare attvaren
ochaktivaundervisningförändra skolansmedel motattett merasom

1988/89:4 kulturpro-propositionarbetssätt.kreativa I togsen ny
sammanlagtgenomfördestill 1991Framjekten i skolan åter upp.

projekt.Kultur skolan8000 i
arbete med kulturför fortsattarbetsgrupptillsattesUnder 1995 en

antalkretsa kringkommerarbeteti skolan. fortsatta störreDet ettatt
kulturinstitu-inblandade skolor,flertalmedutvecklingsarbeten ett

skolankringkretsarhögskolor. Arbetettioner och teman:tre som
ochdelaktighetundervisningenikulturarbetetkulturmiljö, egetsamt

skapande.
Även riktarkulturutbudfinns brettkommunalt hållfrån ett som

ungdomskultu-ochKommunförbundet barn-Enligtsig till ärunga.
område.prioriterat80-taletsedan mitteni kommunerna ettavren

fortfarande viljfinnsbudgetläget i kommunernadet svåra attTrots an
kankulturutbud för barn och Detvarieratdet finnasska ett unga.

friamedieverkstäder,bibliotek,bland sigröraannat gruppersom
medmusikhusantaletexempeloch Ettverksamhet är attmuseer.

ökade med 32rockbandframföralltrepetitionslokaler för procent
och ifritidsgårdarrepetitionslokaler påAntalettillfrån 1990 1993.

procentso.medperiod 65skolor ökade under samma
kulturaktiviteterflerabudgetlägetdet svåraeffekt ärEn attavannan

finnsKommunförbundetEnligtbrukardrivna.ochblir förenings- en
personalmindremedfritidsgårdarminskat antaltydlig trend mot ett

ochhusantal Ungdomensökatöppettiderminskadeoch ettmen
Även fritids-anställdkommunaltfinns någondet oftaMusikhus. om

50 Kommunförbundet, 1994.Sverige,Fritidsanläggningar i



144 makt kultur och fritidUngas SOU 1997:71över

ledare bäggeleder arbetet baserar dessa former i utsträck-storsom
ning verksamhet de aktiviteter.sin på deDettaungas egna ger unga

aktiviteterna. Nackdelenkontroll enligt kommunför-större över är
bundet detenderar tonåringarna och deatt att tappaman yngre som
behöver mycket stöd för delta i verksamheten och alltså finner detatt
svårt driva den själv.att

7.2.4 Vem bestämmer fritidsverksamheternaöver

fritidspolitiken finnsVad gäller inga statliga mål för kommunerna

förhålla sig till. insatser på detta område frivil-Kommunernas äratt
liga. Enligt Kommunförbundet kostar kommunernas kultur- och fri-

tidsverksamheter miljarder kronor. dessa sju miljar-cirka går17 Av
fritiden. fritidskostnademader till kulturen och tio miljarder till Av

för anläggningskostnader medan bidragstår hela 70 15%,procent
fritidsgårdar administration10% och 5% står försammantaget

kostnaden. Enligt Fritidsutredningenmindre tredjedelän en av
SOU 1996:3 utnyttjas majoriteten de anläggningar subven-av som
tioneras kvinnor. Enligt utredningen allapekarmän änmer av av
undersökningar flickor och kvinnor idag missgynnas på fri-på att
tidsområdet.

Fördelningen medlen till kultur- och fritidspolitiken i kom-av
beslutas kommunpolitikema. Camilla Nyberg frånmunerna av

Kommunförbundet i artikeln jämställd kultur- och fritids-Enmenar
medelpolitik det via fördelningen dessa kommunernaäratt av som

ungdomsverksamhet före vuxenverksamhet,kan prioritera samt ge
signaler jämställdhet prioritera verksamheterkrav på attom genom

flickor.vänder sig till både pojkar ochsom
Ungdomsstyrelsen pekar i Krokig till på för-väg en annanvuxen

fritidsinitiativdelningsaspekt inom fritidspolitiken. Olika har under
inordna föreningslösahela 1900-talet fokuserats på att utan attunga

ställa tillräckligt krav på hur föreningslivet ska förändras. Ung-stora
domsstyrelsen detta innebär risk för vissaatt attmenar en grupper av

föremål för förebyggandeblir kontrollerade och åtgärder. Enunga
rättvis fritidspolitik måste därför enligt Ungdomsstyrelsen bygga på

Fritid förändring kön ochfördelning jlitidsresurser, SOU 1996:3.i avom-
52Siffrorna ref. i Camilla Nybergs jämställd kultur ochjritidsverksamhet i Riv revirenEn

och realisera ungdomspolitikçn, Kommunförbundet, 1996.
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livsprojekt och ha allas till konstruktiv fri-ungdomars skilda rätt en
tid utgångspunkt.som

fråganUngdomsstyrelsen ska bedömaVidare ställer vem som
vilka ska prioriteras de offentliga medlen mins-aktiviteter närsom

brukarna de kommu-kar, beslutsfattarna eller Svaret är attger om
ungdomar inflytande sin vardagssitua-intresse överattnernas av ge

tion det utgå från olika ungdomsgruppers kulturellagenuint måsteär
och anlägga ungdomsperspektiv.och sociala olikheter ett

fördelningsaspekter kultur- och fritids-arbeta medEtt sätt att av
i Fritidsutredningens betänkande. Utredarenverksamheter tas upp

tredjedel landets kommunerskriver det endast i cirkadär att en av
fritidsvaneundersökningarü. innebär detgenomförts Enligt utredaren

fritidspolitiska beslutlandets kommunermajoritet tar utanatt en av
medborgareordentligt underlag vad kommunensha göratt ett om

kommuner harfritiden. mångaoch skulle vilja på Dettagöra trots att
Utredarenoch tvingas nedskärningar. påpe-trängd ekonomi göraen

fritidsbehov och nyttjande kommunenskar kunskapatt utan avom
nedskärningar få konsekvenser intefritidsverksamheter kan ärsom

föreslår därför kommunernaeller önskade. Utredningenavsedda att
ökar kunskapen fritiden.sig sådana instrumentanvänder omsomav

skriver Ungdomsstyrelsen iVad gäller kulturverksamheter ett
Kulturutredningens betänkande SOU 1995:84remissvar på att

förebyg-allt oftare motiveras ikulturaktiviteter för termer avunga
finns fara i dettaUngdomsstyrelsen detgande arbete. Enligt en syn-

genomnatt kulturutövande harglömmer bort egenvär-ettsätt attman
utgångspunkten för kulturpolitikende. Ungdomsstyrelsen attmenar

tillhar likamed inriktning måste rättstorattmot unga vara unga
kulturskapandet ocksågenerationen,kultur den även omvuxnasom

nöje och avkoppling.kan innebära enbartänmer

träffpunktsstödUngdomsstyrelsens7.2.5

makt allvar måsteinflytande och påfritidspolitikEn tar ungassom
arbetsmetodema. stödja utvecklan-för Förfå konsekvenseräven att

hållfrån både statligt och kommunalthardet arbetssätt manav nya

53 förändring, sou 1996:3.Fritid z
54 Ungdomsstyrelsen, 1994.möjligheter,Makt ochFramställningen baseras



kultur och fritidmakt SOU 1997:71Ungas146 över

medverka till olika träffpunkter där80-talet försöktsedan mitten på
inflytande.brukarnaarbetat med stortatt geman

med mötesplatser försedan arbetatUngdomsstyrelsen har 1991

UngdomskommitténsuppföljningstartadeArbetet en avsomunga.
dåvarandeoch Makt 1991:12 då Statensbetänkande Ungdom SOU

delaktighet.utveckla ungdomars UrUngdomsråd fick i uppdrag att
2-årsperiodregeringen under 15Allmänna arvsfonden avsatte en

Träffpunktsstödettill träffpunktsstöd.miljoner kronor ettett var
framväxtensyftet stimuleraigångsättningsstöd där att av nyavar

prioriterades demed ungdomar. Särskiltför, ochmötesplatser av
sigungdomsinitierade och vändeungdomsdrivna,projekt som var

åttiotal träffpunkterStödet utgick tilltill runtettstor nyaen grupp.
i landet.om

förskapa träffpunktermed träffpunktemaGrundidén att ung-var
ofta kaféochungdomars viljadomar, där Basen är, ettstyr. somvar,

olika verksam-har sedan byggtsungdomar. dessadrivs Runt uppav
heter.

i Kål-i Kållered. fritidsgårdenexempel The NärBassmentEtt är
saken i händer.ungdomarna Manlered skulle läggas tog egnaner

tillfritidsgården. Ockupationen leddeockuperabestämde sig för att
berörda politiker och tjänste-föräldrar,mellan ungdomar,möteett

själva skulle drivaungdomarnalanserades idénDärmän. attom
gick medföll i god jord och kommunen påFörslagetverksamheten.

hittade. Därefter bil-ungdomarnaför lokalbetala hyranatt somen
ungdomsförening ochKålleredsdades föreningen KUF, renove-

The välbesöktResultatet blevringsarbetet påbörjades. Bassment, ett
själva. Under veckornadrivs ungdomarnakafé och diskotek avsom

läser också läxor, städarolika band på The Bassment. Manrepeterar
höjdpunkt.och fixar inför diskot, veckans

för träffpunktema.typisktKållered på mångaExemplet sättär
fickmajoritet de föreningardet förstaFör somavvar en

för skapabildats justträffpunktsstöd helt föreningar attsomnya
kafé ofta varit det centrala.andra har Attträffpunkten. detFör ett

behovet. Med ka-träffas ofta det primärabara ha ställe på ärattett
mängder andra verksamheterféet utgångspunkt har sedan avsom

inneburit delaktighets-tredje har verksamheternadetFörstartats. en
skapandet och drivandetgäller dels självaDet avprocess.

möjligheter för bliträffpunktema. har inneburit ökadeDetta attunga
delaktighet i samhället idärmed delaktiga. Dels gäller detaktiva och
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ungdomsråd eller motsvarande bildatsövrigt. På flera håll har som
Kållereds fall bildades Kålleredsträffpunkten. Ung-utgår från I

projektdriver fram till valet 1998Föreningendomsförening. ett
delta i valet. Träffpunk-fågår påkallat Election 98 ut att ungasom

utifrån vilken de kaninneburit plattformhar på så sättten ungaen
frågor i kommunen.jobba med andra

förför projektverksamhetinte tänktTräffpunktsstödet utanvar
flertaletverksamheter.kontinuerliga Detigångsättande stora avav

träffpunktsstöd verksamma också idag.fickde föreningar ärsom
överlevnad har visat sig stöd ochträffpunktemasförVäsentligt vara

har emel-problem för föreningarnaförankring hos kommunen. Ett
banorhaft svårt tänka iharlertid ofta varit kommunerna attatt nya

därför ofta varit viktigtverksamheter och det haroch stödja dessa att
arbete för skapade i deraseldsjälha någon stött attungasomvuxen

träffpunkt.en

mötesplatser7.2.6 Andra röster om

betänkande På medbor-Demokratiutvecklingskommittén utgår i sitt

medborgarinflytandeifrån tankenvillkor 1996:162SOU attgarnas
mänskligaförutsättersamhällsutvecklingenoch delaktighet i möten.

infrastruk-samhälletsmotsvarandeKommittén på sättatt sommenar
demokra-fritt färdas på bör denmänniskornaerbjuder vägar atttur

städer,mötesplatser ierbjuda medborgarnatiska infrastrukturen tät-
inte själva formen,bostadsområden. viktigaochbyar Det ärorter, en

likväl diskussionsgrupp på In-kafémötesplats kan ett som envara
medborgarna kon-mötesplatser erbjudstill såAtt är ettattternet. se

för medborgarin-skapa förutsättningarför kommunernakret sätt att
flytande och delaktighet.

propositioni regeringensmötesplatserBetydelsen äventas uppav
reell1996/97:3. slås fastkulturpolitiken Därför den framtida att en

inforrna-språk, kunskaper ochyttrandefrihet kräver tillgång till ett
finns mångfaldtion. krävs detDessutom äratt av arenor somen

kön,oberoende social tillhörighet,lättillgängliga för människor av
funktionshinder.etniskt elleryrke, geografisk belägenhet, ursprung

mångfald.kulturliv krävs för kulturellVidare riktsägs att ett en
negativamotverka kommersialismenssärskild viktDet är attav

för detta arbete ska ungdomarsverkningar barn och I egnaunga.
främst.mötesplatser och skapande sättas
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7.2.7 Självförvaltningsorgan

Som har beskrivits i kapitel fem finns sedan juli1 1994 möj-en ny
lighet nyttjarna vid kommunala institutioner eller anlägg-som ger
ningar med och fatta beslut. sker full-Deträtt att attvara genom
mäktige inrättar med företrädare för både nyttjarna och deett organ
anställda vid till exempel fritidsgård eller idrottsanläggning. Påen en

fårdetta nyttjarna med och fatta beslut den dagligasätt rörvara som
driften verksamheten.av

förebilderna till självförvaltningsorganet hämtad frånEn ärav
Danmark där sedan länge tillämpat liknande former bru-man av
karinflytande vid vissa offentliga institutioner bamstu-typer av som

och skolor. motsvarande exempel frånEtt Sverige Föreningenärgor
ÖrebroTrädet i enligt avtal med kommundelsnämnden driversom

fritidsgården på entreprenad. Fritidsgården drevs tidigare i kommu-
nal regi brukarna ville sköta verksamheten självständigt.men

Trädet ekonomisk förening med såväl enskilda före-är en som
ningar medlemmar. föreningenIdag har bland kaféannat ettsom

drivs i bostadsområdet och fungerar mö-som av unga som som en
tesplats för alla. ordnar också sommarjobb för högstadieeleverMan
och arbetar med närradiosändningar.

Föreningens styrelse ansvarig for ekonomin. Samtliga styrel-är
semedlemmar bosatta i kommundelen. efterManär strävar att sty-
relsen ska så åldersmässigt representativ för området möj-vara som
ligt. Ett problem dock de riktigt brukarna inte kanär att unga vara
ledamot i styrelsen då styrelsemedlemmar i kooperativ måsteett va-

myndiga.ra

överväganden7.3

7.3.1 Mötesplatser

För demokratin ska kunna fungera behövs platser där människoratt
kan Det i diskussioner och i konkret verksamhet tillsam-mötas. är

åsikter varandra och den demokratiskamäts motmans som proces-
går vidare.sen

projekt inom förDe Ungdomsstyrelsensstartatssom ramen
träffpunktsstöd har visat mötesplats för kan innebäraatt en unga
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beslutsprocessen.delta i den kommunala Mångamycket för viljan att
motsvarande för makt och infly-de ungdomsråd och ungasorganav

dessa och andra träffpunkter.tande finns idag springersom ur
tillvaron för mångakultur viktig del FörVidare är unga.en av

frånhämta informationdet lika självklart Internetär att somunga
samhälle därifrån dagstidning. Dagens grän-växer ettunga uppen

tenderar lösas Mötesplat-olika uttrycksformermellan att upp.serna
uttryck. kan sigdärför sig olika Detbåde kan och bör rörata omser

spelahemsida på Internet,kafé kan också att teater,ett vara enmen
i den lokalanärradiostation eller TV-påverka ettatt programen

Återigen former.inte finns givnavi understryka detkanalen. vill att
och för-fram samarbete mellanMötesplatsen måste växa ett ungaur

troendevalda.
det viktUngdomspolitiska kommittén är största attattanser av

finns förundanröjer de eventuella hinderkommuner unga somsom
också viktigt demötesplatser.vill formera Det är att unga somegna

och tjänstemäninnebär politikerpositivt.har idéer bemöts Det att
nej till förslagbanor och inteberedda tänka imåste sägaatt nyavara

former. kan ocksåtraditionella Kommunerkanske tautmanarsom
skeutforrnandet måstemötesplatserinitiativ till att starta menegna

villkor.på de ungas egna

Fråga7.3.2 de unga

information vilkabehovFritids- och kultursektoremas om somav
be-oftast inte finns någraviktigt eftersom detanvänder utbudet är

exempel i skolan eller barnomsorgen.tillstämda användare som
beslutsunderlaginnebärbrukarna derasinte frågaAtt sämreom syn

Ungdomspolitiska kommittén sympati-politik.och mindre effektiv

förslag kommunerna börFritidsutredningensdärför med attserar
så fåfritidsvaneundersökningar. Med tanke pågenomföra att unga

samtidigtpolitiskarepresenterade i kommunensär som ungaorgan
offentligt organi-ofta beroendefritidsområdetpå kultur- och är av

vadaktiviteter, detta särskilt viktigtunderstöddaserade eller är
kulturverksamheter.gäller fritids- ochungas

bland på vilkenfritidsvaneundersökning kanEn annat ge svar
skatillfrågade föredrar och hur denfritidsverksamhet de ut-vara

frågor befintliga verk-på denformad. kan ocksåDen svar omge
och vad de verksamhetensamheten använder den anser omvem-

olika frågor aktuali-uppslagsböckerResultaten används närsom
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Inför minskning eller nedläggning aktivitet ellerseras. av en enen
redafrån dessa undersökningar snabbt påanläggning kan taman

ungefär vilka deskulle beröras ochhur många är.som
jämställdhetspers-fritidsvaneundersökning ocksåEn är ettur

Fritidsutredningen har visatinvestering.pektiv god att storenen
och verksamheter.till går till pojkarsdel Enmänsresursernaav

fritidsvaneundersökning kan försäkra kommunen så välattom
intressen tillgodoses.kvinnorsmäns som

fritidsvaneundersökningar kan ocksåstatistiskaUtöver rent mer
genomföras där mindre antal brukarekvalitativa undersökningar ett

kvalite-för kunna vilkautförligt tillfrågas. Detta närmareatt semer
dess brukare.verksamhet har enligtoch bristerter en

genomföras kulturområ-undersökningar kan påformSamma av
anföraskulturverksamheter kan också mångadet. gällerVad att unga

informell kultur framförellerprioriterar satsningar på temporär per-
kulturinstitutioner. kulturpolitik inteeller formella Enmanenta som

nuvarande i hög grad koncent-liksom dendetta ochmotsvarar som
institutionaliserade kulturen och litetsig på den utrymmegerrerar

självorganiserade aktiviteter riskerar snabbtför informella och att
därför angelägen kulturpo-förlora legitimitet. måstesin Det vara en

fritids- och kulturvaneunder-till exempellitisk uppgift att genom
hitta formerdetta och i förlängningen försökningar uppmärksamma

informella kultur mångaochstöd till den ärtemporära at-som unga
traherade av.

verksamheter7.3.3 Brukarstyrda

delaktighet vad gäller fritidsverk-inflytande ochform makt,En av
för driva sin verksam-själva harsamheter brukarnaär attatt ansvar

bra förkommittén dettahet. Ungdomspolitiska är sättatt ettanser
Ävenfördel. i demakt till deavståpolitiker och tjänstemän att ungas

de de ochmyndiga bör dessafall intebrukarna ärär experterses som
i självförvaltningsorganet.finnas representerade

verk-förslag brukarstyrdafrån läggaKommittén avstår att ett om
arbeta tillsammansendast kommunernasamheter attutan uppmanar

brukarstyrda fritidsverksamheter.för öka antaletmed attunga
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7.3.4 En fri pott

Ungdomspolitiskadekommit frånförslagEtt grupper somen avsom
gäl-verksamheterutåtriktademed i sinakontakthaftkommittén har

kulturverksarnheter.punktstöd förler
genomföravillfördet lättareTanken ettgöraär att unga som

denför detta.ekonomiskt stöd Förfåkulturprojektmindre att som
finnasska möjlighetellerpoesitävling attvill ett ravearrangera en

detta.för An-få mindreansökanenkel summa pengarenengenom
tilldelasskolornaExempelvis kansnabbt.behandlassökan bör en

skulleElevrådenkan söka.elevernavilkenkulturbudgetmindre ur
fatta beslut. Ettochansökningarnabehandlauppgiftkunna i attges
Ungdomsrådethari Ludvika. Däralternativ göraär attannat som

verk-andel tillanslagitrådetdenna harbudget.givits Av enen egen
kan söka.kommunenssamhetspengar ungasom

områdetförslag påläggaavstår frånKommittén utanettatt upp-
fritidsbudgetenochkultur- avsättakommunernaendast att avmanar

fritidsområ-ochinitiativ kultur-påför egnaungaspengarsummaen
kultur-förfogande förtillmedelställafrikallad Attdet, så pott.en

skapasjälvaförunderlättaenkeltverksamheter attsätt attär ett unga
in-makt ochökaoch på såkulturverksarnhetersina sätt ungasegna

kulturområdet.flytande på

Förslag7.4

hindereventuellaundanröjer dekommunerviktDet största attär av
ocksåmötesplatser. Detvill skapa ärfinns för egnasomungasom

innebärpositivt. Dettaidéer bemötshar attviktigt deatt unga som
ochbanortänka ibereddamåsteoch tjänstemänpolitiker att nyavara

former.traditionellakansketill förslagnejinte utmanarsäga som
mötesplatserinitiativ tillocksåkan startaKommuner attta menegna

villkor.demåste ske påutformningen egnaungas

kulturvaneundersökningarochfritids-regelbundnabörUnga genom
kulturutbud.fritids- ochpåverka kommunensmöjlighetfå att

ochkartläggalöpande följa,uppdragf°ar iUngdomsstyrelsen att re-
inflytandeochmaktökaförarbetedovisa kommunernas att ungas

kulturverksamhetema.fritids- ochöver
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ekonomi8 Ungas

för ska kunna levaviktigaste förutsättningarnadeEn att ettungaav
oberoende.självständigt liv de kan bli ekonomiskt Framgång-är att

ofta avhängigt möjligheterna på bostads-,i det avseendet är avarna
och arbetsmarknadema.utbildnings-

arbetslöshet har drabbat speciellt hårt.årens högaDe senaste unga
arbetslivserfarenhetbristande begränsar såvälmånga gångerDeras

möjligheterna till försörjning.finna arbetechanserna Avatt ett som
saknade de under årde arbetslösa 44 251996 procent avsom var

del dessa hänvisadesersättning från eller A-kassa.KAS En stor av
för sin försörjning.till socialbidrag

arbetskraftsefterfrågan harsamband med den sviktandeI stora re-
och medutvidgning utbildningssystemet.lagts på I atten avsurser

alltförlängs blir också studiefinansieringssystemenutbildningstiden
försörjning.viktigare för ungas

ochkommittén har i delbetänkandet UngaUngdomspolitiska ar-
för få arbetesvårigheternabete visat påSOU 1997:40 att ettunga

förbättra deras situation på arbets-föreslagit åtgärder församt att
synpunkter utformning-har också lämnatmarknaden. Kommittén

studieñnansieringssystemet.såväl utbildnings- somen av
och väl-inkomstutvecklingdedetta kapitel ska viI ta ungasupp

ochkonsumtionsmönsterVi ska belysafärdens fördelning. ungas
betydelse.transföreringssystemens

årunderlnkomstutvecklingen8.1 senare

inkomstspridningen.ökar Tan-arbetslöshethävdas ofta högDet att
hårdastdrabbaslägsta inkomsternamed deken deär att avgrupper

genomsnittliga inkomster.sig i lägrevilket avspeglararbetslösheten
arbetslöshet, fram-högaårensbakgrund deMot extremtsenasteav

mellan generationernainkomstspridningenför bordeförallt unga,
de studiernågraföljer genomgångsåledes ökat. Nedanha avaven

heltäck-genomförts.inkomstutveckling För att ge ensomom ungas
såvälemellertidsituation börekonomiskaande bild ar-av ungas

förstnämndastuderas.disponibel inkomst Denbetsinkomst av-som
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lönens bruttobidrag till försörjningen medan den sistnämndaser ger
samlad bild individens privatekonomi. disponiblaDen in-en mer av

komsten brukar definieras totala inkomster arbete och kapitalsom av
inklusive transfereringar minus direkta skatter och avgifter. Till des-

kan läggas inkomststandard,mått vilken definieras kvotensa som
mellan disponibel inkomst och socialbidragsnorrnen.

Ungdomars välfärdI och värderingar SOU 1994:73 redovisas
olika aspekter kring inkomster. framgårDär bland annat attungas
skillnaden i inkomststandard mellan generationerna varierat starkt
från slutet 60-talet fram till början 90-talet. till ochFram medav av
slutet 70-talet minskade skillnaderna för sedan öka igen. Settattav

hela perioden nettoskillnaden mellan generationerna någotöver var
omkring i slutet 60-talet.1990större än av

Under de första två åren på 90-talet tycktes emellertid de hayngre
vunnit mark i förhållande till de äldre. framgår iDet Krokig tillväg

där jämförelser disponibel inkomst mellan olika ålders-vuxen av
utförts. disponibla inkomsten förDen 16-29-åringar i förhål-grupper

lande till 30-64-åringar ökade under 1991-92. skedde samtidigtDet
de relativa arbetsinkomstema minskade. Studien visar också attsom

den disponibla inkomsten ökat för alla åldersgrupper från 1985 till
1991, för sedan undernågot 1992.att avta

den generationen skulleAtt komma ifatt den äldre vad gäl-yngre
ler disponibla inkomster får emellertid inget stöd i undersök-senare
ningar. Trenden har varit den Statistiska centralby-motsatta.snarare
rån SCB genomför årligen så kallad inkomstfördelningsunder-en
sökningss.Enligt denna undersökning har den disponibla inkomsten

konsumtionsenhet i åldersgruppen 18-24 år minskat med närma-per
24 mellan 1989 och 1994. genomsnitt har visserligenI deprocentre

disponibla inkomsterna för alla åldersgrupper under år minskat55
betydandesö.förändringarna för de något äldre har inte varit likamen

Landsorganisationen i Familjeekonomisk be-presenterar rapport
arbetningar inkomstfördelningsundersökningarSCB:s för årenav

och1989 1994. Undersökningen visar den disponibla inkomstenatt
konsumtionsenhet för ensamstående minskadeper unga personer

med hela mellan och15 1989 1994. Därmed dennaärprocent grupp

55Undersökningen går också under Hushållets inkomster HINK.namnet
56Inkomstfördelningsundersäkningen 1994, SCB, Meddelande Be 21 SM 9601, 1996.
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för flerbamsfamiljer och ensamståendejämföra med genomsnittetatt
bam.utan

arbetsmarknadsläget tillsammansresultat det svåraSom ett av
utbildning bor allt fler hemmamed marknadens krav på längre unga

förr. har drabbats särdeleshos sina föräldrar längre Dennaän grupp
för kvarboende har idisponibla inkomstenhårt de åren. Densenaste

199458. emellertidmellan och bördet halverats 1989 Detnärmaste
beräkningar inte hänsyn till så kalladedessapoängteras tar natu-att

tillgången till och logi till reduceratraförrnåner, det vill säga mat
stöd från föräldrarna beaktats. finnspris. heller har direkt DetInte

utveckling, med växande antaldärmed fog nämnda ettatt anta att
försörjningsbördan föräld-kvarboende, övervältrar delar påstora av

rama.
förtycks de disponibla inkomsterna ha mins-Sammantaget unga

Förklaringen till försämringamakat betydligt under de åren.senaste
kan flera. arbetsinkomstema sjunkit och den dis-En är attattvara

i sinponibla följt med. Minskade arbetsinkomster berorinkomsten

arbetskraftsdeltagande ipå lägrepå hög arbetslöshet även etttur men
ökar.samband med studietidemaatt

arbetsinkomster förändrats de årenhar dåHur senasteungas
har 16-29-åringamas arbetsinkomsteroch fram till 1991Från 1975

nettoförändringen inte varit betydande.fluktuerat något även om
arbetsinkomstema för ioch fram till omkring 1990Från 1985 steg

Under skedde dockalla åldersgrupper. åren 1991-92stort sett en
sammanfaller med den kraftigt ökade arbetslösheten.nedgång vilken

år.varit för åldersgruppen 20-24Störst har minskningen
delas på kön för människorOm arbetsinkomstema upp unga un-

ökningen andelen kvinnor påder åren får den markantal975-91 av
genomslag. Under hela perioden har kvinnornasarbetsmarknaden

männensöo.arbetsinkomster ökat i förhållande till det kvarstårTrots
kvin-löneskillnader mellan och kvinnor främst beroende påmän att

deltid de befinner sig i sek-i utsträckning arbetarstörre samt attnor
traditionellt lågavlönade. Skillnaden mellanär mäntorer settsom

57Familjeekonomisk LO, 1997.rapport,
58Inkomstfördelningsundersökningen 1994, SCB, Meddelande SM 9601, 1996.Be 21

59Krokig till Ungdomsstyrelsen, 1996.väg vuxen,
60Ungdomars välfärd och värderingar, SOU 1994:73, Civildepartementet, 1994.
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och kvinnor utför liknande arbetsuppgifter har visat sig utgörasom
procentél.mellan fyra och sju

förändringarhar då dessa i arbetsinkomster förHur ochmän
kvinnor påverkat de disponibla inkomsterna totalt sett förvå-Inte
nande har arbetsinkomstens andel den disponibla inkomstenav
sjunkit från omkring tillmarkant 1989 och med Utvecklingen1992.
därefter osäker. bör försämringenDet allapoängterasär att avser

människoråldersgrupper och berör således inte enbart unga
kan den höga arbetslöshetenSammantaget skapat vissnoteras att

ökad ilönespridning, den inte står paritet med sysselsätt-attmen
omfattning63ningsproblemets framgårDet tydligast ärsom ar-

betsinkomsternas minskade andel de disponibla inkomsterna. Detav
verkar de förlorat mark de äldre vadäven gentemotsom om yngre
gäller disponibla inkomster. Utvecklingen under de två tillsenaste

åren fleraemellertid oviss då de studier refererasärtre av som ovan
inte har haft tillgång till tillräckligt färska data.

8.2 Transfereringar till unga

Minskade arbetsinkomster kan huvudsakligen förklaras ökadav ar-
betslöshet arbetskraftsdeltagandeminskat följd alltsamt ensom av
fler i allt utbildningar. Ungdomspolitiskalängre kommitténpersoner
har i sitt arbetedelbetänkande och SOU pekat deUnga 1997:40 på

svårigheter människor har finna arbete. fårDetstora att ettunga
förutom effektersociala konsekvenser på deras ekonomis-ävenrent
ka situation. Skillnaden mellan förvärvsarbetande och arbetslösa iär
genomsnitt finns dessutom betydande variationer inomDetstora.

arbetslösa.gruppen
Arbetslösas ekonomiska situation beror till del möjlighe-stor av

till arbetslöshetsersättning. Eftersom människor ofta sak-terna unga
arbetslivserfarenhet hamnar de utanför arbetslöshetsförsäkringen.nar

År 1996 omkring de arbetslösa44 mellan 18-25öppetprocentvar av
år någon form arbetslöshetsersättning. alarmerandeDetutan ärav

6 The Within-Job Gender Wage The Case of Sweden,Petersen al, 1996.etgap,
62Krokig till Ungdomsstyrelsen, 1996.väg vuxen,
63Det framgår också Unemployment Shocks and Income Distribution: How did theav

Nordic Countries theirFare During Crises, Aaberge, R. et.al., seminar 1997.paper,



SOU 1997:71 ekonomiUngas 157

inte för ställerbara det i särställning bland de arbetslösaatt unga en
för det får konsekvenser för deras möjligheter tillockså attutan stora

försörjning.
Generellt har de erhåller ersättning från arbetslöshetskas-sett som
de de arbetslösa,högsta disponibla inkomsterna ävenav om er-sa

sättningen inom varierar beroende tidigare inkomst. Engruppen
endast får då den liggerde KAS påärutsatt avse-mer grupp som en

arbetslösa har det svårast, ochlägre nivå. Denvärt grupp av som
däribland de inte erhåller någon arbetslöshetser-många ärunga, som
sättning alls. flertalet dessa socialbidrag den enda försörj-För ärav

Årningsmöjligheten. omkring de arbets-1996 35mottog procent av
lösa socialbidrag någon gång under året.i åldersgruppen 20-24 år

de med eller låg a-kassa ingår iDet viktigt KASävenär att notera att
denna grupp.

för-arbetsmarknadspolitiska åtgärder har andradeltar iDe som
öppet arbetslösa. Vanligensörjningsmöjligheter deän är ut-som

Bidragets storlek ba-i form utbildningsbidrag.går kompensation av
arbetslöshetsersättning. inte berätti-deltagarens Depå ärseras som

erhåller bidrag motsvarande KAS.gade till ersättning ett
ersättningama vidbör utbildningsbidraget liksomDet noteras att

får omedelbara konsekvenser.arbetslöshet skattepliktigt. tvåDetär
relativt lite ersättningen efter skatt.För det första kvarstår ibland av

den arbetslöse, via den beskattningsba-För det andra kvalificerar sig
skattepliktig inkomstinkomsten, till andra bidragssystem. En ärra

således både och för den enskilde.på gott ont
finns förklaringen till de minskadeSom nämndes inledningsvis

arbetslöshet,för förutom tilltagandearbetsinkomstema ävenunga,
arbetskraftsdeltagande. färsk studie visarhämta i minskat Enatt ett

arbetskraftenandelen den arbetsföra befolkningen ingår iatt av som
i åldersgruppenhar sjunkit under hela 90-talet. alla 20-64Det avser

år.64 arbetskraftsdeltagandet huvud-Troligen har det minskade två

sakliga orsaker.

första precis påtalats tidigare, antalet idet har,För som personer
i genomsnitt blivitutbildning ökat samtidigt utbildningarnasom

i utbildning kan resultat delängre. ökat deltagandeEtt ett avvara
utbildning ocksåökande kraven från arbetslivet på längre påmen

64 Distribution: did the Nordic CountriesUnemployment Shocks and Income How Fare
During their Crises, Aaberge, R. et.al., seminar 1997.paper,
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det andra har antaletarbete.den minskade tillgången på För personer
åtgärder ökat markant underarbetsmarknadspolitiskai olika typer av

för arbets-irrelevantkanske tyckasåren. kande Detsenaste vara
offentliga statis-betydelsefullt då de i denkraftsdeltagandet ärmen

arbetskraf-således inte räknas tillstuderande ochtiken betraktas som
ten.

illustrerasvidare Ökat kanväljer läsaandelenAtt att avunga som
grundläggande högskoleutbild-studerande ifaktum antaletdet att

sedan slutet 70-taletkring 185 000ning relativt konstantlegat av
med början 90-talet skeddeFrån ochoch under hela 80-talet. enav

studerande cirka1995/96 låg antalet påexpansionoch läsåretkraftig
0006.286

för alltförsörjningstudiemedelUtvecklingen innebär utgöratt
varje erhål-stigande antal årockså detfler framgårDet somavunga.

studerande80-talet höll sig antaletslutetler studiemedel. Under av
kring 100 000relativt konstant någotstudielån övertog perso-som

trend.tilltagandestudiebidrag hade någotfickmedan de ensomner,
med studie-antalet studerande1991/92 ökadeläsåretFrån och med

kraftigtéé. 1994/95 omkring 215 000medel Läsåret mottog personer
studielån67. Trendbrottetcirka 000studiebidrag och 159 tog sam-

tilltagande arbetslösheten.med denmanfaller tidsmässigt
studi-tidskrävande,studierdet faktumenbartInte ävenär utanatt

till minska arbetsin-kan bidrautformning,emedelssystemets att
disponibla inkomst.studerandes Förandel dekomstemas att er-av

bruttoinkomststuderande inte hastudiemedel får denfullthålla en
därutöverfribeloppet. inkomsterkallade Föröverstiger det såsom

överskjutande delen.denmedstudiemedlen 50reduceras procent av
liten andelvisar väldigtstuderandeårsUppfoljningar 1993 att enav

gäller ifribeloppet. Detinkomsterde studerande har över synner-av
studerandeés.het yngre

terminervanligtvis omfattar tvådeupplagda såStudierna är att
avsed-månadernaresterandemånader.sammanlagt nio De ärtreom

för studiemedelFörutsättningarnarekreation.för feriearbete ochda
terrninema.tillräcklig omfattning understudier ibedriverär att man

65Högskoleverket 1996.

66 Ungdomsstyrelsen 1996.Krokig tillväg vuxen,
7 1996.Utbildningsdepartementet,sou 1996:90,Sammanhållet studiestöd,

Utbildningsdepartementet, 1996.Sammanhållet studiestöd, sou 1996:90,
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emellertidarbetsmarknadsläge har begränsatsvåraårensDe senaste
sommarjobbmöjligheterna till avsevärt.

sommarjobb har olikaalternativ tillBland typerannat avsom
studerande har därmed möjlighetbörjatSommarkurser De attges.

antalsommarmånaderna. påerhålla studiemedel under Kravenäven

gäller då.klarade högskolepoäng även
emellertid begränsat vadkursutbudetSåväl antalet platser ärsom

kan eller vill,medför de intesommarkursema.gäller Detta att som
fårskaffa sig sommararbete,kunnat någotlikaledesoch storasom

möjlighet erhålladel dessa hartörsörjningssvårigheter. En att er-av
inte hunnitflertalet hararbetslöshetskassa.sättning från Det stora

för erhålla någonarbetslivserfarenhet krävsdenskaffa sig attsom

genomsnitt-arbetsmarknadsstöd framförallt beroende påform attav
sjunkit6 dessaåren har Förstudier under desåldem i högre senaste .

de omkringförsörjningskälla.enda Avsocialbidragkvarstår som
undersocialbidrag någon gångungdomshushåll erhöll80 000 som

rimligtstuderandehushåll. Detomkring1994 24 är attprocentvar
under sommarmå-fick socialbidragdessa endastflertaletanta att av

nadema.
långtgåendef°arutformningStudiemedelssystemets även mer

bidragsdeldet förutomdåför studiemedelstagarnakonsekvenser en
mångaoch SACO konstaterarlånedel. Sparbankenbestår attav en

föresina studielånbetala tillbakahinnainte kommerakademiker att
pensioneringenm. student dessutomkannettoberäkningarEnligt en

beroende pånettolönentill niofå betala ända procent mar-avupp -
livet.yrkesverksammaunder hela detginalskatten -
betänkande, Samman-lämnade 1996Studiestödsutredningen ett

sammanhålletförordar1996:90. Dehållet studiestöd SOU stu-ett
maxi-menade detUtredningenstudier.för alladiestöd atttyper av

alla utbildningardetsamma förskastudiemedelsbeloppetmala vara
bidragsde-Generellt föreslåsdifferentieras.bidragsandelenattmen

vilket blandhögskolestuderande ökaförstudiemedlen ärlen i annat
utbild-till högresnedrekryteringensocialamotverka dentänkt att

istuderande slipper lånadekonsekvensenfår ocksåning. Det att
återbetalningsreglema där-tidigare ochutsträckning attsomsamma

för kan skärpas.

69 1996.UngdomsstyrelsentillKrokig väg vuxen,
7° Sparbanken ,1995.SACO ochnu vilket pris,Studier-
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Regeringen förbereder för närvarande proposition ett nytten om
studieñnansieringssystem.

8.2.1 Fattigdom socialbidragstagande blandoch unga

Enligt definition den fattig har inkomst liggerEU:s är som en som
under medianinkomsten. Fattigdom således relativt50 ärprocent ett

begrepp. mitten 80-talet räknades befolk-knapptI 5 procentav av
ningen i Sverige fattiga enligt denna definition. Sedan dess harsom
förändringarna i åldersgruppema år varit30 små. inteDetöver är
fallet för de under dag faller25 år. I 20är närmare procentsom av

fattigdomsstrecket".dem under

svenska inkomststatistiken ställer emellertid till del be-Den en
kymmer. betraktas från 18 år såsom hushåll. demAvDär egetunga
bor med all säkerhet flertal hos sina föräldrar. Då de delvis leverett

sina föräldrars tillgångar behöver de således inte skaffa sigav egna
inkomster i utsträckning. Om hänsyn till dentar typensamma man

felkällor visar det sig ändå omkring 10att procentav av personer
definition fattiga. Andelen har dessutom ökatunder 25 år ärper

199472.dramatiskt från till1985
har visat sig olika problem ekonomiskDet även att sorters som

socialbidragstagare ochfattigdom, ekonomiska problem, antal antal

standard, har ökat kraftigt på 90-talet.individer med låg materiell

unga.ökningen bland de Kopplingen mellanSärskilt påtaglig är
Ärökat. arbetslös risken förolika problem har också ärtyper manav

andra problem, till exempel måste söka socialbidrag, störreatt man
80-talet.påännu

ökade fattigdomen bland de har, precis antydsDen unga som
socialbidragstagandet. Under fickfått konsekvenser för 1995ovan,

socialbidrag undercirka i åldern 18-24 år någon gång120 000 unga
cirka de i befolkningen.året. 16Det motsvarar procent av unga

ökade antalet bidragshushåll medMellan och 1993 251992 unga
procent.

7 Seminarierapport, och Ungdoms-Social exkludering 90-talets Sverige, Halleröd, Bam-i
delegationen 1996.

nHalleröd, a.a.
73Halleröd, a.a.
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andra socialbidragstagare inte bara medskiljer sig frånUnga avse-
endast omkringende på dess andel tvåävenstora utan attgenom

arbetsinkomst. ska jämföras medtredjedelar dem har någon Detav
socialbidragstagare. deför övriga90 Föremot procent unga so-upp

arbetsinkomst endast tillcialbidragstagare har uppgår den 40som en
socialbidragstagares arbetsinkomster.övrigasprocent av

socialbidragstagande under lång tidblir kvar iAndelen unga som
hushållen kvar frånökat. Under 1995 85har också procentvar av

de hadeföregående jämfört med 39 1990.år, Avprocent unga som
fortfarande socialbidragstagaresocialbidrag 1990 26 procentvar

1995.

socialbidragstagande visaruppföljning olika årskullarsEn attav
föddes haft socialbidrag någon gång ifjärdedel de 1970somen av

arbetsmark-de allmänhet debuterade pålivet. förvånande då iDet är
årskullar resulta-högkonj unktur.naden under För ärextrem yngreen

hafödda 1974 visar signedslående. Gruppenän stegran-ten enmer
ålder harsocialbidragstagande. Vid 21 årsde kurva vad gäller när-

socialbidrag. dubbelt såtredjedel dem mottagit Det ärmare en av
ålder.hade vidfödda 1967andelstor sammasom personer

till visssocialbidragstagandet bland kanUtvecklingen ungaav
exempelvisde ersättningar utgår viddel förklaras nivån på somav

utformning. fall nårarbetslöshet studiesystemets I mångasamt ar-
kallade socialbi-inte till den såbetslöshetsersättningama ens upp

erhållerarbetslös ochdragsnonnen. medförDet ärävenatt om man
berättigad till socialbidrag.ändåersättning i form KAS ärav man

då uppfyller vissatänkt utgåsocialförsäkringarDe är att mansom
arbetslöshet, inteexempelvisförutbestämda kriterier, såsom är ut-
hunnit etablera sig. deinte Iformade för fångaatt upp personer som

arbetslöshetser-möjlighet få exempelvisfall människor har attunga
håll till.komplettering från måstesättning den ofta så lågär annatatt

ofta vändatrångmål måste såledesi ekonomiskahamnatUnga som
försörjning.för klara sinsig till flera myndigheter att

74 systembrister, Tapio Salonen, ingår ipersonliga bekymmer ochSocialbidraget mellan-
Socialstyrelsen. 1997.11 socialbidrag,röster om
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utgifter konsumtion8.3 Ungas och

förhållandesammanlagda utgifterna i till total inkomst har,De precis
för alla andra, avgörande betydelse för levnadsförhål-som en ungas

landen. heltäckande bild försörjningssituationFör att ge en av ungas
måste således inkomsterna såväl utgifterna studeras.som

ekonomi och konsumtionsmönster avspeglar i hög gradUngas
deras vill de studerar,livssituation, det arbetar, arbetslö-säga ärom

hur de bor, de lever de har barn et cetera.sa, ensamma, omom
Skillnader från olika och platser i landet där-mellan harorterunga

små.visat sigemot vara
hypotek detaljerad redovisningFrån diskotek tillI ges en av ung-

konsumtion. sig de mellan har förhållande-visar 16-24 årDet attas
vis små utgifter för snabbmat och godis. Likaså för nöjen, alkohol

Överoch tidningar. hälften de har utgifter för kläder,storaav unga
tredjedel har utgifter föroch hyra. Omkring bensin,mat stora te-en

lefon femtedel betalar mycketoch sparande. hemma, harEn stora
skulder betala eller har utgifter för tobak.att storaav

således utgifter för det boendetallmänhet det belas-I är egna som
den ekonomi hårdast. gäller såväl studerande, yrkes-Dettar unges

verksamma arbetslösa. bostadskostnadema ökatDå betydligtsom

konsumentprisindexhar hyreskostnademas andel utgifter-änmer av
ökat7dessutomna .

det finns skillnader mellan deI här avseendet harstora egetsom
hushåll och de fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Somsom
exempel kan bor kvar hemma beräknas hanämnas att unga som om-
kring 2 800 kronor lägre utgift i månaden de skulle bott iän om egen
lägenhet.

har vidare visat sig ungdomsgruppen oftareDet har svårighe-att
klara sina löpande utgifter andra Generationsut-änter att grupper.

redningen de har fast arbete ochSOU 1994:73 ärattmenar som
etablerade på arbetsmarknaden sällan har svårigheter klara löpan-att
de utgifter. i tillfälliga arbeten ochUnga arbetslöshet har däremot
klart likviditet eftersom de första jobben ofta tillfälligsämre är av

Fast arbete möjlighet bygga ekonomiskanatur. attger upp reserver.

75Från diskotek nu hypotekk, Carle och Sjöstrand 1996.,
76Ungdomars välfärd och värderingar, SOU 1994:73, Civildepartementet, 1994.
77Krokig till Ungdomsstyrelsen, 1996.väg vuxen.
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problem.ekonomiskaoftast kvinnor, harDeltidsarbetande, större
kvin-mellan arbetare särskiltMarkanta skillnader finns också unga

beror löneskillnader. Gene-vilket till del pånor och tjänstemän stor
klasstillhörighetföräldrarnasrationsutredningen ävenattmenar

fort-ekonomiska situation. Klasskillnadersamvarierar med barnens
mellanLika påtagliga skillnadernagenerationerna.plantas mellan är

infödda svenskar och invandrade.

överväganden8.4

inkomsterhaft lägre arbets- och disponiblahar traditionelltUnga sett
förvånande då de ofta befinner sig iinte såäldre Det ärän personer.

arbetsmarkna-bostads-, utbildnings-etableringsfasen på såväl som
under de fåttmänniskor årenderna. Problemet är senasteatt unga

försörjning.klara sinsvårareavsevärt att
Även utgiftssida, såsomförändringar skett på devissa ungasom

finns förklaringen huvudsakli-boendekostnader,exempelvis ökade
inkomstsida. undersökningarhämta på deras Deatt som genom-gen

minskade disponibla inkomsterförts visar stadigtområdetpå
bara i absoluta talbland minskar inteInkomsterna ävenutanunga.

allvarligt då denaturligtvisrelativt till äldre generationer. Det är
varit ansträngd.ekonomi från börjanungas

ekonomiska situation detöverblickfå bättreFör äratt av ungasen
de ska jäm-viktigt återkommande uppföljningar. Förmed att vara

likartad uppläggning. Ungdom-förbara de också hatiden böröver
få idärför Ungdomsstyrelsen börkommitténspolitiska attanser

försörjningssi-följa och analyserakontinuerligtuppdrag att ungas
klyftorna mellanåtgärder för undvikatuation förslå att attsamt unga

andra åldersgrupperoch mellan ochkvinnor och växer.män unga

för bidragArbetslöshetsersättning i stället8.4.1

för-den huvudsakligatillsammansfinns två faktorerDet utgörsom
disponibla inkomster.trenden iden nedåtgåendeklaringen till ungas

arbetsmarknaden. detmed svårigheterna på Förhar bådaDe göraatt
drabbatarbetsmarknadslägeårens kärvaförsta har de senaste unga

ungdomsarbetslöshet och lågaresulterat i högsärskilt hårt. harDet
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arbetsinkomster. det andra har arbetskraftsdeltagandet blandFör

sjunkit stadigt under 90-talet.unga
har båda dessa omständigheter fått kon-Som antyds storaovan

sekvenser de arbetsinkomster. Samtidigt har kraven påpå attungas
arbetsinkomst ökat väsentligt till exempel sjuk- ochha genomen

reforrnering. undersökningar genomförtspensionssystemens De som
arbetsinkomster för den generationenpekar på avtagande yngre un-

den disponibla inkomstensder hela 90-talet. påverkar ocksåDet om-
framgår faktumfattning och sammansättning vilket det attav ar-

betsinkomstemas andel den disponibla inkomsten sjunkit underav
de åren.senaste

generellt ingasig in på arbetsmarknaden harDe stör-setttarsom
har låga löner.försörjningssvårigheter såvida de inte Vär-extremtre

arbetslösa eftersom arbetslöshetsersättningdet för demär ärre som
motprestation. bli berättigad tillbaseras någon form Förpå attav

försäkringstagaren arbeta och, antingen indirekt viaersättning måste

arbetslöshetskassa, betalaskatten eller direkt till enen
försäkringspremie. Eftersom ofta har förankring ar-unga svag

hunnit tillräckligt förbetsmarknaden har de inte ännu attprestera
ordinarie försäkringssystemen. försäkringarkvalificera sig till de De

kraft vid arbetslöshet omfattar således intetänkt träda iär attsom
befinner sig alltsådessa individer. Paradoxalt månganog unga ar-

försäkring i princip tänkt utgå,betslösa i situation där är att menen
alltför fånga dem.där inte konstruerat De ärär trotsattsystemet upp

problem socialtjänstenarbetslösa har generellt inte deoch sett som
uppgift arbeta med.primärt har till att

framhållit i delbetänkande det alarmerande såvi vårtSom är att
sitt uppehälle.behöver socialhjälp för klaramånga Denatt pe-unga

sig bli allt längre.riod behöver sådant stöd har också visatunga
bland och begynnandeUppgifterna nyfattigdomen ettunga so-om

omfattning. huvudsak-cialbidragsberoende pekar på problemens De

utvecklingen torde den försämradeliga anledningarna till vara ar-
utforrn-betsmarknadssituationen arbetslöshetsersättningenssamt

ning.
kommittén arbetslösa ska haUngdomspolitiska attanser unga

skyldigheter andra arbetslösa. Andrarättigheter och somsamma
bidragsnivåema. därför viktigtfaktorer åldern skall Det ärän styra

socialbidrag för klara sin försörjning.de inte tvingas leva på attatt
Även lyckats etablera sig på arbetsmarknadenintepersoner som
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måste kunna möjlighet erhålla form arbetslöshetser-någonattges av
sättning.

orättvist medborgare,kan kanske tyckas direkt ellerDet att som
indirekt finansierat de nuvarande arbetslöshetsersättningama, också

ska understödja inte i den grad de be-motpresterat attpersoner som
Åtill ersättning. andra sidan tvingas de det redan irättigas göra nu-

arbetslösa hänvisas till socialbidrag. Problema-läget då många unga
tiken lättlöst. ska arbetslösa, inte beta-inte Omär ungaman ge som

arbetslöshetsersättningssystemen, möjlig-lat in tillräckligt mycket i
het sådan rättighet också innebära skyldighettill understöd, måste en

under ersättningstiden något.att motprestera
Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen har fått regeringens

uppdrag förslag i syfte aktivera och kompetensutvecklalämnaatt att
arbetslösa vilka berättigade till stöd enligt socialtjänst-under 25 år är

lagen. förslag förVidare har regeringen lagt dels ett nytt systemom
arbetslöshetsförsäkring, dels komplettering socialförsäkrings-en av
systemet.

Ungdomspolitiska kommittén har i sitt delbetänkande pekat på att
arbetsmarknadspolitiken uppifråninitieradtraditionellt medärsett
några få generella åtgärdsprogram. komplement till dessaSom borde

for fler nerifråninitierade åtgärder med flexibelutrymmeges an-
arbetslöses ambition och förmåga. Kommitténpassning till den an-

aktiviteterdessa principer bör vägledande för de skaattser vara som
hjälpa arbetslösa socialbidragstagare in på arbetsmarknaden.

deltagande i arbetsmarknads-Vanligen utgår kompensation vid

politiska form utbildningsbidrag. Bidraget liksomåtgärder i ärav
arbetslöshet skattepliktigt.ersättningarna vid

ersättning skat-alternativ finns till skattepliktigDet är ettensom
bidrag används vanligen inte inomtefritt bidrag. Denna typ av ar-

finns emellertid inom andra bidragssys-betsmarknadspolitiken. De

Huvudfrågan med sådant bidrag det bör behovs-ärtem. ett om vara
eller behovspröva alla ansöker bi-inte. Genomprövat att som om

inrik-drag det lättare finna de bäst behöver stöd och sedanär att som
Å administrativbidraget på dessa. andra sidan krävsta storen appa-

omständligt och besvärande för desamtidigt det både sö-ärrat som
uppgifter.kande behöva lämna mängdatt en

Ungdomspolitiska kommittén den kompensationattmenar
till arbetslösa socialbidragstagare deltar i arbets-utgårsom som

principiellt utformasmarknadspolitiska åtgärder bör på sättsamma
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ersättningen till övriga deltagare. bör inte längre betraktasDesom
ersättningen bör således medförasocialbidragstagare och sam-som

rättigheter och skyldigheter andra arbetsmarknadsanpassadesomma
ersättningar. bör därför erhålla generell och skattepliktigDe en er-
sättning. Deltagarna bör skyldiga bidra till socialförsäkrings-attvara

samtidigt de möjlighet kvalificera sig i dessa.attsystemen som ges
arbetslöshet får därmed inte långtgåendekortare tidEn av samma

enskilde.konsekvenser för den

vidare ersättningen bör skälig in-Kommittén utgöraatt enanser
komst inte ska behöva kompletteras med andra bidrag. Därmedsom

lägre socialbidragsnormen, vilken kanbör ersättningen inte ligga än
acceptabel inkomstnivå. problembetraktas lägsta Ett ärsom en

i form och vid vissaemellertid ersättning KASatt typerav av ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder ligger under socialbidragsnormen.
Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen bör i det avseendet

för andra arbetsmarknadsrelateradedärför beakta konsekvenserna

ersättningar.

ekonomi8.4.2 Studerandes

disponibla in-viktig fråga vad gäller de minskadeEn ungasannan
det sjunkande arbetskraftsdeltagandet.komster de åren Iärsenaste

ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknadens tillta-takt med stigande
universitets-välutbildad arbetskraft har antalet ochgande krav på

explosionsartat under 90-talet. Studieme-högskolestuderande ökat
därmed allt avgörande rolldelssystemets utformning spelar en mer

för försörjning.ungas
vanligtvis omfattar terminerStudierna upplagda så de tvåär att

sommarmånadernasammanlagt nio månader. resterandeDe treom
Förutsättningarna föravsedda för feriearbete och/eller rekreation.är

studier i tillräcklig omfattningfå studiemedel bedriveräratt att man
sviktande arbetsmarknaden har medförtunder terminerna. Den stora

därföri möjligheten erhålla sommarjobb. harbegränsningar Detatt
blivit allt vanligare de studerande tvingas uppbära socialbidragatt
för klara sin försörjning.att

Vid flera universitet och högskolor anordnas Sommarkurser av
olika positivt utveckling där studenternaslag. Kommittén påser en
kan i form tredjeläsa ordinarie kurser påäven ter-sommaren av en
min. alternativ också diskuterats förlänga de existe-Ett är attsom

och högskolors skullerande två terminerna. Universitets resurser
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bordeGenomströmningeneffektivt.användaskunnadärmed mer
snabbare kanarbetsmarknaden mötasinnebärvilketökakunna att

fåsnabbarestuderande kanoch dearbetskraftefterfrågadmed en
period kandennaundererhållaskanstudiemedelDåinkomst. även
försörjningsinklarasommarjobbfått någotintestuderandede som

ändå.
be-detanföraskanterminerförlängdamed attMot gersystemet

underferiearbetestuderandeförmöjligheter ettatt tagränsade som-
återkommakan störremed kursertermintredjeEn gersommaren.

ellerunderstuderaantingen äventillvalmöjligheter sommarenatt
arbeta.

studenthushållsocialbidragstagandemedproblemetFör mötaatt
hög-universitet ochvidsommarverksamhetenönskvärtdet omvore

finansiella kon-vilkaemellertid oklartutökas. Detkunde ärskolor
kommit-Ungdomspolitiskaskulleexpansionsådansekvenser ge.en

alternativttermin,tredjekonsekvensernadärförtén att av enmenar
effek-ekonomiskadeDärvid börutredas.bordeterminerförlängda

studiemedelssystemetförsåvälutvidgning,sådan somterna av en
studeras.högskolor,ochuniversitetför

situation,studerandesdeunderlättaförmöjlighet attEn annan
det såslopahelthöja ellersommarmånaderna, ärunder attinte bara

studiemedelssystemetshållerframgårSomfribeloppet.kallade ovan
fribe-harSamtidigtarbetsinkomster.studerandesdeutformning nere

ef-läsastuderandedefåuppgift för attpreventiv attloppet meren
Huvudar-vid sidanarbetemycketförsigpåinteochfektivt om.ta

kost-intefribeloppet oväntatavskaffande ärettmotgumentet av
slutbetänkandei sittStudiestödsutredningennadsaspekten. uppger

årligen.kronormiljoneromkring 500skulle kostaslopandeatt ett
kost-iutredningenmedinstämmer attkommitténUngdomspolitiska

där-vinstenlångtfribeloppet änstörreslopande ärnaden för ett av
vidlag.

skrivelseSärskild8.5

Socialsty-ochArbetsmarknadsstyrelsenuppdragitharRegeringen
tillsyftaråtgärdertill attförslagutarbetasamverkanirelsen somatt

reguljä-deninsigförutsättningarungdomars taattarbetslösaöka
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utbildningssystemetm.arbetsmarknaden eller Förslaget skallra ut-
formas så det den enskilde möjlighet till kompetensutvecklingatt ger
och åtgärderna ska utgå från de arbetslösas behov och förut-egna
sättningar. Kommunerna ska förslaget möjlighet attgenom ges er-
bjuda de arbetslösa meningsfull sysselsättning i stället för social-en
bidrag. I uppdraget ingår beräkna skälig ersättning till individenatt
och lämna förslag till konstruktion det stödet. förslagetI skaav nya
också effekterna i framtidenövervägas eventuellt stödetatt göraav
åldersneutralt. Enligt direktiven ska utredningen inhämta synpunkter
från bland Ungdomspolitiska kommittén.annat

Kommittén har i särskild skrivelse lämnat följande synpunkteren
till Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Ungdomspolitiska kommittén framhåller stödet bör ål-att vara
dersneutralt. Vidare kommittén ersättningen ska så-attmenar vara
dan den inte behöver kompletteras med socialbidragatt och ska ut-
formas så den inte befäster fortsatt bidragsberoende.att Ersätt-ett
ningen ska den arbetslöse möjlighet bli delaktig i befintligaattge
trygghetssystem.

Kommittén ersättningen ska knuten tillatt mot-menar vara en
prestation från den arbetslöses sida. Motprestationen ska utformas
tillsammans med den arbetslöse, med utgångspunkt i dennes intres-

och önskemål, och led i handlings- och utvecklings-ettsen vara en
plan den arbetslöse tillsammans med tjänstemanupprättat påsom
arbetsförmedlingen. arbetslöseDen skall ha möjlighet avvisaatt
motprestationen den inte ingår i angivna handlings- ochom ovan
utvecklingsplan eller motprestationen inte tillräckligt godärom av
kvalitet.

Verksamheten ska utformas så den kan tjäna referens foratt som
den arbetslöse.

Slutligen bör de förslag Ungdomspolitiskaäven kommittén läm-
i vårt delbetänkande, Arbete åtnat SOU:1997:40, beaktas iunga

det fortsatta arbetet.

7 Regeringsbeslut S97/651/IFO.
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Förslag8.6

ekonomiskaföljakontinuerligtUngdomsstyrelsen ska ungasupp
ochkvinnormellanskillnadenbeaktasärskiltdärvidochsituation

män.

tenni-förlängdaochterminerkonsekvensernaekonomiskaDe treav
utredas.universitet börhögskolor ochvidner





l7lbostadendenochUngalSOUzl997z7 egna

bostadendenoch9 Unga egna

självstän-levakunnaförviktigt ettatthemifrån stegflytta är ettAtt
frånsjälvständighetensymbol förbostaden ärliv. Dendigt enegna
ochboendeklaramöjligheter egetEkonomiska ettattföräldrarna.

hem-flyttarnärdet avgörbostäder ytterstutbudet är mansomav
bostäderantali utantillgångenenbart mättintedetifrån. Men är

regioneri olika sammansattbostadsbeståndet är spe-hur somockså
bostä-tillgängligaandramedkonkurrerarin.lar Unga omgrupper

såvälefterfrågasinnerstäderibostädersmåkanExempelvisder. av
eller hyrorinsatserbetala högamöjligheterbegränsademed attunga

möjligheter.ekonomiskagodamedäldresom
hurvadbeskrivaförsöka vetförstskall vikapitlethär omdetI

hurhandlardeldenviDärefter ungabor. ompresenterar somunga
medsamarbeteigenomförtkommitténenkätdenvill bo somur

liksomboendeochbosparande segregeratVi kommenterarSCB.
Därefterungdomsbostäder.angåenderegeringsuppdragBoverkets

förslag.ochövervägandenkommitténsvipresenterar

boendeviVad vet9.1 ungasom

bildaktuellochrättvisandeheltäckande, avsvårtDet attär enge
oli-sinsemellanflera,frånhämtasmåsteUppgifternaboende.ungas

statis-gamlaförhållandevis näruppgifternaoch ärstatistikformerka
tillfinnshandandraboende iochStudentboendetiken presenteras.
harKommitténifrån här.utgårvistatistiki denmedexempel inte

gjortBostadsforskningförInstitutetbistånd frånmed benägetdock
tillgäng-finnsstatistikdenfrånresultatsammanställning somaven

boende. Detochfrågeställningar ennågra gerutifrånlig ungaom
bilden.helaintäckerintedetlägetuppfattning ävenviss omom

hemifrånflyttarNär9.1.1 unga

Uppbrot-självständighetsprocessen.delhemifrånflytta ärAtt aven
blanddet annatönskar ärsjälv utanalltid skeinte närkantet man

fåtillochförsörjning atttillmöjligheterna egenenberoende egenav
boendeförhållandenochekonomiföräldrarnasharVidarebostad.
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betydelse för uppbrottet sker liksomnär möjligheterna få utbild-att
ning på orten.

Längre utbildning på hemorten kan alltså fördröja flytten från
hemmet medan däremot utbildning utanför hemorten kan påskynda
utflyttningen. Utbudet bostäder och boendekostnadema kan ocksåav
påverka kan flytta hemifrån.när handlarDet vilka lägen-man om
hetstyper finns tillgå liksom vilka upplåtelsefonnerattsom som er-
bjuds på Föräldrar med goda bostadsutrymmenorten. det ocksågör
möjligt för bo kvar längre i föräldrahemmet.attunga

Sett längre tidsperiodöver har flytten hemifrån förskjutitsen
nedåt i åldrarna. Den genomsnittliga åldern då flyttar från för-man
äldrarna har blivit lägre.

Födelseår Män Kvinnor
10-talet 23,1 21,5
20-talet 21,7 20,7
30-talet 21,1 19,5
40-talet 20,8 19,3
50-talet 20,4 18,8

Ålder vid uppbrottet från föräldrahemmet:Tabell 1
Källa: Folk- och bostadsräkningarna, SCB.

Kvinnor har så länge vi kunnat få statistiska uppgifter flyttat hem-
ifrån omkring 1,5 år före förskjutningEnmännen. nedåt i åldrarna
har skett parallellt för båda könen, från 23 till 20,5 år för ochmän
från 21,5 till knappt 19 år för kvinnor. Såväl kvinnor flyttarmän som
hemifrån omkring 2,5 år tidigare de första årtiondenaän dettaav se-
kel. Denna förskjutning nedåt skedde emellertid till delenstörsta
mellan dem föddes på 1910-talet och de födda på 1930-ärsom som
talet. Därefter förskjutningen nedåtär den genomsnittliga åldernav
då lämnar föräldrahemmet tämligen måttlig för både ochman män
kvinnor.

Siffror från undersökningarna levnadsförhållanden ULFav pe-
kar i riktning, också på delvis nivå och intesamma medom en annan
lika tydlig riktning i förändringen, hela perioden.översett Det finns
data från ULF-undersökningar sträcker sig fram till 1994. Desom
visar det faktiskt skett minskningatt 20-24-åringarnas flytt-en av
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såskettförändring hadennatycksFörfrån hemmet. männenning
redan iminskninguppvisadekvinnornamedan1994, ensent som

ibodde 41 männenSålundaundersökning. procentårs1992-93 av
årmedjämfört 451990,år procenthemmaår kvar20-24åldern

och 2117för kvinnornasiffrorMotsvarande procent1994. pro-var
undersökningocksåstödsi hemmetkvarboendeökatEtt av encent.

Enligt1994.och1990gjortstotalbefolkningenregistret över somav
16-hela åldersgruppenikvarboendet ökathadeundersökningdenna

29 år.
för-dettaoch huråldersgrupperolikakvarboende ivisarTabell 2

mellan kö-skillnaderframgårtill 1990. Dessutom1975frånändrats

nen.

2Tabell
1975-1990föräldrahemmetikvarborUnga som

Bostadsräkningama.ochFolk-Källa:procent,
Olof Pettersson.Bearbetning: Lars

1990198519801975

Båda könen
97989795år16-17
79807776år18-19
30353437år20-24

68810år25-29
Kvinnor

97979693âr16-17
73736866år18-19
22242023år20-24

3444år25-29
Män

97999897år16-17
85868587år18-19
38454650år20-24

9121315år25-29

hoskvarborandelengällerdetskillnadernaregionala närDe som
vanli-kvarboendetglesbygden äriDet ärföräldrarna är stora. som

hoskvarbostorstadsungdomarbland attvanligaredetMen ärgast.
såvälsannoliktavspeglarDettaövrigaidet tätorter.föräldrarna ärän
olikadeiutbildningssituationenocharbetsmarknads-bostads-, som

ortstyperna.
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9.1.2 Hur bor unga
Bostads- och hyresundersökningama uppfattning hur deger en om

bosatta. Det måsteär dock återigen påpekas undersökningenunga att
endast täcker förstahandsboende. Inte heller Studentboende med iär
denna statistik. Tommy Berger vid Institutet för Bostadsforskning
har sammanfattat undersökningarna avseende åren mellan 1982 och
1993. Under den perioden har andelen ensamstående ökat tillsett
hela den undersökta ungdomsgruppen. Variationema tidenöverovan
har emellertid varit betydande.

Tabell 3
Fördelning på hushållstyper efter ålder på bostadsförestândaren, 1993
Källa: Bostads- och hyresundersökningen, SCB bearbetning Tommy Berger,
IBF.

år18-20 21-24 år 25-29 år 30 år och
över

Ensamstående 69 65 48 42
barnutan

Ensamstående 13 4 6 6
med barn
Samboende 7 20utan 20 32
barn
Samboende med ll l 1 26 20
bam

Hushållen fördelas efter bostadsföreståndarens ålder vilket inne-
bär det kan finnas också i åldersgruppenatt 30 år. Detöver ärunga
framförallt i hushåll år30 det blivit alltöver vanligare medsom en-
samstående, i åldern 21-24 år haräven det skett markantmen en
ökning andelen ensamstående.av

Hyresrätten den dominerandeär upplåtelseformen för bo-ungas
ende i alla ungdomshushåll. harDet inte skett någon dramatisk för-
ändring under år. Boende i äganderätt har minskat något i ål-senare
dersgruppen 2l-24 år sedan mitten 1980-talet, från 20 till 16av pro-

och viss minskningcent, 21-24-åringamas boende i bostadsrätten av
kan märkas, från 18 till 15 sedan 1989. Detta gällerprocent 18-även
ZO-âringarnas boende där så liten detär svårtärattmen attgruppen
uttala sig det verkligen förändring.ärom en
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Tabell 4
ålder bostadsföreståndarenpå upplåtelseformer ochFördelning

hyresundersökningen,bostads- och SCB.procent. Källa1993
årår år 25-29 år 30 ochUpplåtelseform 18-20 21-24

över
4189 82 66Hyresrätt
161 l 8Bostadsrätt 8 5

Äganderätt 433 163

Bearbetning: Berger, IBF.Tommy

i någon formdet blir allt vanligarevisar entydigtTabellen attatt
allt ovanligaremedan hyresrättenbostad äldresin ärär,äga man

hushålletäldre är.
har kartlagtför Bostadsforskning,InstitutetTommy Berger, även

ensamstå-hushåll barn, fördelade påihur lägenheter utanstora unga
sammanboende har.ochende

Tabell 5
Ensamstående

år årår 30 ochår 21-24 25-2918-20Antal rum
över

39 1543rok 691
455030 472 rok

8 259rok 23
2 101rok 04

60 1rok 05

Samboende
årår 30 ochår 25-29år 21-2418-20Antal rum

över
4 1625rokl

1l4770 63rok2
2827 345rok3
294 60rok4
3190rok O5

SCB.hyresundersökningen 1993;Bostads- ochKälla:

1980-talettill slutettrenden framensamstående gickFör avunga
harSedan 1989och kök.boende iminskat antal ettettmot an-rum
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delen bor i lägenhetersmå däremot ökat, från 39 till 43 procentsom
för åringarna och från till21-24 34 39 för 25-29-åringarna.procent
Motsvarande tendens finns inte beträffande äldre ensamstående.
Fortfarande två och kök den vanligaste lägenhetsstorleken förär rum
ensamstående i alla ålderskategorier, för tonårshushållen.utom

Bland de samboende inte tendensen lika entydig och framförär
allt verkar det samboende i mindre lägenheter blivit vanliga-som om

först de allra åren. Sålunda har andelen bor i högstsenastere som
två och kök bland 2l-24-åringarna ökat från 51 till 69 procentrum
mellan och och bland 25-29-åringarna från1991 1993 42 till 51 pro-

Motsvarande tendens finns inte i de äldre hushållen.cent.
finnsDet således tendenser till de i någotatt större ut-unga

sträckning bor kvar hemma hos föräldrarna och de de flyttatnäratt
hemifrån välj mindre bostad för några år sedan.äner en

9.1.3 Vad bokostar det att

Boendeutgifterna har ökat snabbt under 1990-talet. Under hela 1980-
talet motsvarade boendeutgifterna omkring 25 den dis-procent av
ponibla inkomsten, under 1990-talet har de stigit till knappt 30 pro-

den disponibla inkomsten. Mellan och1989 1995 bo-cent stegav
stadsdelen konsumentprisindex KPI med 62 medan pri-procent,av

på övriga och tjänster med Relativpriset27 påset steg procent.varor
boendet har således ökat totalt och eftersom boendeförhållande-sett

mycket långsiktig karaktär har hushållen i allt väsentligtärna av an-
sig till de kostnaderna låta boendekostnademapassat attnya genom

allt andel inkomsten.ta störreen av
Unga bor framför allt i lägenheter eller och kök1 2 ochom rum

det kan därför intresse studera hyresutvecklingen för des-attvara av
lägenhetstyper jämförelsei med andra.sa

Hyran påi januari för1989-1996, delat olika lägenhetstyper. Källa: B0-
stads- och hyresundersökningarna.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1246 1372 1501 1966 2128 2278 2360 2470
1795 1972 2147 2807 3026 3209 3308 3420
2265 2482 2697 3530 3811 3991 4111 4250

4 2816 3083 3357 4395 4757 4968 5103 5280
5 3541 3890 4257 5558 6001 6125 6332 6510o.

större
Tabell 6 Bearbetning: Lars-Olof Pettersson
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ökatlägenheternade minstaframgår dettabellenAv är mestatt som
förstigit medhyran 98,2Medanperioden 1989-1996.under procent

för demotsvarande ökningoch köklägenhet ett varrumomen
lägenheteralltså de83,8 Detlägenheterna ärprocent.största som

underhyresökningarnahaft deefterfrågarfrämst störstasomunga
perioden.

efterfrågasfrämstlägenheterdenVidare har typ unga,avsomav
lägenhetsbe-totalasin andel detminskatlägenheter,relativt små av

År tvålägenheterna58ståndet. 1960 närmare procent rumavvar
Folk- ochtal vid års Bo-Motsvarande 1990mindre.och kök eller
ensamståendeantaletSamtidigt harstadsräkning 31,5 procent.var
konkurrensenbetyderbland Detinte baraökat dramatiskt, attunga.

hårdare.blivit betydligtlägenheter harbegränsad andelom en
den ökatför harboendekostnadenfaktiskavi till denSer unga

forhar varitinkomstutvecklingensamtidigt unga un-ogynnsamsom
ökade utgiftsan-har blivitKonsekvensenl990-talen.der och1980-

ungdomshushâll.antalväxandedelar för ett
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Tabell 7
utgiftsandel forhushåll barn med bosta-Andelen ensamstående utan en

den minst den disponibla inkomsten.40 % av
hyresundersökningama, SCB Bearbetning:Källa: Bostads- och Tommy

Berger, IBF.

Ålder 1982 1985 1987 1989 1991 1993
år 30 39 4918-20 20 25 19
år 6 10 8 15 2821-24 7

6 925-29 år 7 6 8 15
år och 6 8 11 9 12 1530

äldre

8Tabell
samboende hushåll barn med utgiftsandel for bostaden påAndelen utan en

minst den disponibla inkomsten. Källa: Bostads- och hyresunder-40 % av
sökningen, SCB.
Bearbetning :Tommy Berger, lBF.

Ålder 1987 1989 1991 19931982 1985
år 16 19 34 0 018-20 l
år21-24 3 0 0 5 0 3
år 3 2 1025-29 1 3 5

år30 och 2 2 3 3 3 5
äldre

ensamstående barn fått vidkännasuppenbart deDet är utanatt en
kraftig Ökning bostadsutgiften andel den disponibla in-av som av
komsten. ökade boendeutgifterna ochsannolikt både de deDet är

särskiltminskade inkomsterna har betydelse. mellanDet ärsom
ökning den andel bostads-1991 och 1993 det skett en av varssom

utgift minst den disponibla inkomsten.40tar procent av
Motsvarande tendens finns bland hushåll med samboendeäven

lika tydlig.barn, där trenden inteärutan men
Även i de äldre har det skett viss ökning hushål-grupperna en av

sin inkomst förlen betalar minst bostaden.40 procent avsom
växande del de disponibla inkoms-Boendet såledestar en av ungas

ter.

79 och hyresundersök-definition disponibla inkomsten i Bostads-Den den använtssomav
från viss inkomststatistik. I BHU behandlas bostadsbi-ningen BHU skiljer sig annan

bostadsinnehav räntebidrag bostadsstöd ochdrag, skatteeffekter på grund samt somav
bostadsutgiften. Därmed räknas de inte heller med i den disponibladras därför bort från

inkomsten.
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viII bo9.2 Hur unga

genomfört tillsammanskommitténUngdomspolitiskaden enkätAv
särskiltupplevsbostadsproblemet inteframgårmed SCB att som
möjlig-påverka sinaockså kunnasigbland Mångastort anserunga.
mycketdetdebostad.få Av ärheter ettattatt som menaregenen

intedebostadhittaproblem för är ännuattstort somegenenunga
majoritet.hemifrån iflyttat

72Arbetslöshet bland procentunga
ekonomin 32klara den procentFör att egnaunga

inflytande 19ochmaktkännaFör procentattunga
13Fritidssysselsättning procent

arbetsmarknad 14för dagensKunskap procent
1 1bostadhitta procentAtt en egen

mycketområdenföljandeAndel de är ett stortattTabell 9 menarsomav unga
problem för de unga.

åtgärder förSärskilda9.2.1 unga

politiskasärskildadet behövshuruvidafrågaställdesenkätenI en
makt ochbostäderarbetsmarknad,vad gällerföråtgärder samtunga

Överlag dessasäråtgärder påinställd tillpositivtinflytande. är man
på arbets-åtgärdertill riktadepositivAllraområden. ärmest man

and-svarande. Påde85marknadsområdet, där instämmer procent av
boende, 80försärskilda insatserplats kommer procent avungasra

rankades behovetlägreinställda. Någotdär positivtsvarandede var
inflytande.ochgäller maktåtgärder vadav
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Makt och ,inflytande

Instämmerå delvis-instämmer
hållethelt ochBostads-

fTåQOT HållerD absolut inte med-
håller inte med

Arbets-
marknad

0 20 40 60 80 100

Diagram l Samhället ska ha speciella åtgärder för de vad betráfar: arbetsmarknad,unga
makt och inflytande och bostadsfrágor.

9.2.2 Alternativt boende för unga

forI syfte fram billigare boendealtemativ diskuteras oftaatt ta unga
olika former alternativt boende. dessa alternativ skaFör attav vara
intressanta det emellertid viktigt vilka boendeforrner deär att veta

eller i framtid intresserade Tillsammansärunga nu en av. ger svaren
från de olika alternativen bild vilken boende de ärsortsen av som
mellan och år kan tänka sig.15 25
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70

60
äJa50

Kanske40
i30 Nejmn

20

10

Dela lägenhet Korridor inneboendeUngdoms-
lägenhet

framtid vilja bo: ungdomslägenhet där både2Skulle du ellerDiagram priseti i ennu en
lägenheter; delad lägenhet med andra; korridoroch standarden lägre vanligai i iär än en

inneboendedär alla har delar kök;sitt men somvar rum

framtidavad gäller nuvarande ellervisar resultatenSammantaget
boendeformervisst intresse för alternativaboende det finns ettatt

positiv till bo i ungdomslägen-för Framförallt är attman enunga.
lägenheter. Ungefärlägre hyra och lägre standard andrahet med än

Minstde skulle vilja bo i sådan lägenhet.tredje svarade att envar
inneboende hos någon, endastpopulärt alternativet boatt varvar

elfte intresserade detta.avvar
för kol-öppenhet hos de under 20 årfinnsDet ärstörre somen

alternativa boendefonnerlektiva boendeformer. dessa kanFör vara
boende.till traditionelltpå vägenett steg

hemifrån9.2.3 flyttaAtt

självständigthemifrån för många viktigtflyttaAtt är steg mot ettett
förskjutningföregående avsnitt har det skettliv. framgårSom enav

flyttar hemifrån något Vi har ide ochårensenaste un-unga senare.
orsaken till detta.dersökningen velat få på vad ärsvar unga menar

Är strukturella orsakerde vill själva eller detdet något är somsom
höga hyror de ligger bakomhög ungdomsarbetslöshet och sersom

utvecklingdenna
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få dettaFör på har vi bett respondenterna välja mellanatt attsvar
olika förklaringsalternativ till varför det dröjer innan de flyttarunga
hemifrån.

Vill bo kvar

åsiktIngenI
Det dröjer innan

ekonomi
åNej deti

stämmer
isntgåmmePriserna för g m rIlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllhoga" kanske.

Jaj detInte där unga stammervmbo

Inga lediga
lägenheter

O 20 40 60 80

Diagram 3Det dröjer allt längre flyttar hemifrån. Här vanligainnan någraärunga
förklaringar. Tycker du påståendena förklaring till bor kvarstämmeratt attsom unga
hemma

svarsalternativ förtroendeDet vinner högst in-det dröjerär attsom
kommer in på arbetsmarknaden och därmed inteattnan unga man

får ekonomi och kan flytta hemifrån. Hela 80 procenten egen menar
det påståendet linje med dettaI också mångastämmer.att attmenar

påståendet hyrorna för högaär stämmer.att
påstående de i lägstDet utsträckning tycker stämmer,som unga

de vill bo kvar hemma. alla svarande endastAvär 7att unga menar
det vi emellertidHär åldersskillnader.stämmer.procent att storaser

Bland de åttonde påståendet deI tvåyngsta stämmer.attmenar var
med svarande år svarade20 endast trettiotredjeövergrupperna var

påståendet Generellt verkar dock alternativet bostämmer.att sett att
kvar hemma hos familjen inte förstahandsval beroendeett utanvara

andra faktorer.av
Vissa skillnader också vi jämför utifrån boende-närsyns svaren

bor i städer till innevånareDe 200 000 och istörreort. unga som upp
Stockholm, Göteborg och Malmö upplever fler problem jämfört med
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innevåna-med till 00025landsbygd och påde bor på orter uppsom
proble-de förralägre gradupplever i än attDen gruppensenarere.

denbostadsbrist. Iförknippade medhemifrånflyttamed ärattmen
eko-arbete ochfåproblemende ettatt egetär stora en egengruppen
vik-upplevsproblemhöga.för Dessahyrornanomi ärsamt att som

därtilli storstädernaborför deförklaringartiga även mensom
gånger såtvåbor i storstädernabostadsbrist.kommer De svararsom

deti mindrelandsbygden och stämmerofta de på attattortersom
vill bo. Sammadärintehyralägenheterdet finns att ungamen

intedetsvarsaltemativetgällervadvi nästanattävenmönster ser
hyra.lägenheterfinns några att

bostadsmarknadenInformation9.2.4 om

bostadsmarkna-nytillträdande påförunderlättasyfteförslag iEtt att
under de årenflertal gångerkommit fram är attden ett senaresom

bostadsmarknadenso. nedläggning-Efterinformationenförbättra om
individen självmåstepå mångabostadsförmedlingarna orteren av

bostadsmarkna-kunskapkrävsdettabostad. Förpå sinleta rätt om
tyckerfrågatvi därförharenkäten attaktörer. Iden och dess om man

och hurbostadsmarknadeninformationfådet bra att manomvore
söker bostad.

ochbostadsmarknadenhurinformationfå utTanken att serom
majoritetenpositivtbostad bemötssökerhur närgör avavmanman

deoch 30det brasvarande. 64 procent attde attprocent voremenar
inte behöver det.

bo-tankengrad tyckerhögrevilka ifinns attDet tre omgrupper
intresseradeförsta dedetbra. Förstadsinforrnation ärär meryngre

jämförttill idénpositivaunder 20 år 77dede äldre. Av är procentän
mellanfinner viskillnaderår. Störstde 20med 50 överprocent av

intresse-de intesjätteendastår där ärde 18-20 attär svararvarsom
nej.därmellan 23-25 årrade och de nästan svararvararman

föräldrarsinahemma hosde borvi ärandradetFör att somser
Åttahemifrån.flyttatinformation deintresserade än avsomavmer

jämfört medbraskulledethemmaboendetio de att varasvararav
hemifrån.redan flyttatdefem tio somavav

80 Bostadspolitik 2000 SOUoch1994:77trösklar SOUexempel TillvaronsSetill
1996:156.
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Slutligen vi skillnader mellan de föddaäven i Sverige ochärser som
de har invandrat. 80 invandrarungdomama tyckerprocentsom attav
det bra få information jämfört med 63 blandatt deprocentvore mer

fötts i Sverige. Troligtvis beror dessa skillnader på ärattsom man ny
både på och i landet.orten

9.2.5 Hyresgästernas Riksförbunds och HSB:s undersökning

Hyresgästemas riksförbund och HSB genomförde undersökningen
våren 1995 bland i åldern 16 till 27 år. Undersökningenunga ge-
nomfördes bland 3 675 huvudsakligen telefon.unga, per

Enligt undersökningen det bara fjärde inte avsåg attvar var som
ändra sitt boende under de fem åren. Omkringnärmaste 37 procent
skulle skaffa sig lägenhet och 27 skulle byta lägen-procenten egen
het. De har alltså för avsikt rörliga på bostadsmarkna-attunga vara

Översattden i avsevärd utsträckning. i antal bostadsbyten betyder
det minst 800 000 byten fempå år, det vill 160 000 år isäga per ge-
nomsnitt.

Enligt undersökningen efterfrågan på de riktigt små lägenhe-är
mycket begränsad. förstaI hand önskar sigterna två ochman rum

kök eller lägenhet. Endast omkringännu större 15 deprocent av
önskar sig och kök eller mindre lägenhet,ett 30ävenunga rum om

16-19-åringarna kan tänka sig så små lägenheter.procent Om-av
kring 28 önskar sig två och kök, 17 ochprocent procent trerum rum
kök och drygt 30 minst fyra och kök. Det kvinnornaprocent ärrum

i utsträckning vill hastörre lägenheter,än männen 52storasom pro-
kvinnorna 42 villcent ha lägenhetermot männenprocentav av som

och kök ellerär kanDet indikeratre kvinnornastörre. priori-attrum
boendet högre också kvinnornaterar än märmen hunnit läng-attmen

i bilda familj vad har gjort i dessaatt än åldrar.männenre
Men det viktigaste kriteriet för bostaden enligt undersökning-är,

den har låg och rimlig kostnad. framgåratt Det ocksåen, atten unga
beredda insatser,är till exempelgöra i form fastighets-att egna av

skötsel för sänka hyran.att
samtligaAv det ungefär lika många villär ha lägen-unga som en

het med hyresrätt 45 procent vill sin bostad i form villaägasom av
45 procent. Bostadsrätt däremot relativtär ovanligt förstahand-ett
saltemativ 10 procent. Men åldersskillnaderna betydande: 70är

l6-19-åringama vill ha bostadprocent med hyresrätt, medanav en
motsvarande gäller för drygt 20 24-27-åringarna. Omväntprocent av
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vill ha boende med16-19-åringamagäller drygt 20 ettprocentatt av
24-27-åringama.jämfört med 70äganderätt nästan procent av

inom två år, medan drygtsig lägenhetönskarTvå tre varenav
inom två år.ändrade boendet kommertredje det änatt senareanger

ändra sitt boende inomräknar medhälften deNästan ettattungaav
bostadsmarkna-påinte oväsentlig konsumentsåledesår. Unga är en

den.

Ungdomsbosparande9.3

ungdomsbosparandelagenskall viEnligt direktivvåra överse om
kostnaderna för skapatill ochoch analysera möjligheterna sär-att

bosparande.ungdomarsskilda ökarstimulanser som
ungdomsbosparande. mellanspeciellt UngafinnsSedan 1988 ett

och fort-banker eller sparkassorbörja i vissaoch år kan16 25 spara
fastställerRiksgäldskontoretdess de 28 år.med detta tills ärsätta en

minimiränta.
sammanlagtminst 5000 kri minst år ochNär ärtresparatman

på Dentill årlig bonusräntaberättigad tre procent. spa-somman en
efter sed-sparade beloppettill detlåna gångerhar rätt treatt upprar

skakrav på sparandetfinns ingavanlig kreditprövning. Det att an-
bostad.vändas till köpaatt

sparandet.knutna till Dessadrygt 45 000Under 1996 ärungavar
sparandet avslutas. Ansla-i premierberättigade till miljoner18 när

till miljonerför budgeteratför utbetalning premier 1997 är treget av
miljonerseptember till cirka 246uppgick i 1996kronor. Sparandet

kronor.

på marknaden9.3.1 Bosparandet

marknaden.bosparforrner på Spar-närvarande finns fyra olikaFör
Riksbyggen kallattillsammans medbosparandebanken driver ett

regelbundet sparande med högstmånadersEfterRiksBoSpar. 12
täckersparade 10månad och där denvarje2000 kronor summan

möjlighet lå-bostadsinvesteringen harden totala attprocent manav
omkringomfattarkreditprövning. Systemetefter sedvanligrestenna

miljarder kronor.och cirka 1,5150 000 sparare
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Riksbyggen har sparkassa, organiserad ekonomisk före-en som en
ning. Sparformen tillgång till Riksbyggens produktion bostä-ger av
der. Om bospararen väljer bostad hos Riksbyggen får köparenen en

bonusränta med vederbörande5 högst 28 år. Ut-extra ärprocent om
redningen statligt premierat bosparsystem SOUett nyttom
1994:121 uppskattade antalet bosparkonton 1994 till 47 000 med
132 miljoner kronor i total behållning.

har med bosparande, skerHSB på konto medett system som
marknadsmässig Systemet huvudsakligen inriktat påränta. är att
fördela köplatser beroende kötid för lägenheterpå HSB:s produk-ur
tion. Köplats kräver nysparande minst kronor/år.600 För med-om
lem 21 år krävs 2 400 kronor/år. Antalet bosparare uppskattasöver

till1996 260 000 med totalt sparande på miljarder kronor.2ett
erbjuder, tillsammansSBC BO med Handelsbanken, bosparande i

aktiefond för sina medlemmar. fördelarEtt köplatserpoängsystem
vid köp bostadsrätt. förSparpoäng maximalt kronors12 000av ges
sparande år där 100 kronor Under 1994 sparadesparpoäng.per ger
cirka 000 i och den totala fondförmögenheten18 systemetpersoner
uppgick till cirka miljoner.410

bosparfonner förekommerFörutom dessa särskilda sannolikt spa-
rande inslag i boendeplaneringen inom det vanliga bankspa-ettsom
randet, allemanssparandet, sparandet i aktier och aktiefonder med

mera.
Bosparutredningen ansåg målsättningen för statliga stödåtgär-att

der för bosparande borde underlätta lånefinansieringenattvara av
främst förtopplånet hushåll till erforderlig kontantinsats.sparatsom
1994 års Bosparutredningen behandlade tidigare bosparför-även tre
slag lämnats åren 1992-1994 Bofrämjandet, Boverketsom av re-
spektive Utredningen stöd för bostadsfinansieringen. Ut-statensom
redningen avvisade samtliga förslag. Bosparutredningens förslag har
inte lett till några beslut.

Bostadspolitiska utredningen redovisar också förslag frånett
SABO där syftet stärka det kapitalet i de kommunalägdaär att egna
fastigheterna. SABO:s tanke introducera Allboendefonderär att
med likartad form allemansfonder. fondernaDe skulle in-som nya

i preferensaktier utgivna de kommunala bostadsföretagen.vestera av
preferensaktie skall förturEn vid företagets utdelningge av even-

tuell vinst. Den bosparar och faktiskt använder de insatta med-som
len till köpa bostad föreslås få skattesubvention.att extraen en
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Sedanallemansfonder.regler förifrån tidigareförslag utgårSABO:s
för allemans-skattefönnånendenavvecklariksdagen beslutat extra

Sparforrnenaktualitet.intemöjligenhar förslagetsparandet samma
diskuteras. denkan dock Förboendeneutral. Detta somvaraavses

boendeforrn förefalleravsikt ändrahar föroch intebor i hyresrätt att
sparfonnen.utnyttjameningsfulltdet mindre att

spamtreda-1996:156 lätutredningen SOUbostadspolitiskaDen
svensk och amerikanskgenomgångWiknerGöran göra avenren

skattesubven-undersöktsparutredningartidigarelitteratur samt som
förempiriska beläggsaknasdetiSlutsatsentioner. är attrapporten

från mins-marginelltsparandeskattesubventionerat än tasannatatt
sparkapitalomfördelning mellanskerkonsumtion. ställetkad I en

skettändå hadesparandeoch det som
ungdoms-nuvarandedetutredningenBostadspolitiska attmenar

bostadsköp.familjersbetydelse förbegränsadbosparandet har unga
statligmedsparandetreglerna ändras såföreslårUtredningen attatt

bostad.användas för köpenbart kansubvention av
kreditgaranti för köpfråganocksådiskuterarUtredningen avom

blandförslag dåsådantfrånbostad avstår annatett ansermanmen
andrahandsmarknaden.effekt påprisdrivandefördet finns riskatt en

boende9.4 Segregerat

samhällsproblem med djupakomplextBoendesegregation röt-är ett
bo-Förhållanden påförhållanden.socialaekonomiska ochiter

segregationsmönsterdel deförklarakan barastadsmarknaden en av
uppstått.som

medmänniskorkonsekvensallvarligasteSegregationens är att
förutsättningarpolitiskaochsocialaekonomiska,fördelaktigaminst

bostadsområdena. Utsattaattraktivaminstsamlas i detenderar att
bo-bostadsområden. Dessatillsamhället hänvisasi utsattagrupper

storskalighet,bostäder,ofta godaerbjuderstadsområden ano-men
bristandemiljöanpassning,dåligförslitning,nymitet, otrygghet,

ytterligare för-bidrar tillmedkommunikationerservice och attmera
livschanser.levnadsvillkor ochinvånarnassämra

s finns1996:156. DärBostadspolitik 2000, SOUhuvudsak påiFramställningen bygger
källhänvisningar.också utförliga
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för beskrivabostadssegregation brukar användasBegreppet att en
situation där hushållskategorier och sociala fördelarolika grupper

geografisktsig ojämnt bostadsbeståndet inom givet område.över ett
talar segregation:Bostadspolitiska utredningen tre typerom av

Demografisk rumslig åtskillnad mellan indivi-segregation är0
Hit brukar räknas skev fördel-der olika kön och ålder.av en

bamfamil-ning olika hushållstyper till exempel attgenomav
äldre koncentreras till olika områden.jer och ensamstående

koncentrationDemografisk segregation kan uppstå genom av
äldreboendevissa kategoriboende, till exempel ochtyper av

studentbostäder, till vissa områden

åtskillnadinnebär rumslig mellan in-Etnisk segregation en0
olika kulturer, folkgrupper och religio-divider tillhörasom

ner.

innebär åtskillnad mellan indi-Socio-ekonomisk segregation0
social-, inkomst-, eller yrkesgrupper.vider tillhör olikasom

ökat mellan de attraktivatid har polariseringenUnder mestsenare
och de minst attraktivabostadsområdena med resursstarka invånare

socio-ekonomiska segregationendär invånarna Denär resurssvaga.
utsträckning med etnisk segregation.sammanfaller också i ökad

förverkliga sina bostadsönskemålhushålls möjligheterEtt att av-
Till deekonomiska och socialadess tillgång tillgörs resurser.av

främst inkomsten, förmögen-ekonomiska hör ävenmenresurserna
möjligheten klara nödvändig insatsheten spelar roll för attstor av

Hushåll med möjligheter till lån ellerkapital vid bostadsköp.eget ett
äldre släktingar inför köp bostadbidrag från föräldrar eller av egen

framför hushåll hänvisade tillhar betydande försteg ärett som egna
besparingar. Skillnader i konsumtionsmönster kaninkomster och

sociala beredda användaockså innebära olika är attatt engrupper
ekonomiska till boende. Till-eller mindre del sinastörre resurserav

bostadsmarknaden, socialatill infonnation den lokalagången om
försocial kan avgörandekontaktnät och skillnader i attstatus vara

bostäder.konkurrera attraktivaom
etniskatroligen förklara del denInkomstskillnader kan seg-en av

mindre utsträckninghar invandrarhushållen iregationen. Dessutom

inkomstöverföringar generationer-mellanmöjlighet draatt nytta av
begränsade kunskaperinvandrare har också mycketMånga omna.

anvisade bostad.bostadsmarknaden på den de blir Genomort att
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bostadsförmedlingen anvisat bostad i områden med många tomma
lägenheter har de invandrat, liksom många andra nyinflyttade,som
fått börja sin boendekarriär i de minst attraktiva bostadsområdena.

Bostäder i dessa områden dessutom svåra använda by-är att som
tesobjekt

9.4.1 Investeringsbidrag för studentbostäder

Regeringen satsning för stimulera till fortsatt utbild-gör stor atten
ning. Antalet högskoleplatser kommer successivt byggasatt ut.
Bristen bostäderpå på vissa universitetsorter. fanns läs-Detär stor

studenter.året 1995/96 registrerade285 000 Enligt uppgift frånca
finnsSACO i dag cirka studentbostäder.42 000 Under 1996 inför-

des tillfälligt investeringsbidrag för stimulera tillkomstenett att av
studentbostäder på vissa Studieorter. engångsbidrag på högstEttnya

25 000 kronor lägenhet kan lämnas till den nybygg-per som genom
nad eller ombyggnad tillför studentbostäder. Regeringennya menar

anslaget på så kommer räcka till cirka studentlä-15 000sättatt att
genheter vilket skulle innebära fördubbling byggandet år.en av per
Byggnationerna ska påbörjade under tiden oktober1 1996-31vara
december och färdigställda inom1999 1,5 år från det de påbörjats.
Trots denna satsning kommer det fattas studentbostäder.att

9.5 Boverkets uppdrag ungdomsbostäderom

Regeringen har givit Boverket i uppdrag samla, utvärdera ochatt
aktivt sprida erfarenheter och idéer kring billiga braochnya ung-
domsbostäder. Boverket har lämnat delrapport fonni skriften av en
Bostad sökes skriften redovisas drygt projekt kommunerI 20 som

fastighetsägareoch genomfört eller planerar genomföra föratt att
skapa fler bostäder för Syftet med skriften visa på möj-är attunga.
ligheter och inspirera till initiativ för underlätta etableringatt ungas
på bostadsmarknaden och skapa kvalitativt bra och billigt boendeett
för unga.

Boverket möjligheter komma in på bostads-att attmenar ungas
marknaden varierar mellan olika kommuner, också inommen re-

Högskoleverket, 1996.
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har olika ekonomiska förutsätt-spektive kommun. Eftersom unga
åtgärderna från situationen på denningar och olika behov måste utgå

och förutsättningar och önske-lokala bostadsmarknaden de ungas
mål.

förViktig förutsättning nå resul-Boverket vidare attattmenar en
de lokala aktörerna på bostadsmarknadenkommunen ochärtat att

detta avseende ha nyckelroll förkan isamverkar. Kommunerna en
samverkan.åstadkomma sådanatt

i Boverkets skrift initie-flesta projekt beskrivs harallraDe som
från fastighetsägar-genomförts fastighetsägare.och Intressetrats av

det viktigt knytablandsida motiveras ärannat att att ungaavnas
bostadsmarknaden till sig. ökarin på Detpå närmareär vägsom

relation.förutsättningarna för varaktigen
för deprojekten framgår detbeskrivningarnaAv att ungaav

harsjälva bostadsanskaffningen. Mervärdenhandlat baraänom mer
själva fått frihet och ibland tillkommit storattannat genom se en

själva forma sitt boende.vissa fall ekonomiska förutsättningar Ettatt
lo-medfört skapataktivt inflytande har också att gemensammaman

har också förekommit självbyg-kaler för aktiviteter. vissa projektI
boendekostnader.älvförvaltning vilket lett till lägregeri och

inte finnas hindrande reglerprojekten döma tycks detAv näratt
byggreglernaför gällandedet gäller bostäder Deatt unga. nuanpassa

därmed fåutforma mindre bostadsytor ochockså möjlighet attger
boendeformer förgäller särskildalägre boendekostnader detnär

ungdomar°°83.studerande och

idétävlinggenomföraskede i Boverkets projektNästa är att en
tillsammans med möj-där och fastighetsägarekommuner gesunga

fram ytterligare idéer för under-lighet delta. Avsikten fåär attattatt
bostadsmarknaden skapainlätta för komma på att ettsamtattunga

Regeringsuppdraget skallförkvalitativt bra och billigt boende unga.
februarislutrapporteras i 1998.

83Boverkets byggregler, 94.BBR
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överväganden9.6

kunna skaffaAtt bostad för många det kanske vikti-ären egen unga
självständighet. framgåttSom tidigare avsnitt hargaste steget mot av

längre tidsperiod, börjat flytta hemifrån allt tidiga-översettunga, en
Kvinnor fortfarande de lämnar foräldrahem-är än män närre. yngre

skillnaderna har krympt under framgårår. Det ocksåmet men senare
på landsbygden och i de städerna flyttar någotatt störstaunga senare
i mellanstora städer. Orsaken till de flyttar varierar.än attunga unga
utbildningFortsatt eller arbete på trångboddhet i föräldra-ort,annan

hemmet parbildningoch de vanligaste orsakerna.är
Den första bostaden utanför föräldrahemmet olika Unga ärut.ser
rörlig kan pendla mellan olika tillfälliga bostadslös-en grupp som

ningar bo i andra hand, dela lägenhet med andra bo i student-unga,-
lägenhet et cetera.

Vi kan samtidigt också har särskilda krav på ochatt öns-se unga
kemål sitt boende. allra flesta harDe i hem medväxtom unga upp
god utrymmesstandard och i många fall präglarDettaeget rum.
självklart önskebilden boende. ställer traditionellaUngaett egetav
och höga kvalitetskrav sittpå boende. Vid studier värde-av ungas
ringar till bostadsområdenexempel visar det sig de inte på nå-attav

hushåll84.avgörande skiljer sig från genomsnittligagot sätt
Som framgått tidigare det endast mindre del deär en av unga som

själva det problem hitta bostad. Menäratt ett attanser en egen man
det det behövs särskilda åtgärder för inom bo-trots attanser unga

stadspolitiken.
kommitténsI direktiv ungdomspolitiken i första handattanges

skall syfta till anlägga ungdomsperspektiv inom olika sekto-att ett
utifrån behov och livssituation.rer, ungas

Möjligheterna kunna detta inom boendets område krävergöraatt
givetvis har tillgång till heltäckande och aktuell kunskapatt man en

boende och situation på bostadsmarknaden och kan bildaom ungas
sig uppfattning i vilken mån situationen skiljer sig åt mellanen om
olika ungdomsgrupper och mellan och andra åldersgrupper.unga
Kommittén har funnit det råder brister i detta avseende ochatt stora

kunskapen boende synnerligen fragmentarisk.att ärom ungas

Ungiømsboendet lågkonjunkturens verkningar, Mitthögskolani Sundsvall, Stencil 1996.
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Kommittén finner angelägetdet påtala bristerna i den offentigaatt
statistiken och deras boende. visar sig för begrän-Denom unga vara
sad gäller innefattas,vilka vilka förhållanden be-när unga som som
lyses gälleroch vad aktualitet.även

Vi föreslår därför Statistiska Centralbyrån i samråd med 30-att
verket, Ungdomsstyrelsen och Högskoleverket i uppdrag att ut-ges
veckla systematiskt täckande och regelbundet uppdaterad statistiken

boende.om ungas

efterfrågan9.6.1 Utbud och

möjligheter skaffa sigDe bostad till lämpligt prisattungas en egen
de behoven och önskemålen beroende såvälärsom passar egna av

utbudet lämpliga bostäder de möjligheterna efterfrå-attav som egna
det vill kunna betala för dessa bostäder.säga attga,

Utbudet bostäder för beroende både vilka bostäderärav unga av
finnsredan respektive vilka bostäder byggs. Ny-som av nya som

byggda bostäder kan komma tillgodo på två Antingen di-sätt.unga
rekt i de fall de förlämpliga själva flytta in Eller indi-är attunga
rekt de upphov till flyttkedjor i sin resulterar iatt turgenom ger som
lediga bostäder lämpliga för unga.

Andelen små lägenheter har minskat betydligt. underBara 80-
talet har 78 lägenheter kan tänkas000 förstasom passa unga som

ombyggnadergs.bostad försvunnit rivningar ochgenom
Sedan ligger bostadsbyggandetår på låg nivå,ett extremtpar en

därtill har 90-talet inneburit starkt ökade boendekostnader. Detta på-
verkar givetvis försituationen i särskilt hög förgrad demunga, som

inte har bostad. Kommittén vill utifrån ungdom-ännu etten egen
sperspektiv påtala vikten det pågår nyproduktion hållerattav en som
bostadsmarknaden i flyttkedjorbalans, initieras kan friställaatt som
bostäder lämpliga för ökar bostadsutbudet förattunga, man unga
också ombyggnader såväl bostäder andra lokaler ochgenom av som

boendekostnaderna minskar.att
Ovan nämnda faktorer kan ibland helt avgörande förvara ungas

situation på bostadsmarknaden. Kommittén sig dock inte haser
kompetens föreslå konkreta åtgärder vad gäller dessaatt över-mera
gripande bostadspolitiska frågor.

85Krokig till Ungdomsstyrelsen 1996:6.väg vuxen,
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dagens det ingen brist bostäder. Situa-I läge råder påsammantaget
tionen varierar dock mellan olika kommuner. Enligt de preliminära
resultaten från Boverkets bostadsmarknadsenkätsenaste uppger en-
dast kommunerna de i hela eller delar kommu-13 procent attav av

bostäder, de har överskott.har brist på 70 procent attnen uppger
storstadsomrâden högskoleor-Bostadsbrist råder framförallt i och på

ter.
motsvarande fråga vad gäller bostäder lämpliga förPå ärsom

har kommunerna uppgivit det råder40nästan attprocentunga av
sig ha problem. debrist, medan drygt hälften inte några Istörreanser

lämpliga bostäder för har detkommuner angivit brist på ungasom
de bostäder finns för eller förflertalet uppgivit ärstora att storasom

dyra. Cirka tredjedel universitets- och högskolekommunemaen av
har de brist studentbostäder.angivit har påatt

situationen för människor kan såle-den konkretaHur utser unga
och inom kommunerna. Och givetvisdes variera mellan även över

variera mellan olikatiden. Situationen kan också förutsättas grupper

av unga.
grundläggande för bostadsförsörj-harKommunerna ett ansvar

det därför kommunernasningen. Kommittén attansvarvaraanser
fåbehövs särskilda åtgärder förpådrivande i den mån det attvara

för dessutom på den lokala ni-fram lämpliga bostäder Det ärunga.
bostadsmarknaden finns.vån den konkreta kunskapen omsom

studentbostäder vissa universitets- och högskoleor-Bristen på på
för de studerande. Ungdomspolitiska kommit-leder till problemter

utbildningsplatservid tilldelningenregeringentén att nyaavmenar
termin till-ansökande möjligheter inomska beakta de orternas att en

handahålla bostäder.
finner angeläget påtala behövliga åtgärderKommittén det attatt

lokala bostadsföretagen ochmåste utformas med medverkan deav
fastighetsägarna de skall kunna få reellt och långsiktigtett meraom

Erfarenheter de bästa resultaten igenomslag. pekar på uppnåsatt en
direkt fastighetsägare/bostadsförvaltare och be-samverkan mellan
rörda unga.

skaffa sigmöjligheter kunna lämplig bostad berorUngas att en
dock inte bara det faktiska utbudet bostäder. Avgörande ocksåärav

möjligheter efterfråga, det vill kunna betala för desägaattungas
bostäder lämpliga.ärsom
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möjligheterUngas kunna betala för bostad beror fram-att en egen
förallt vilken inkomst har, i realiteten också huruvidaav man av man
har föräldrar råd och vilja biträda ekonomiskt.har Denattsom egna
inkomsten påverkas huruvida studerar, forvärvsarbetar ellerav man

arbetslös. åtskilliga dem har arbete kanske inteFörär ettav som
eller den arbetslös det oftaproblemen existerar små. Förär är ärsom

inte möjligt tänka sig bostad.överhuvudtaget att en egen
kommittén har i delbetänkandetUngdomspolitiska ochUnga ar-

bete tagit ställning för särskilt bostadsbidrag för Vi harett unga.
föreslagit skall klarare social profildetta tidigare.även änatt ges en

Samtidigt har betonat syftet med bidraget inte skallatt attvara
kompensera för inkomstbortfall vid arbetslöshet. möjliggöraFör att
finansieringen klarare låginkomstprofil inom anslags-av en samma

föreslagit åldersgrän-tidigare har vi samtidigt den övreattram som
förskall sänkas från till år. exakta in-28 25 De gränsernasen mera

komst, boendekostnad respektive bidrag kvarstår dock utreda.att
i sin första delredovisning sitt regeringsuppdragBoverket har av

redovisat exempel brett spektrum åtgärder gårpå påett ut attav som
underlätta för komma in på bostadsmarknaden och skapaatt attunga

boendefonner. Projekten i hög grad tillvarabra och billig tar ungas
medverka. flera frågorvilja delta och exemplen harI röratt av som

bostad, utbildning och arbete kopplats i projekt.samman samma
kommittén redan kan värdefullaUngdomspolitiska attmenar nu

slutsatser Boverkets arbete regeringen efter detdras attattmenav
bedöma fortsattauppdraget slutförts och utvärderats får vilka åtgär-

der bör vidtas.som

9.6.2 Segregerat boende

ställning till den demogra-Ungdomspolitiska kommittén enbarttar
tillskapandet särskilda bostäderfiska segregeringen och attmenar av

åstadkomma allsidigtför kan bra sättett att ett mera sam-unga vara
tillföra området kvaliteter.bostadsområde och därmed Bo-mansatt

mindre antal bostäder för integ-verket visar på exempel där ett unga
domineras bostäder och där deti bostadsområdenrerats storasom av

i normala fall bor få unga.
studentbostadsprojekt storskaliga och likartadeMånga är rymmer

bostäder. uppfattas dock bra lösning många studen-Detta avsom en
relativt och för demStudentbostädema kan låg hyra ärter. somge en

värdefullt bo i närheten andrastudieorten kan detpå att avnya vara
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Studentboende de flesta Studieorteri påstudenter. tidenDessutom är
student-kommittén därförUngdomspolitiskabegränsad. attmenar

problem segregationssynpunkt.bostadsområden inte någotutgör ur

9.6.3 Bosparandet

fråganuppdrag ingår ocksåUngdomspolitiska kommitténsI om
till speciellahar funnit stödbosparande. olika sammanhangI attman

påverkat det totala sparandet.sparformer endast marginellt har Hu-

sparform.86stället varit byttvudeffekten har i att man
fördag inte de konsumerarproblemet för iDet är attstora unga

eller inga arbetsin-de har lågaoch för lite,mycket utan attsparar
vill. kaninte hur de DetMånga kankomster. gärna änsparaunga

denhar möjlighetifrågasättas de är rättaatt spara gruppensomom
dessafinansierade sparstimulanser.statligt Förmeduppmuntraatt

marknaden och de bör kunnasparformer påfinns etableradeunga
för sin bostad. har dessutomnormalt sparande Detanvända sig ettav

neutralaför bosparandefinna formervisat sig svårt äratt somvara
upplåtelseformen.till

attitydfråga där åt-sparandelångsiktigtBehovet är snarast enav
Kommit-sparande.informerain förgärderna bör sättas att unga om

intensifieras.boendet bör Iinformationenföreslår nedantén att om
fålångsiktigt sparandefrågorinformationen bör ocksåden enom

plats.framträdande

statligt subventio-bosparandet förKommittén att unga somanser
sparform bör upphöra.nerad

information9.6.4 Behovet av

genomfört tillsammansUngdomspolitiska kommitténenkätdenAv
fåfrån de sidafinns önskemålframgår detmed SCB attatt ungas

mindregäller detta påbostäder. synnerhetinformation I ungaom
invandrat vill ocksåflytta.olika skäl behöver Ungaorter somsom av

Visserligen löser inte bätt-lediga bostäder.informationhagärna om
lämpligabristande tillgång pågrundproblemen medinformationre

underlättaden kan möjligenoch höga hyror,bostäder för menunga
lediga bostäder.för hittaattunga

86 bostadsfinansiering, SOU 1992:47.stöd förUtredningen statensom



196 och denUnga bostaden SOU 1997:71egna

Boverkets bostadsmarknadsenkätI 22senaste procentuppger av
kommunerna de inte har någon särskild instans folkdit kan vändaatt
sig for få information den lokala bostadsmarknaden.att om

kunna bästa möjliga val krävsFör har informa-göraatt att man
tion hur den rådande bostadsmarknaden och fungerar, vil-utom ser
ka regler gäller, vilka möjligheter står till buds och vilkasom som
Sökvägar kan använda sigman av.

Behovet lättillgänglig information gäller alla, inteärav men
minst viktig for eftersom de flyttarär änunga en grupp som mer
andra, till for fåexempel kunna utbildning eller arbete. Avatt sär-
skilt betydelse kan det för de olika skäl intestor vara unga som av
kan påräkna föräldrarnas medverkan vid sin bostadsanskaffning. En
sådan information förutsätt-måste till lokala behov ochanpassas

ningar.

7 Förslag

syfte utveckla systematiskt täckande och regelbundet uppda-I att en
terad statistik boende ska Statistiska centralbyrån i samrådungasom

i uppdragmed Boverket, Ungdomsstyrelsen och Högskoleverket ges
tillse sådan statistik utvecklas och regelbundet insamlas.att att en

bostadssituationen förLänsstyrelserna bör få i uppdrag kartläggaatt
skall redovisas till Boverket.i kommunerna. Uppdragetunga

existerande ungdomsbosparandet ska upphöra.Det nu

Regeringen bör i beredningen propositionen den framtida bo-av om
stadspolitiken situation varande längst ibeakta de såsom utungas
flyttkedjan. utformas det stimulerarBostadsstöden bör så att
flyttkedjor.

framtill tillsammans medanslutning kommunernaI sär-att tarunga
bör också behovet bostadsin-skilda ungdomspolitiska program av

formation och bostadsplanering for behandlas.unga
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Vid tilldelning utbildningsplatser inom högskoleväsendet skaav re-
geringen studieortens möjligheter inom termin kunnabeakta att en
tillhandahålla bostäder.
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Reservationer

kdGrön/undAmandaledamotenReservation av

migpunkternedanstående motvill påUndertecknad ma-reservera
huvudbetänkan-tillförslagkommitténsUngdomspoltiskajoriteten i

de.

Målstyrningsprincipen
bradetverksamhet sättairesultat är attgodauppnåFör uppatt en

kommittémajorite-Precisnågontingmål. ha sträva emot.Att att som
målallaintebehöversåframförthartillfällenflertalvid varaettten

någon-för hamål/riktlinjerövergripande attbehövsrealistiska. Det

ting sträva emot.att
subsidiaritets-påblandbyggerpolitiska annatMitt engagemang

påfattasskallbeslutinnebärSubsidiaritetsprincipen attprincipen.
statligvadmåste ärnivå.möjliga Det avgränsaslägsta upp-ensom

Kommittéuppgift.kommunalregional ellervadgift, och är ensom
majoritetiavgränsningdennamissatgenerelltharmajoriteten aven

förslagen.

riktlinjer.Mål tidigarekontra
gälla förskulleriktlinjerantal1994Riksdagen ett ung-antog som

situationungdomarsbelysaavsågriktlinjerdomspolitiken. Dessa att
samhälleungdomarvärderingar/vilkenvilkaoch slå fast somsyn

skall ha.
kommunala insatserstatliga ochförvägledningRiktlinjer bör ge

förmedgesamtidigtdockbörför ungdomar. De stort utrymme
lokalaefterverksamheterutformaoch kommunermyndigheter att

förhållanden.
övergri-nationellaföriställetmålstymingsprincipväljaAtt en

Po-sigpolitikerna påinnebärriktlinjerpande ett storttaratt ansvar.
förochmålför de ävendå sättslitikerna har ett uppsomansvar
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måluppfyllelsen. Skall mål försätta statlig verksamhet såman upp
bör det konkreta utvärderingsbara mål. finnsDet fara i denvara en
målstymingsmodell majoriteten i ungdomspolitiska kommitténsom
förespråkar och det målen uppfattasär löften.att Sättersom man upp
mål förväntasså för målen uppfylls.ta Detattman ansvar ansvaret

inte Ungdomspolitiska kommittén.tar En statlig kommittée kan inte
mål forsätta statlig verksamhet.änannat Man på farligupp är ute

mål för kommunernassätter arbete. Då hotas det kom-om man upp
munala självstyret.

På det ungdomspolitiska området det viktär harstor att statenav
övergripande riktlinjer för vilka värderingar skall gälla isom sam-
hället. Vad samhälletsär på människor Vad innebär detsyn unga

i dagens Sverigeatt Vad kan för underlättavara staten göraung att
för ungdomar etablera sig i vuxenlivetatt Hur skapas ett sam-
hällsklimat där övergripande mål delaktighet, inflytande, männi-om
skovärdets okränkbarhet fl. gäller alla medborgare i samhälleettm

Bästa på delsättet de frågoratt jag ställer migsvara en ärav som
avgränsning uppgifter. Allt sedanstatens studentupproret i Stock-av
holm har1968 politiker konstant åtagit sig och uppgifter.mer mer
Allt har blivit statliga angelägenheter. Alla problem i vårt samhälle

inte statliga problem.är Alla uppgifter skall inte lösas politiker.av
Om politiker kunde verksamhetsområdetavgränsa ochsom ägna

tid frågor såsomstora arbetslöshetsfrågan,mer t.ex.gemensamma
då skulle förtroendet för politiker öka.

När statlig kommitté föreslår skall ordna feriearbetenatten staten
för mellan 15-18 år, då har politikerna missuppfattat sinunga upp-
gift.

ÖvergripandeKap 2 mål
Undertecknad vill sig de övergripande målen i kap.emotreservera
De riktlinjer bör känneteckna statliga insatser för ungdomar börsom

följvara
offentligaDe insatserna bör i första hand stödjande och byggavara

på ungdomars, föräldrar och andra närståendess engagemang.
Åtgärder inom olika områden skall präglas helhetssyn påav en

ungdomars situation och frånutgå ungdomsperspektiv.ett
Alla ungdomar skall ha till godarätt uppväxtvillkor, tillgodo-som

både behovet trygghet och personlig utveckling.ser av av
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sigetableraförutsättningargodaskallUngdomar att som vux-ges
val.och göra egnana

delaktig-medmänsklighet,ansvarstagande,personligaUngdomars
främjas.skallinflytandeochhet

samverkautsträckningökadibörorganisationerochMyndigheter
ideella sektorndeninomfrågor.ungdomspolitiska Engagemangeti

tillvara.skall tas
framtidsutsikterochlevnadsvillkorungdomarsviktigtDet är att

formasframtidstroUngdomarskontinuerligt.uppmärksammas av
ungdomarmotiverarframtidstropositiv attframtidsutsikter. Enderas

samhällsaktiviteteridelochsig,utbildasig, tataatt ansvarengagera
generationendenvärderingardepåverkarsinvilken i ungatur som

framti-påblir ungdomarsDärmedvuxenlivet.in imed sinbär syn
samhället.helaförangelägenhetden en

politiskadenståruppväxtvillkorungdomarsfaktumDet att
bryrgenerationenäldredensignaltydligdagordningen attä omen

ochbehovsituation,ungdomarsuppmärksammarochsig resur-om

ser.
viljavitalitet,tillvara denuppgifternaviktigastede är att taEn av

tilltillitvisaungdomsåren. Genomkännetecknar attenergioch som
kreativitetderasstimulerasaktiviteterungdomarsstödjaoch egna

ansvarskänsla.och
utveck-ungdomarsförbetydelsegrundläggandeFamiljen har en

närståendesellerföräldrarsfångadärförviktigtling. Det är att upp
syftagradi högbörinsatserkommunernasochStatensengagemang.

sådantutvecklaochstödjatill ett engagemang.att
uppväxtvillkorungdomarsföljauppgiftstatligväsentlig är attEn

börövrigtbehövs. Idetåtgärdersärskildaför närberedskapoch ha
inomverksamhetmyndigheternasstatligai detyngdpunkten ung-

ni-lokalpåutvärdera insatserochföljaligga idomsområdet att upp
information.ochkunskapspridavå attsamt

konkreti-ovanståenderiktlinjer/värderingarOvanstående samt
områdetungdomspolitiska äruppgift påsamhälletssering merav

depå bättrebehov sätt änungdomars ettochheltäckande motsvarar
föreslår.kommitténUngdomspolitiskaimajoritetenmål som
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2.4 Konkreta mål under samtliga målövergripande
Undertecknad vill sig flertalet kommitté majorite-motreservera av

förslag till konkreta mål.tens
flestaDe de konkreta mål kommittén föreslår okonkreta.ärav som
harDe karaktären inriktningsmål kan många uppfattasav men av

löften. Kommittén har inte heller valt gå vidare och föreslåattsom
hur måluppfyllelse dessa mål skulle kunna ut.en av se
Undertecknad vill inte för mål uppfattas löf-ta ansvar som som om

Det konkretiseras inte bärten. dessa mål inteansvaretvem som om
uppfylls.
För några exempel:att ta
Alla skall kunna försörja sig på sitt arbete, målet i sig bra.ärunga
Självklart vill alla medborgare i land skall kunna försörjaatt ettman
sig på sitt arbete. Men, inte kan det. Då finns detom man som ung
ingen tarsom ansvar.

Några de konkreta målen handlar kommunernas verksam-av om
het. Min bestämda uppfattning inte skall kommu-är att staten styra

verksamhet och statlig kommitté inte kan sitta och lovanernas en
ungdomar de skall tillförsäkras inflytande i respektive hemkom-att

mun.
haAtt möjlighet del samhällslivet och del kunnaatt ta taav av,

påverka politiska beslut vikt både nationellt och lokalt.är storav
Men, det ingenting kan lovaär alla skall fåstaten att göra.som unga
Staten kan verka för och belysaatt uppmuntra ungas engagemang
ungdomars situation.

Jag mig med bestämdhet de mål handlarmotreserverar som om
ålderssammansättningen i styrelser och kommittéer. Det kan aldrig

mål visst procentantal skall i viss ålder.ett Detatt ett ärvara vara en
den totala sammansättningen styrelser och kommittéer ärav som
intressant. Jag kvotering i alla former. kompetensenär Detemot som
skall styrande och inte ålder, könvara mm.

Jag delar inte kommittémajoritetens val fyra specifika områdenav
där ungdomars och idéer skall tillvara. Ungdomarstasengagemang
idéer och bör tillvara på alla områden.tasengagemang

Med anledning jag inte stödjer kommittémajoritetens för-attav
slag till målstyming innebär det undertecknad inte heller delaratt

på utvärdering och uppföljning.synen
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Kap 5
försöksverksamhet attförslagetmig omemotJag enomreserverar

val.kommunalaiårtill 16rösträttsåldemsänka
skallregeringenförslagetmig att upp-varaemotJag reserverar

Regeringenstyrelser.i div.ålderssammansättningenpåmärksam
be-arbetsföraden12%påuppmärksam attiställetborde avvara
tilluppmärksamhetsinkoncentreraocharbetestårfolkningen utan

detta.
kom-vadbehandlarförslagdemig motävenJag somreserverar

ingen-forum. Det ärskapahandlingsprogram,skall göra;munerna
någotkommunernaålägga utanbörkommittéstatligting ensom

derasär ansvar.som

6Kap
bakomstårmajoriteten ut-förslagallamig emotJag somreserverar

skallSkolverketochskoldemokratiprojekt attförslaget ettomom
elevdemokratiskatförfrånvarandevariteleverdeförverka att som

redovisad separat.frånvarodennaskall fåarbete
inteinflytandestudenters ärochÖvriga eleverberörförslag som

under-riktlinjerdeMeddetaljstyra.angelägenhet somstatlig atten
inflytande är storungdomarsfastdetslåsförespråkar avatttecknad

sko-enskildadennågotutfonnasinflytande ärdettavikt. somHur
studenterna.medtillsammansförhögskolanlan, ansvarar

7Kap
kom-handlardetförslagalla utom ommig somemotJag reserverar

förfinnshinderdeundanröja somungavikt somatt ev.munernas
mötesplatser.formeravill

hand-kommittéemajoritetenfrånÖvriga områdedettapåförslag
uppfattningbestämdaminverksamhet. Det ärkommunernaslar om

bättre änpå sätt staten.frågordessa etthanterakanKommunernaatt

ekonominochUngaKap 8
förslagetutredaförslaget att ommig attvill emot omJag reservera

förslagkommittéemajoriteten. Detbortmedborgarkonto togs avett



204 Reservationer SOU 1997:7 l

ligger från kommittén bevisär på idénsom ett medborgar-nu att om
konto bör utredas.

Precis påpekas i kapitlet detär problem mångasom ett stort att
står utanför med A-kassa ochsystemet KAS och därförunga tvingas

leva på socialbidrag. Istället för hitta tredje föratt dennaett system
bör hela utredas och utformassystemet pågrupp En in-ett sätt.nytt

idé då medborgarkonto.tressant är

Kap 9 Unga och Bostad
Största problemet för idag inte i första hand tillgången påunga
bostäder. I storstadsregionema det förvisso bostadsbristär totaltmen

i landet finns det bostäder.sett Största problemet det inte finnsär att
billiga små ungdomslägenheter. kostarDet för mycket byggaatt nya
bostäder.

Kommittén borde ha föreslagit sänkning byggmomsen.en av
Detta skulle leda till billigare byggkostnader och förvisso lägre hy-
reskostnader.

Kommittén borde också ha föreslagit sänkning fastighets-en av
skatten. Fastighetsskatten slår hårt även människormot unga som
val köpa bostadsrätt elleratt villa. I första led bör fastig-etten en
hetsskatten sänkas med 0.2 för på sikt avskaffas helt.procent att

Avslutning
Riksdagen bör via ungdomsstyrelsen få kontinuerlig information om
ungdomars situation i samhället. Politikernas uppgift efter haär att
tagit del den informationen undanröja de hinder finns förattav som

etablera sig i vuxenlivet ochatt förmedla de värderingarunga att
vi vill skall vårt samhälle och vår framtid.som Ungagenomsyra är

och skall tillvara.tasen resurs
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EngmanCarolinaledamotenReservationer av

Övergripande Självständighet/Arbetemål -
ungdomspoliti-mål förkonkretakfyraställer härKommittén supp
självständighettillledaska störrearbete,ochgällandeken somunga

särskiltjagskriver ytt-målenförstatvå ettDemänniskor.för unga
migjagmålentvånedan. Devidarerande reserverarsenareseom,

emot:
arbetsmark-påsjälvständighetökavi kanendaDet sättet ungas

derasökararbetsmarknadflexibelskapanaden somattär engenom
hindrenminskaanställningfå attantingenmöjligheter genomatt en -

förenklaarbetesitt attskapasjälvaelleranställaför att genomatt --
där-kanJagutveckla företag.ochdriva, ägamänniskorför starta,att

haskaarbetssökande rättmåletföreslagnadet atthurför inte ungase
handlingsplanarbetsförrnedlare upprättamedtillsammans enatt en

imålflerakunnaskulle ettdetta. Dettillbidraskulle kunna avvara
arbetsför-statligadenberördeteftersomverksamhetsplan,AMSs

tiocirkaendastförmedlarfidagverksamhet ömedlingens som-
hemmaintedefinitivt ettdet hörjobben avsomprocent menav -

själv-områdetinomungdomspolitikennationelladenförmålfyra
arbete.ochständighet

ochmellan 15varjemåletmig attäven motJag personreserverar
underveckorminstunderferiearbetetill tremöjlighetska18 år ges

nationellai denhemmahöringentinghellerDetta är somsommaren.
skötsferiearbetendelendeneftersom störstaungdomspolitiken, av

betänkandedettamedkommitténEftersommarknad.privatpå en
måni vissochstatligpåverkaförhoppningarha attendast kan om

måldettarädd ettjag tasverksamhet att uppma-kommunal är som
anställapåochtid attlägga ungatill kommunernaning att pengar

knappasinakraft ochsinläggaföriställetferiearbetare re-attsom
skola.ochvård,såsomkämverksamheten,på omsorgsurser

åldersgruppspeciellpekabraheller inte ut somattutDet enser
medförskulle kunna attferiearbete. Detbehovsärskiltvarandes i av

inträdefaktiskt närmare ettär19-20-åringar,åldersgruppen somt ex
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på arbetsmarknaden, får svårare skaffa feriearbete, eftersomatt de
prioriteras.yngre

Makt och politik Förslag-
Jag inte förslaget försöksverksamhetatt med sänktanser rösträtt-om
sålder motiverat. Vi lever iär samhälle ställer allt högreett kravsom
på sina medborgare, kräver längre skolgång och fortsatt livslångtett
lärande för klara hantera den alltatt snabbareatt utvecklingen ochav
vår allt komplexa omvärld. detNär således krävs ochmer mer mer
kunskaper och färdigheter för alls leva i samhället, verkaratt det
orimligt sänka kraven på dematt tvärtom har inflytande översom
vilka ska denna komplexa värld, dvsstyra låtasom att annars
omyndiga ha i val.rösträtt

Reservationen gäller förslagetäven ska följarösträttenattom
kalenderår och inte födelsedatum, eftersom i det falletävenman
frångår den i mitt tycke viktiga principen ska bådeatt en person vara
myndig och valbar för få ha i nationella, kommunalaatt rösträtt och
landstingsval.

Makt i skolan Förslag-
Elever och studenter inte anställdaär på skolan respektive universite-
tet/högskolan. Jag kan därför inte någon parallell mellan ele-se
ver/studenter och arbetstagare, vilket kommittén uppenbarligen har
gjort i förslagen under Makt i skolan.ett Jag därför migav reserverar

förslaget tillsättamot utredning för belysaatt fråganattom en om
elevers och studenters rättigheter arbetstagare i skolan respekti-som

universitet och högskolan likställa elevers/studenterssamtve att rät-
tigheter och skyldigheter med arbetstagares dito. Elevers och studen-

skyldigheter och rättigheterters bör naturligtvis utformas inom sko-
lans specifika miljö och på det förenligtsätt med skolansärsom
verksamhet.

Jag vidare ingen anledning utreda möjlighetenattser att starta
elevfackliga organisationer och jämställa dessa med fackföreningar.
Dels kan inte elever jämställas med arbetstagare då det inte finns nå-

anställningssituation, och dels det inte skolansgon är uppgift att
utbilda i fackligt arbete det fackets uppgift.är-
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ekonomi FörslagUngas -
dockkommittémajoriteten liten,migJag attmot menreserverar

utredalagda förslagetvalde bort det tidigare närmareattatt ta om
idén medborgarkonton.om
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Reservation ledamoten Kristina Hansson c.av

Enligt min uppfattning det djupt otillfredsställande kommit-är att en
har till uppgift lägga fram den framtidaté ungdomspolitikenattsom

inte har några helst mandat föreslå strukturella förändringarattsom
för förbättra bristerna i de generella trygghetssystemen. Attatt ma-
joriteten i ungdomskommittén inte vill utreda eventuella alter-ens
nativ till dagens trygghetssystem späder ytterligare på bilden av en
handlingsförlamad ungdomskommitté. mig därförJag tillreserverar
förmån för förslaget så kallat medborgarkonto utreds.att om
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Häggström,från Britt-MarieledamotenResen/ation

SACO

mål: skall kunna försör-"AllaAngående tillförslaget unga
på arbete"sittsig

till målformulering.rubricerade förslagbakommig inteställerJag
möjlighetmålsättningen alla böromfattasUnga att gesavpersoner

finns ingenförvärvsarbete. Detförsörja sig själva egetatt genom
isärskilt angelägenurskilja ungdomaranledning att gruppensom

avseende.detta
uttala siginte börungdomspolitiska kommitténJag att omanser

perspektiv ochbredarebelysasmåstelöner för Frågan etturunga.
arbetsmarknadenshanteras parter.av

år15-18mellanAngående för ungdomarferiearbete
ochGymnasieeleverferiearbeten.det brist pånärvarande råderFör

jobb.utsträckningihögskolestuderande konkurrerar stor sammaom
mellanungdomarprioriterakommittén föreslår,förIstället att, som

för kommuner,ansträngningar måstejagår göras15-18 attattanser
feriearbeten.ordna flerskall kunnaföretaglokalalandsting och att

förslagkommitténsställa mig bakomdärmed intekan attJag sam-
åringarenbart 15-18insatser tillsinaskall begränsahället att ge

feriearbete.möjlighet till

styrelser,i myndighetersAngående representationungas
ochstyrelserkommunalakommittéer samtstatliga

nämnder
ialltför fådet finnsväl medvetenJag är att personer myn-ungaom

kommunala styrelserkommittéerstatligastyrelser,digheters samt
ålders-representativefterviktigtoch nämnder. Det strävaär att en

min meningdock enligtavgörandekönsfördelning.och Det attär
måstelämplig kompetens. Detför sitt uppdragharvarje ledamot va-
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bättre relevant utbildning förpå stimulera tillatt satsa attra unga
uppdrag och förändra äldres attityder änatt gentemot attunga ge
ungdomar antal givna platser i olika ställerJag mig såledesett organ.
inte bakom kommitténs förslag till kvoteringsmål.
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fpJesper StrömbäckledamotenReservation av

målAngående
mål för poli-vid fonnulerandeti synnerhetpolitiskt arbetealltI av-

princip-värderingar, värden ochknyta tillviktigttiken detär att an-
definitionförankring blirvärdemässigsaknarpolitikEn persomer.

förstå och riskerar ledaden blir svåroch principlös;värde-lös attatt
önskar.intetill konsekvenser man

villdärför vilka värdenbör ställa sigförsta frågaDen är manman
för varjerespektenfall handlar detförverkligade. mittI män-omse

liberalasjälvbestämmande. dentill Dettaochniskas värdighet ärrätt
politisk handling.handling, Denden ställer krav påtankens kärna:

for idealet skallpolitiker kanfrågan vad göra attman somreser om
verkligheten.signärma

självbestämmandetillmänniskasföljer det varjeSamtidigt rättav
försig alltpolitiken påbegränsad.måste Tarpolitiken ettatt vara

sfär frihet ochmänniskornasenskildainskränks destort avansvar
objekt.till passiva Där-reducerasMänniskornasjälvbestämmande.

ellerindividualitetenskilde människasdenvarkenmed respekteras
iandra sfärertillräcklig hänsyn tillDärmed intevärdighet. tas sam-
civilasfáren: detstyrdaoffentliga, politisktsidan denhället vid om

marknaden.ochsamhället
ellernågonproblemuppfattasalltdetta följerAv att avavsom

i principdetpolitiska problem.nödvändigtvis Baranågra inte är som
eller olön-for omfattandeochsamhälletför helatill ärär nytta som

perspek-i detenskildaför enskilda eller göra, ärattsamt grupper av
demförsök lösaförutsättningUnderproblem.tivet politiska attatt

självbestämmande.tillellervärdighetenskildasinte kränker rätt
vadväl har definierathandlartredjeDet närattsteget sommanom -

det bör ät-sådantproblemetproblempolitiska är attavgöraär om-
lokal nivå.regional ellerstatlig,gärdas på

kommit-ungdomspolitiskadenmåltill de konkretaSer somman
flerauppenbartungdomspolitiken detförhartén är attsatt avupp

Måletskisserassådan genomgångfåttdem inte har omovan.somen
feriearbetemöjlighet tillår skamellan och 18varje 15att gesperson

enskildedenreducerarvarjeveckorunder minst tre ungesommar
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människan till objekt. Istället för forma politik under-ett att en som
lättar för likväl äldre själva skaffa sig feriearbeten,attunga som re-
guljära arbeten eller uppdrag olika slag, riskerar målet leda tillattav

passivisering märmiskor. Dessutom bortser målet från deen ungaav
svårigheter andra människor inte minststora stu-grupper av unga -

denter har finna försörjning Därmed riskeraröveratt sommaren.-
det ytterligare inskränka arbetsmarknaden för de söker arbeteatt som

dagligaför sin faktiska försörjning. Målet bortser också från detatt
enda på sikt kan leda till arbetsmarknad med plats för allasom en

söker arbete, arbetsmarknaden faktiskt får fungeraär attsom som en
marknad.

Också målet alla skall kunna få information deattom unga om
villkor och förutsättningar gäller för boende inforrna-eget samtsom
tion bostadsmarknaden i kommunen riskerar leda tillatt attom unga
människor objektifieras, passiviseras. Därför får det inte tolkas som

det kommunen eller någon offentlig instans haräratt annan som an-
informationen till Sådana tolkningarsvaret att ge unga. reserverar

jag mig Däremot kan målet med fördel tolkas insatsermot. attsom
bör för bostadsmarknaden till marknadgöras tillgöraatt änen mer
bara ordet. På alla väl fungerande marknader spelar information en
väsentlig roll. Om bostadsmarknaden i högre utsträckning fungerade

marknad skulle därför aktörerna, bostadsföretagen, vadgörasom en
de kan för sprida information till de bostadssökande.att

Ungdomsmpolitiska kommittén visar i andratvå mål allaatt-
ska ha möjlighet delta i verksamhet inom föreningslivet ochattunga

varje skall ha tillgång till mötesplats där hon elleratt ung person en
han fritt kan uttrycka sina åsikter den inte tillräckligt har funde-att-

politikens går, vadöver politiska uppgif-gränserrat över ärvar som
Visserligen håller jag med sakinnehållet i målfonnuleringarna,ter.
varken föreningslivet eller människors mötesplatser hör till detmen

politiska uppgifter. Föreningslivet skall fritt, inteär poli-som vara
tiskt inte del den politiska Och vilkastyrt, mötes-apparaten.en av
platser människor har eller skapar, det har politikerna inte med att

harJag full tilltro till människors förmågorgöra. skapa sig deatt
mötesplatser de vill ha. någontingAtt leder till männi-tro annat att
skor objektifieras, människors värdighet och till självbe-att rätt
stämmande inte respekteras tillräckligt.

Detsamma gäller målet och idéeratt sär-om ungas engagemang
skilt skall tillvara det gäller arbetet med långsiktigt hållbarnärtas en
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infonnationssamhället, företagandeinträdet iutveckling,ekologisk
främlingsfientlighet och rasism. så-Attoch arbetet sätta ettmot upp

förutfattade meningarbara påmål visar intedant män-om var unga
tillligger: det leder ocksåoch kompetensniskors intresse ett styran-
sektorer. iandra bestämdavissa Detmänniskorde mot avav unga --

och idé-människorsleda tillsin riskerar attatttur engagemangunga
områden.på andranegligeraser

övergripandedet i detiställetutgångspunktMin är angessom
förmåga och kri-skapandemålet: denatt engagemang,resurs ungas

märmi-tillvara. På de områdenskalltiska tänkande utgör tas unga
enskilda människan, inte politiken,denväljer.skor själva Det är som

utgångspunkten.skall vara
måletheller ställa pådet inteden utgångspunkten gårMed att upp

med minststyrelser och nämnderkommunalai samtligadetattom
Avgörandeledamot under 30 år.finnas minstfem ledamöter skall en
kunskaperhar intresse,människorfinnsdetmåste somungavara om

och nämnderna.olika styrelsernai deledamotoch vilja att vara
tillfallet, särskiltofta intejag såDessvärre äratttror om man ser

med kommittémajorite-jag helt enigmindre kommuner. Däremot är
betydligtpartierna måste blioch ietablerade politikeri det attattten

kan dock intefönnågor.tillvara på de Detbättre på sty-att ta ungas
opinionsbildning.marginelltfrån statligt håll, ärannat genomras

följande mål: 1mig såledesjagUtifrån detta motreserverar
feriear-möjlighet tilloch år skamellan 18Varje 15 gespersonung

kalender-Måletunderveckorbete under minst tre avsersommaren.
före-i verksamhet inommöjlighet deltaska haår; Alla2 attunga

mötesplats därtillgång tillska haningslivet; Varje3 enung person
kommunalaåsikter; samtligauttrycka sina 4 Ihon eller han fritt kan

det finnas minstfem ledamöter börnämnder med minststyrelser och
idéer skallochunderledamot 30 år; 5 Ungas sär-engagemangen

långsiktigt hållbararbetet medskilt tillvara det gällernärtas en
informationssamhället, företagande,iekologisk utveckling, inträdet

främlingsfientlighet.arbetet mot

Kapitel 5

grundläggande formen för medborgerligtValdeltagande denär mest
fram förslagetinflytande, kommittén i leder tillskriver texten som

rösträttsålder. mening det korrekt:försök med sänkt I är ettett enom
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högt valdeltagande mått på medborgarnas tilltro till det demo-är ett
kratiska det inteMen det enda.ärsystemet.

Sedan följd tillbakaår lider den svenska demokratin etten av av
flertal problem. Dit hör inte minst det allt lägre antalet personer som
väljer och organisera sig politiskt. beror dockDet inteatt engagera
på det politiska intresset har minskat radikalt, vilket flertalatt ett un-
dersökningar har visat. Förklaringarna måste sökas på håll.annat

förklaringen dåDen medborgarna inte längre hargängse är att
tilltro till partierna; partierna förnyamåste sig och sina arbets-att
former, bli för medborgarna; politik för tråkigt ochöppnare äratt tar
för mycket tid med dessa förklaringenMen räcker inte: ävenmera.
organisationer och andra har fåttAmnesty allt svårare rekry-attsom

och medlemmar. gäller iDet synnerhet männi-tera engagera unga
skor. Faktum samtliga organisationer förutsätter indivi-är att som
duellt ideellt ansvarstagande inom organisationen och visst måttett

samhälleligt ansvarstagande i det politiska tänkandet har svårig-av
heter.

verkar såledesDet det medborgarna i sitt agerande undvi-attsom
ker inte främst politiskt tänkande eller politisktär utanengagemang,
politiskt tänkande och förknippat medärengagemang som an-
svarstagande och långsiktighet.

Om den analysen vilket till exempel faktumet ande-stämmer att-
len passiva väljare har ökat tyder på svensk demokratis främstaär-
problem inte för få får Utan det för fårösta.att äratt män-personer
niskor förstår demokratin i längden inte överleveratt män-som om
niskor inte beredda och premieraär att ta eget ansvarstagan-ansvar
de, sig långsiktigt, till allmänintresset. detAttatt att ärengagera se
för få människor beredda medborgare.är attsom agera som

Sett i det perspektivet den angelägna uppgiften spridaär mest att
förståelse för demokratins tanke och sänkaInte rösträttsål-väsen. att
dern. kanAtt så leda till ytterligare devalvera detgöra tvärtom att

eller borde förknippat med röstandet.är,ansvar som vara,
Detta gäller i synnerhet vårt samhälle har blivit alltsom mer

komplext och ställer allt högre krav på kunskaper och insikter för att
det skall möjligt hantera och förstå samhället i såväl natio-attvara
nell internationell mening. Att makt:rösta är utövaatt röstaattsom
kräver därför i moralisk mening mått kunskap ochett stort av an-
svarstagande. Relativt okunniga och oengagerade väljare riske-sett

därmed leda till relativt val politik och politiker.att sämresettrar av
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föroch insikterkunskaperallt0rd krävs attandradet medNär mer
samtidigt sänkalogikendetstridersamhället,i och attleva motstyra

samhället. Detskallvilkahar maktpå de styrakraven över somsom
medförsökförslagkommittémajoritetensavvisaskälär att omnog

rösträttsålder.sänkt
i mittbryta detgenomfördesdetförslagetskulleDessutom om

myndighets-,mellansambandet rösträtts-viktigaprincipiellttycke
ochmyndigblirvalbarhetsålder. Förstoch när vuxenmanansesman

Sverige finnsdet iliv även ettför sittkapabel egettaatt omansvar
människorsslöjaligger överförrnyndarskappolitisk ensomsom

andramyndighetmänniskor överdå utövarätthela liv. attAtt ge
fram deinnebärprincipiellt röstardetVilket närmänniskor man-

logik.förnuftsåvälstriderbeslutsfattarnapolitiska mot som-
därför skedetbörrösträttsåldemsänkningdiskuteraVill avenman

och val-myndighets-sänkningdiskuterarsamtidigt avenmansom
Är detmyndigsåldem,sänkaberedd ärdå intebarhetsåldem. attman

människorinte ärpånågot attsåbevis attgott anserett mansom
heller haintedeDärmed bör rätt att ut-18-årsdagen.föremyndiga

märmiskor.andramyndighet överöva
försökförslagenmigjagskälolika motdessaAv omreserverar

kalender-frånskall gällaochrösträttsåldersänkt rösträttenmed att
förlängningenpå,pekarkommitténproblem attåret. Det avsom

kanrösträttsåldem,höjningfaktiskinnebärmandatperiodema aven
valdagama.skilja påFörslagsvispå attlösas sätt.annat genom

Kapitel 6
situationsinpåverkamöjligheterstudentersochelevers attAtt

begränsadeuniversitetoch ärhögskolor ärgymnasier,grundskolor,
ochelevermissnöje hosdärför finnsdetfaktum. Likaså ettattett

finnsbegränsningardeemellertidFråganstudenter. är en-somom
ondobart är av

försöks-Förslagendet.verkarKommittémajoriteten ommena
med ele-förhandlaskolledningarförskyldighetmedverksamhet att

gällerpå det. Detsammaexempelbeslutinför viktigare är ettver
be-samtligarepresenterade iskall finnasstudenterförslaget attom

starklikaskallställningderasbeslutandeochredande att varaorgan,
förslagetallmänföreträdarnas ut-attochlärarnas samt enomsom
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redning bör tillsättas med uppgift belysa olika aspekteratt fråganav
elever och studenter kan och rättsligt skall arbetstagare.om ses som

För det skall möjligt ställning till dessaatt förslagatt börtavara
till börja med ställa sig frågan varföratt elever och studenterman

befinner sig i skolan. Frågan kan tyckas trivial: självklart befinner
sig elev och student inom skolans för lära sig.väggarman som att

Det betyder emellertid inte fullärd,att ännu det finnsär attman
kunskaper elev och student saknar lärare och föreläsa-man som som

kan och ska tillhandahålla. detAtt finns ojämlikhet i relationenre en
elev-lärare, student-föreläsare, inte bara fullt naturligär utansom
också grundförutsättning för själva utbildningsväsendet.en

Denna grundförutsättning undenninerar kommittémajoriteten
med sina förslag. eleverTrots och studenter befinner sig i utbild-att
ning för lära sig, kommittémajoriteten deatt har tillräckli-attmenar

kunskaper för bland jämbördig i förhand-att annatga partvara en
lingar. kanDet jag inte ställa på, dels därför jag inte hållerattupp
med i sak, dels därför det underminerar hela utbildningsväsendetsatt
logik.

Kommittémajoritetens förslag riskerar dessutom försvaga ele-att
och studenters framtida möjligheter. eleverOm skall sigägnavers

olika kvasifackliga verksamheter istället för själva utbildningen, le-
der det logiskt till mindre inlärning. Och det i tidsett kravennären
på kunskap ständigt vi alldelesväxer, förnär vet att storen grupp
elever lämnar skolan tillräckliga kunskaper för sig vidare.utan att ta
Vad välvilligt tänkt löper oerhört riskär bli fälla istor atten en
verkligheten.

eleverDet och studenter behöver maximalt goda förutsättning-är
för inlärning, förståelse och kunskapsinhämtning. Inte elevfackli-ar
organisationer låtsas företräda övriga elever. Inte institutio-ga som

naliserade former för påverkan tid från undervisning. Intetarsom
erkännande kunskap saknas. jämställandeännu Inte medav som ar-
betstagare, eftersom elev och student faktiskt inte arbets-ärman som
tagare.

Till detta skall fogas problemet vad gäller studenters möjlighe-att
till inflytande på högskolor ochter universitet inte ligger i deatt

formellt saknas, i det allt för få studenterärutan att tillvaratarsom
på de möjligheter faktiskt finns.som
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Kapitel 9
idérefererar kommittén till denekonomigenomgångenl av ungas

från vad många detTill skillnadmedborgarkonto.kallas ärtrorsom
avgifter betalasalla skatter ochandelförhållandevis liten somaven

cirkaindivider. Huvuddelen, 75mellanomfördelningtillin gårsom
enskilde individensdenomfördelningtillgår överprocent, egen

dessasjälv saknar maktindividenProblemet överlivscykel. är att
förkriteriernapolitikernadetOch sätteräratt an-uppsompengar.

till dem.tillgångenvändandet ochav
skatter ochdemedborgarkontoidénbakomTanken ersättaär att

för omfördelningstatskassan,in tillavgifter idag betalas översom
tillavgifter betalas inobligatoriskalivscykeln, medden ettsomegna

vidareutbildning ellerexempelvisvidErsättningarpersonligt konto.
istället för från någonkontotdetfrånskall sedansjukdom tas egna

sedanpensioneringenVidoffentliga kassoma. görsde sum-enav
skall det finnasSamtidigtpension.högresaldomering: högreett ger

livets vindarhurallagarantipension oavsettattgaranterarsomen -
ålderdom.acceptabelvärdig ochblåsthar enges-

enskilde medbor-dendetjagmed idénFördelarna är attsersom
flexibiliteten ökarochökad makt över attpengarna,ansvargaren ges

detomfattande.generellt Dessutom är öp-samtidigt ärsystemetsom
till vilka kva-socialförsäkringarskillnad från dagensför alla, tillpet
minstintemänniskormångahar gjortlificeringskraven att unga --

vilket,socialbidrag,återstårdemblivit utanför. Förlämnade som
menar, ondo.alltidkommittén också är av

idé;blottemellertid så längeIdén medborgarkonton änär enom
vilkaberoende påutformningarskildafåkandessutomidé somen

hurberoende påi det ochskall ingåväljerdagens system manav
betraktat finneridéskapar.inslag Somfördelningspolitisktstort man
önskar denjagjag intekanintressant. Däremot attjag den säga att

ordentligt.utredasidénbehöverförverkligas.skulle Först
kommitténungdomspolitiskavarit önskvärthade detDärför om

medborgarkonton. Nuutredningtillsättandetföreslagit omav en
jagdet, vilketintestundi sistavalde majoriteten göraatt reserverar

mig mot.
dödas.intetill förIdéer prövas,är att
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Reservation ledamoten Staffan Kuylenstiernampav

Reservation måletfjärde konkretamot under avsnittet
2.3.1 Självständighet

majoritet i UngdomspolitiskaEn kommittén har antagit följande
mål:

Varje mellan och15 18 år ska möjlighet feriearbetetillperson ges
under minst veckor. Målet kalenderårtre avser

kan visserligen tyckasDet god målsättning de mellanattvara en
och15 18 år, vill, skall erbjudas feriearbete, med tankeettsom men

på den arbetsmarknadssituation råder så det klar felpriori-ärsom en
tering samhällets fleraDetta skäl:av resurser. av

det förstaFör så det märkligt lägga samhällets påär att resurser
erbjuda jobb åt bred föräldrarna fortfarande har för-att en grupp som

sörjningsskyldighet för, utbudet feriejobb så begränsatnär är attav
det inte räcker till de äldre studenter direkt beroendeärens som av

få sommarjobb for kunna försörja sig under det långa ferie-att ett att
uppehållet. samhället läggerOm möda på sysselsätta allastor attner
15 åringar så risken18 överhängande det blir svårare förär änatt-
studenterna, ofta inte har några etablerade kontakter medsom ar-
betsgivare på studieorten, finna försörjningsmöjlighet underatt en
sommaruppehållet.

För det andra hade det varit betydligt angelägnare läggaatt sam-
hällets på erbjuda villkor för socialbidrag, för deattresurser samma

for befolkningen. diskrimineringDenresten motunga som av unga
de socialbidrags reglerna innebär de integör attsom nya unga som

kan försörja sig själva fortsättamåste beroende sina för-att vara av
äldrar de myndiga, och har avslutat sin gymnasieutbild-ärtrots att
ning. drabbar naturligtvisDetta de familjer har ansträngdmestsom
ekonomi hårdast, i det läget lägga på skapa syssel-att attresurser
sättning gymnasieelever med sommarlov kraftigt övervärde-är att

lönearbetets egenvärde. prioriteringEn sån förefaller minst sagtra
märklig slutet industrisamhällets epok. Detmot är ett stortav pro-
blem människas identitet och hela livsföring i så högatt, ut-en
sträckning upphängd på ha lönearbete, många tvingasär näratt ett
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bak-industrin. Motproduktivitet inomökandearbetslösagå trots
haftharkommittén intebeklagligtocksådetdettagrund attärav

den arbets-detarbetstidsforkortning ärföreslåmodet trots attatt en
på.de flestaåtgårdkapande trorungasom

genomföras påkunnaskullearbetstidsförkortningsådanEn t ex
partimotionMiljöpartiet deiföreslås grönasdet sätt som

A203.1996/ 97:°Arbetstidsförkortning°°
mellantill de 15sommarjobbsatsningen påledertredje sådetFör

arbetsgivarenmedkontaktergodatill deknappastoch 18 år, ensom
troligenjobbeneftersom, mångahoppaskommitténimajoritet av

inomi sektorerknappastoch dåkommunerna,iskapaskommer att
föroftavårdjobbeneftersomexpantionspotential ärhardessa som

understängdskolanochåldersgrupp,denna ärför sommaren.tunga
jagså måstemåletfelprioritering utgördenbakgrundMot somav

det.beslutkommitténsUngdomspolitiska antaattmig motreservera
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Reservation ledamoten Thomas Idergard mav

Inledning och sammanfattning
Jag mig samtliga förslag i det föreliggande slutbetän-motreserverar

Ävenkandet från den ungdomspolitiska kommittén. det kan fin-om
enskildheter i förslag och överväganden kan diskuteras ochnas som

jag starkt kritisk den utgångspunkt kommittén harprövas, är mot
haft för sitt arbete och det sammanhang inom vilket förslag presente-

och förs.ras resonemang
Det svenska samhället dras med många problem. Massarbetslös-

het och sviktande välfärdssystem två mycket tydliga sådana. Des-är
problem orsakade felaktig politik förts under mångaärsa av en som

decennier och under såväl socialdemokratiska borgerligasom rege-
ringar. Olika märmiskor, åldersgrupper och regionertgrupper ex- -
drabbas olikapå sammanbrottet för den gamla svenskasättnu av
modellens förlegade enhetslösningar livetspå alla områden. hartJag

i min reservation i kommitténs delbetänkande Unga och arbeteex
SOU 1997:40 framhållit hur regleringarna på arbetsmarknaden och
de höga skatterna skapar särskilda problem just för människorunga

överhuvudtaget sig in i arbetslivet.att ta
Min huvudsakliga kritik kommitténs uppdrag och slutbetän-mot

kandets förslag, generella samhällsproblem till specifikaär att görs
ungdomsproblem, ska åtgärdas med särskildsom en
ungdomspolitik. Förslagen präglas därför lappa och laga-ettav
pespektiv. de justerar i kanternaDvs och bygger i vissa fall utav - -
den gamla modellen, för arbete och utbildning. kommerDettat ex
inte på något förbättra situationen för människor ellersätt att unga
för samhället helhet. bästa fall får förslagenI ingen effekt alls,som

och statlig eller kommunal myndighetän erhållerannat att en annan
arbetsuppgifter. I fall riskerar de ytterligare låsa fastvärsta attnya

gamla problem. Särskilt människor också fortsättningsvissom unga
ska betraktas homogen för vilken politiken ska erbjudasom en grupp
särskilda enhetslösningar.

Istället borde enhetslösningamas tid förbi för alla. Ochvara -
Sverige förändras i grunden så det blir möjligt för ochatt attvar en
utifrån önskemål och förutsättningar för och välja hurtaegna ansvar
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och försörjning välfärd ochoch lärande, arbetslivutbildning samt
generell politik inriktadutformas. kräver påtrygghet ska Detta atten

Ochalla förutsättningar för kunna detbättre att ta ansvaret. attge
in med stödroll tydliggörs och begränsas till kommapolitikens att

eller inte kan fullthjälp det inte räcker tilloch när tasansvaretegna
kraftfull of-mycket mindre och därmedskatter,Lägreut. meren

bestämmelser idagavregleringfentlig sektor sägersamt somen av
likadan för alla, blirutbildning och arbete skatill utvägenatt t seex

i sådan förändring.och konkreta medlende nödvändiga en
kommittémajoriteten föreslår går i den-åtgärderdeInget somav

effektDärmed kommer de heller inte få iönskvärda riktning. attna
jobb, hittaform människors möjlighet till skapaattatt enav unga

inflytande sina liv förbättras.andrabra bostad och på sätt utöva över
ungdomspolitiska kommitténsåledes denJag hade över-attsett

särskildregeringen med innebörden någonlämnat yttrande till attett
intetraditionell mening och riktning på någotungdomspolitik i sätt

märmiskor idag upple-med de problemkommer till rätta ungasom
utbildningenskaffa inflytande påmed arbete, utövaettatt tver ex

därvidlag inte kunnateller skaffa bostad. Och kommitténsig atten
uppdrag enligt direktiven.eller velat fullgöra sitt

utgångspunkter: i väl-politikens problem2. Allmänna
färdsstatens sammanbrott

för-historia historien hurungdomspolitikenssvenskaDen är enom
med fagraroll och möjligheter kombineraslegad på politikenssyn

ocksåförpliktande ord.och till intet Dettatomma genomsyrarmen
betänkandet.det föreliggande

föreställningen detbygger påden svenska välfärdsstatenHela att
handfast i formantingen väldigtfinns politisk åtgärd tav ex enen -

högtidligt framvo-fluffigt i formskatt och bidrag ellerett mer av en
uppstår itill varje problemterad målsättning kan rätta somsom-

land underfilosofi har dominerat politiken i vårtsamhället. Denna
hela efterkrigstiden.

lägger beslag påblivit offentlig sektorResultatet har somen
hälftensamlade produktion.drygt tredjedelar vår Drygttvå avav
offentligaberoende olikaden befolkningen i Sverige är avvuxna

heltidsarbetande idag tvåvarje gårbidrag för sina inkomster. På per-
uppdelatoffentliga kassor. Tydligareska försörjas viasoner som
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mellan tredjedel sidanå och två tredjedelar å den andra, kanen ena
samhället inte bli.

för de samhällsproblem vi idagMen både här och i andramöter,
länder, den omfattande politiken del problemen. En ytterli-är en av

expansion politikens uppgifter och omfattning i samhälletgare av
löser inga problem skapar bara Varje skatt fler be-utan görnya. ny
roende bidragssystem förmåner samtidigt bara skärs nedettav vars
och försämras. Varje lån för klara pånytt räntornastaten tar attsom
gamla finansieralån, eventuellt nya satsningar eller för slippaatt

ordentliga förändringar välfärdspolitiken skjuter baragöra överav
på någon i framtiden. arbetstillfällenNya skapas inteansvaret annan,

eftersom politiken envisas med upprätthålla lagar, regler ochatt
skatter förhindrar människor och företag och skapamötasattsom
arbetsuppgifter på villkor.egna

Häri ligger mycket orsaken till politikens bristande förtroendeav
idag. överdimensionerad offentlig sektorEn klarar inte sinaens
gamla, klassiska åtaganden längre, säkra lag och ordning el-t attex
ler social grundtrygghet. politikerNär och myndigheter i dettaen
läge lovar titta på och ta ansvar för lösningar på problem,att nya

de bara skepsis. Med har inteDemöts större rätta.av en ens
levererat sina gamla åtaganden. harDäremot de via främst skatte--
trycket och grund i den gamlamed på politikens förträfflighetsynen

tagit ifrån de flesta ochmänniskor hushåll möjligheten påatt egen-
hand problem och förändringar.möta

Varje politiskt åtagande de förmål ungdom-nytt tsom ex nya-
spolitiken och de särlösningar inom för de gamla syste-nya ramen

kommittémajoriteten föreslår därför fel riktning.går imen som nu -
offentligaDen sektorn låta färre, intemåste fler, områden i samhället

bli föremål för dess för den med trovärdighet ska kunnaattomsorg
klara sina dessutomgrundläggande uppgifter. Min värdering äregen

samhälle i högre utsträckning bygger på människorsatt ett som per-
sonliga för sin situation och där människor i mindre ut-ansvar
sträckning litar till och blir beroende det offentliga, bättreettav vore
och anständigt samhälle dagens.änmer

Politikens uppgift i sådant samhälle inteärett att styra utan att
stödja, vid de tillfällen och sammanhang där människors personliga

frivilligaoch samverkan inte räcker till. Bara bakgrundmotansvar
denna allmänna beskrivning politikens roll och problemav av anser

jag därför inte någon särskild ungdomspolitik nödvändig.att är
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och tvek-ord, inga resultatungdomspolitiken vackra3. -
grundersamma

från kommitténdiskussionsunderlagvisats itidigare harSom ett
framåt manifesterat1960-talet ochfrånhar ungdomspolitiken mest

särskilda myndigheter och delega-byråkrati medsig i svällandeen
och olika formersärskilda utredningargjorttioner styrts avsomsom

varit gångbarapolitiska modeordpräglade deriktlinjer, somavav
uppfattning och just där-styrker minvid olika skeden. Det somsom

vilja fortsättakommittén i övrigt tycks ibakgrundför attmot av-
anmärkningsvärda meddetriktning är mesttangentens resone--

inte meddenna historiskabetänkandet, exposéi ettär attmangen
människorsleda i bevisförsökerord berör ellerenda att ungaens

hittillsoch rikare denmycket bättreSverige blivit såtillvaro i av
faktiska resultat tycks intePolitikensungdomspolitiken.förda vara

sådant intresse.av
tidigare, liggerbåde idag ochför ungdomspolitiken,Till grund

in-detförlängda ungdomstiddenföreställningen att senasomom
problemenproblematisk. Ochmedfört sigdustrisamhället i är att

ingrepp. Menpolitiska insatser ochlösasföljaktligen måste genom
höljt iliggerproblematiskungdomstidenvilket självadet på ärsätt

dunkel.

ungdomspolitikenshelaifrågasättamig skäl tillförDetta är att
försärskild politikhaVarför skafunktion.uppgift och attman en

kan definiera,vill elleringensärskilda problemåtgärda somsom
ungdom-hittillsfördadendär resultatetfinnsbara Attantar avman

kanske intedärmedanalyserasredovisas ellerinte kanspolitiken är
framgår vilkaellerhar framgåttinte på någotdå detså märkligt, sätt

etiketter denbyråkratiskamed vilkapolitikproblem denna oavsett-
perspektiv etcsektorsövergripande, allmäntbenämns ett -

kommit till för lösa.att
denorsaken tillsjälvaforskningensociologiskaDen säger attoss

beror påindustrialiserade världenungdomstiden i denförlängda en
främstfysisk vuxenhettidpunkten förmellanväxande skillnad sett-

för socialsidan och tidpunktenfortplantning åtill förmågan till ena-
familjebildningocharbetsmarknadenetablering påvuxenhet t ex --

samhällsbild-generationer ochtidigarejämfört medå den andra,
identitetsbryderieri formmedföra problemningar. kanDetta t exav
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vem jag eller ban1, kommunikationssvårigheterär medvuxen-
vuxenvärlden och fall sociala bekymmer olikavärsta slag. Menav
ungdomstiden medför också möjligheter, till utbildning ocht ex
kunskapsuppbyggnad, skaffa erfarenheter vilketatt attgenom resa
blir svårare ansvarig för barns och försörjninggöraatt uppväxtsom
och i mångfald kulturella yttringar. Frågan problemenen av om

möjligheterna kan bara besvaras individuelltöverväger indivi-av-
den och/eller hennes omgivning.

Politiken kan inte på något lösa problemen med förlängdsätt en
ungdomstid i det industrisamhället den inte ska ingå ochsena om-
manipulera fortplantningsförrnågan eller framtvinga barnarbete, åt-
gärder kränker både frihet och anständighet. kan inte finnaJagsom
några för varför just politiker och myndigheter har någotargument
med den förlängda ungdomstiden överhuvudtaget. Och detgöraatt
kan heller inte ungdomspolitiken i sig själv, varken historiskt eller

idag. bara konstaterar detDen problem och därmed förutsät-äratt ett
några politiker i någon församling måste bekymra sig.ter att

regeringens direktiv till kommittén,I liksom i tidigare utredning-
i i denna och i den allmänna debatten,rapportar, resonemangen

återkommer frågan människors etablering i vuxenlivetattom unga
idag försvåras den höga arbetslösheten och svårighetent attex av av
få bra bostad till rimligt pris. Men dessa problem har inget gö-atten

med människor idag i social mening under längre tidatt ärra unga
tidigare. rimlig ambitionEn vilken de flesta tordeän över-om vara

alla människor ålder ska ha möjlighet försör-är att oavsett attens - -
sig arbete och finna drägligt boende. för dettaMeneget ettgenom

behövs ingen särskild ungdomspolitik.
Problemen för alla människor få jobb idag hängeratt samman

med den allmänna arbetsmarknadspolitik förts och alltjämt förs.som
den drabbarAtt människor särskilt hårt, vilket främst den för-unga

legade arbetsrätten blir därmed bara ytterligare perspektivgör, påett
hela arbetsmarknadspolitikens tillkortakommanden märks påsom-
andra och för andra människor också. Och på förhål-sätt sättsamma
ler det sig med bostadspolitiken och alla andra områden, där politi-
kens konkreta effekter kan belysas särskilda perspektiv utifrån tav

ålder, social bakgrund, bostadsort För bostäderetc. att taex som ex-
empel så inte det primära problemet just harär svårtatt attunga
skaffa bra bostäder till rimliga kostnader. baraDet belysningär en

det grundläggande problemet bostadsmarknaden sönderreg-att ärav
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vad ska byggas, hur det skasöndersubventionerad.lerad och Att som
politiker och myndigheter.blivit fråga föroch till vilket prisgöras en

bidrag till bidrag och slutsummanReglering har lagts till reglering,
olikaålderskategorier påhar blivit problem för alla Den orätt-sätt.

exempel på bo-fastighetsbeskattningen idagfärdiga är ett annat
ansikte.stadspolitikens groteska

Även saknas i regeringens direktivtill dessa problemi anslutning
ellerslutbetänkande analys övertygandekommitténsoch i enen av,

särskild ungdomspolitik, till skillnadför, detargumentation äratt en
behövs.förändringar,från generella politiska som

hållbar grund för före-enligt min mening,Därmed saknas, en
ungdomspolitik. Varför ska tid, kraft ochsärskildkomsten av en

utredningsväsende ochregering, riksdag,från offentligadetpengar -
härleda el-ingen egentligen kanläggas på någotmyndigheter som-

motiv förler skapa hållbartett

Några till förslagenkommentarer4.
blir för denkommittémajoriteten offerEnligt min mening ett

undvika.sig vilja Fast pådensektorisering säger annanensom
ochbostads-, arbetsmarknads-generelladennivå. Genom göratt

fullföljerungdomsfrågortill enbartproblemutbildningspolitiska
läggsjusteringarcirkel innebärondaden välfärdsstatens att nyasom

blirallteftersom detspecialâtgärder introducerastill gamla och nya
de gamlamänniskor drabbasuppenbart syste-ännuatt aven grupp

effekter. Medsamladejusteringamastidigare gjordaoch demens
både bland med-i samhälletfrustrationenslutresultatet växeratt -

dyker ihela tidenoch problempolitikerborgare och att uppnya-
gamla.försöken lösahalvhjärtadetill dekölvattnet att

försvar-för jaglösningarenda speciellaDe anser varaunga som
förekan få chansen gåmänniskorinnebärbara de attär att ungasom

samhället i vilkaförändringarliberaliseringar ochi de ärstortav
från dagens arbetsrättfå undantagmöjlighetönskvärda. denT attex

delbetän-min reservation iföreslagit ikollektivavtal, vilket jagoch

särlösning handlar nå-sådanarbete.kandet Unga och Men omen
för särskilda formertill föremålän göragot annat att avnyaunga

Nämligen möjlighetmyndighetsdirektiv.stödåtgärder och attom en
samhällsområde för demheltinomförändringpåbörja större etten

isig förändringarna,tillgodogöraenklast kansnabbast och somsom
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exemplet med etableringen på arbetsmarknaden. harDessvärre det
inte varit möjligt få gehör för sådan inriktning hos kommitténsatt en
majoritet.

Kommittémajoritetens förslag till mål för ungdomspolitiken tyd-
liggör problemet med särlösningar det gamla slaget, dvs sådanaav

bara bygger vidare på existerande del målenEnsystem. ärsom av
just karaktären de borde gälla för alla, ålder må-att oavsett tav ex-
let kunna försörja sig sittpå arbete och för kunna förverkli-att att-

kräver åtgärder det slag kommittémaj oriteten i övrigt integas av som
vill eller förmå föreslå,kan sig politiska skäl. Andra målatt ärav
direkt felaktiga målen kvotera in ungdomar i olikat attsom ex om
styrelser och kommittéer, eftersom de så tydligt uttalar att unga
människor inte förväntas sig framåt kraft.ta av egen

Ytterligare mål har karaktären politisk och byrå-en grupp av av
kratisk kosmetik den allra kravet allanär är sämst, t attsom som ex
kommuner ska ungdomspolitiska handlingsprogram. Juupprätta

det går, desto fler och områden ska få sina särskildasämre grupper
för resursprioritering" och till intet förpliktandeannatprogram

ordsvall. analysNågon vilka problem dessa skanärmare av program
åtgärda kommittémajoriteten inte. Och det kanske lika förbragör är
majoriteten, eftersom sådana preciseringar bara ytterligare skulle få

förslagen framstå just meningslösa.att som
kapitlet makt och politik framgårI kommittémajoritetensom

problem med ungdomsfrågor generella frågorgöraatt sär-av som
skilt tydliga. Politiken i välfårdsstatens sammanbrott präglas, som
jag tidigare framhållit, stark legitimitetskris. alla åldersgrup-Iav en

på olika Människor vänder sig till politiken med krav påsätt.per,
förmåner och åtgärder i linje med hur politiken velat ha detmer - -

samtidigt gamla löften och förmåner inte infrias. Och från poli-som
tiken misstron ökar och viljan till delaktighet i traditio-attgenom
nellt politiskt arbete minskar.

jagHär politisk verksamhet blir omfattan-mindretror att en som
de och överblickbar och med tydligare för sin mak-gränsermer
tutövning dvs byggd på klar åtskillnad mellan vad skaen som vara-
politik och inte kommer underlätta för människor i alla åldraratt att-

delaktiga i hur det i samhälle ska skötas.ettvara mer gemensamma
Lokalt jag vi behöver fler både geografiskt ochtror t attex men-
verksamhetsmässigt mindre kommuner. längeSå kommittémajorite-

undviker dessa grundläggande frågor vad politiken egentli-ten om
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justeringarförslag tilldessoch blirska inte, rösträtt-tgöra av exgen
delaktigheten.ökaambitionengivetointressantasålder och attannat,

för be-ordningar och strukturerparallellariskenSnarare är att nya
sektorsvåröverblickbar offentligöversvälld ochredanslut i en -

med växandekommeruppgiftersinaoförmögen klara mötasattatt -
misstro.

bygga vidarekommittémajoritetenvillmakt i skolankapitletI om
min meningenligtskola. Någotoch enhetligcentralstyrdpå somen

makt och inflytandeskola medforavgörande hindretdet störreär en
uttalat sig för möj-harKommitténeleverna.för de enskilda vagt en

medelanvisa dedärvid. Utanvälja skolalighet attstannaratt men
detta.möjliggöraskasom

fådet svårtenhetlighet.just dess AttproblemSkolans är attär
politi-utvärdera deundervisa ochandraför änsätt attutrymme som

samhälletandra områden ipåPrecisriktiga. ärker tycker är ensom
avgörandeutbildningenmångfald inomochökad konkurrens en

Med natio-kvalitet.inflytande och bättreindividuelltfaktor för en
och föl-lika eleverersättning förnell skolpeng somsammasom ger

själv väljer,eller hanutbildning honden formjer eleven till somav
Föräldrar ochelevmakt.för verkligförutsättningavgörandeär en

imed elevmajoritetbetyg ellerskolor medvill haelever t exsom
betyginte vill haväl delikavälja detstyrelser ska kunna somsom-
dessavälja skolorska kunnastyrelsernaelevmajoritet ieller utan

alla.inteinslag. formEn passar
andra fonnerförmöjlighetenmåstePå öppnassätt av un-samma

koncentreradskolformen,traditionellalärande dendervisning och än
likadana villkor underexaktska vistasdär allatill fysisktett rum

vill-undervisning på elevernasförutsätterexakt tid. Tvärtomsamma
utsträck-gymnasieskolan igrund-i såvälkor elever störreatt som

dessa skavilkade påvälja såvälning kan ämnensättämnen som
läsas in.

det kvalitetskon-för allmänhetenombudpolitikernaFör ärsom
skolpengsberät-varjefölja huruppgiften.trollen Dvsär att uppsom

uppfylla delärande lyckas medochför undervisningtigad form att
målExakt hur dessakunskapsplaner.finns i läro- ochmål upp-som

enskilda skol- ochreglera.däremot inte Defylls ska politiker ut-
anställaundervisningen ochfrihet läggabildningsenhetemas att upp

formellt behörigade intelämpliga ärävenär ompersoner som -
mycketdefinitioner måstegamlalärare enligt det systemets vara-
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Dåliga skolor ska och driverstor. stängas, ägeroavsett vem som
dem. Med nationell skolpeng främjas framväxten friskolor.en av

Men mellanforrn mellan kommunala och fria skolor måste till-en
skapas för snabbt öka mångfalden och valfriheten, i påatt väntan en
ökning antalet friskolor. börDetta ske kommunalaattav genom
skolor chartras till exempelvis företag, organisationer, personal-ut
kooperativ eller ledningen för viss period. Det offentliga slår fasten
mål och kontrollerar deras uppfyllelse. Om alla nöjda för-ärparter
längs sedan kontraktet eller kan skolan helt knoppas av till en
friskola.

medBara politik för variation och mångfaldöppnar störreen som
i utbildningen kan elevernas verkliga makt stärkas. Och kvaliteten i
undervisningen förbättras. Kommittémajoritetens bl in-väg som a-
nebär verksamheten i skolan ska till fackföreningsmäs-att göras en
sig cirkus leder inte till några grundläggande förändringar. Med-
den förordademig inriktningen politiken fackföre-tav av ges ex
ningarna möjlighet och driva skolor för dem villatt starta egna som

där. Utan via politiken alla för exakt krystadeutsättaatt samma
försök överföra illa fungerande förhandlingssystem på arbets-att ett
marknaden till utbildningsområdet.

Avsnittet kultur flödar 0rd och avslutas med förslagtommaom av
inte någon skillnad. talarT kommittémajoritetengörsom attex om

kommunerna ska undanröja hinder för ska kunna skapaatt unga
mötesplatser. Vilka hinder och vilka mötesplatser kommitté-som
majoriteten vill skapa framgår inte. Liksom varför människorsunga
strävanden efter skapa platser på måste föremål förmötasatt att vara
politisk och reglering.omsorg

Kommittémajoritetens förslag i kapitlen ekonomi ochom ungas
boende bygger, redan påpekats vidare förutsättningar-som ovan,

marknaden för arbete och bostäder ska precis idag.att utna se som
Problemen med skapa jobb, kunna försörja sig själv ochatt att att
finna bostad önskemål löses inte med bi-en som passar egna nya
dragssystem eller uppdrag till myndigheter.nya

Högskoleutbildning kan aldrig antydningsvis görssom av-
kommittémajoriteten betraktas försörjning. Sådan utbild-som en-
ning istället investering i framtida försörjning.är investe-Enen en
ring inte premieras med dagens skattetryck och lönebildning.som
Av detta skäl måste skattetrycket sänkas och makten lönesätt-över
ningen flyttas från organisationer till människor älva. För under-att
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l
samband med studier be-sina kostnader itäckamöjlighetenlätta att

befrias frånborde feriejobbIställetutredningar.hövs inga t exnya
k fribeloppsgränsen isemsterlön och densociala avgifter och stu-s

avskaffas.diemedlen
förorda idén medborgar-inte velatkommitténbeklagarJag att om

for omfor-förändra villkoreneller välfärdskonton sätt attettsom
stelbenta och alltmerdagenslivscykeln. Fråndelning överav pengar

med allt hår-kombineradesocialförsäkringar,statligaurholkade en
möjlighet fortill ökadavgiftsuttag,och högrebeskattningdare ett en

föroch utbetalningarför sparandeenskilde självden taatt ansvar
liv.skiftande Enskiftande skedenitrygghetenden sociala ett nyav

enskild beslutande-sparande,enskiltbygger påvälfärdspolitik som
och längden påpensionsålderkarensdagar,villkor somrätt t exom

för sig,generation betalarvarjeföräldraledigheten,studie- eller att
frågahögsta gradi allraframtidens välfärd. Dvsforavgörandeär en

människor idag.angår ungasom
prissättning, lägre skatter,med fribostadsmarknadfriheltMed en

statistikinsamlingökadeskulle denbidragoch färrefärre regleringar
myndigheterflera olikavill åläggakommittémajoriteten varasom

efter-utbud ochkvalitet,informationrelevantonödig. Allhelt om
pris.eller tjänstens Demarknad ifrifmns påfrågan pro-varansen

lägenheter vilkaoch billigatill småfå tillgångblem för attt ex unga
naturlig inforrna-sådanförbjuderbostadspolitikenskapatshar attav

register.till medinteför boendet,tionsspridning rättas nya

Avslutning5.
ungdomspolitik. Lika litesärskildingenbehöverSveriges somunga

medelålderspolitik eller desärskildbehöverSveriges medelålders en
politikIstället behövsålderdomspolitik.särskildgamla somenen

folkhemmets industrisamhäl-ochgamladetde hinderbryter somner
människors möjlighetställerenhetslösningar idaglets attmotupp

sinför sina liv. Försjälva ochförsörja sig vägta egenegnaansvar
arbeta. sinsitt Förkunskap.och ökad Förlärande sätt attegetmot

ekonomi.egen
skapade och levde påVälfárdsstaten säger staten,attsomen syn

Upphovetgoda gåvors givare.allaoch offentligapolitikerna det är
söndervälfärdsstat vittrardennatrygghet.till arbete och När un-nu

felslut, skapasekonomiskamoraliska ochtrycket sinader egnaav
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ökade konflikter mellan olika i samhället fördelningenövergrupper
vad återstår. Ofta handlar det skulder välfärdänav som mer om om
fördela. krubbanNär bits hästarna, heter det.är När den of-att tom

fentliga sektorn havererar sitt skattetryck och sina löftesbrott,egetav
riskerar prioriteringarna stå mellan generationer. Barnomsorgatt t ex
och skola sjukvård och äldreomsorg. Unga gamla.mot mot

Jag särskild ungdomspolitik bara bygger vidare påtror att en som
den gamla välfärdsstatens tänkande i detta läge riskerar göraatt ont

Eftersom den upprätthåller bilden olikavärre. människorsattav
välstånd och välbefinnande står varandra i nollsummespel.mot ett

politiken måste kryssaAtt mellan intressen och söka alla likagöra
nöjda. Eller i alla fall lika missnöjda. I år vi lite på ungdo-satsar

med särskild utredning och särskild handlingsplan. Menmarna en en
blir detår barnfamiljernas Och sedan de äldres. kannästa Ingettur.

fel.vara mer
förpolitik förändring måsteEn på motsvarande bygga på ochsätt

bäras fram förändrad attityd. Politiker kan aldrig skapa välfärd.av en
kanDet bara människor själva enskilda, i konkurrens och igöra -

Politikengemenskap. kan och ska det möjligt för alla självagöra att
skapa mera.

välståndFör inget nollsummespel. Sveriges snabba utvecklingär
från fattigt jordbruksland till avancerad industrination visadeett en
just alla fåkan det mycket bättre. Samtidigt. Och hela värl-att över
den upplever tusentals och åter tusentals människor dagligen en
motsvarande välståndsökning tack det mirakel den friaärvare som
ekonomins. basisPå arbete, förkovran, innovatio-egetav egen egna

och företagande.egetner
offentligaDet har viktig roll. Genom begränsas till det denatten

och bara den kan bidrar och politik till utvecklingen.göra, Istat
form stödja utbildning och forskning. Ochatt t ettav ex genom so-
cialt skyddsnät kommer in där det inte finns eller fungerar.som egna

Ungdomspolitiska kommitténs bidrag till bättre framtid fören
dagens hade kunnat väsentligt den till regeringen hadeunga vara om
överlämnat dessa generella slutsatser. Nu blev den majorite-genom

försorg i raden bevis för den nödvändiga insik-tens ännu ett attav
viljan och kraften till förändring helt saknas i dagens politiskaten,

etablissemang.
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yttrandenSärskilda

vEkströmVeronicaledamotenyttrandeSärskilt av

förnationella måltillförslagkommitténsUngdomspolitiska ung-
ofta karaktärenharbra. Dehela attpå detdomspolitiken stora avär

befolkningen.alla delarförsjälvklarabordemål avvarasomvara
justdiskuterauppdraghaft ibarahar attkommittéSom ung-

specifikbaragällersamhälletifå frågorGanskasituation.domars en
i dehandlarinvandrare. Detellerungdomarexempeltillsomgrupp,
till-samhällsklassvilkenklassintressen,fallalla flesta manomom

arbetslös-exempeltillslutbetänkandetivi diskuterarhör. Det som
frå-självsigförsörjakunna ärmöjlighetenellerbostadsbrist atthet,
harlönearbetarklassendärsamhälletiolikaallarör gruppersomgor

intressen.gemensamma
kom-UngdomspolitiskadetihågkommaviktigtDet attär som

ungdoms-inomdetpåpekar;ocksåslutbetänkande attsittmittén i
förutsättningarolikaoerhörtmedolikafinns p.g.a.personergruppen

ungdom-diskuterarDärför bör närklassbakgrund.sin manman,av
klassperspektiv.tiden hahelaspolitik ett

Ungdom-ijagstöderVänsterpartiet settstortförledamotSom
jag harsakerfinnsslutbetänkande. Detkommitténsspolitiska reser-

lämnavaltnedan harjag ettsaker attfinnsoch detmig motverat
yttrandesärskilt om.

kommit-direktivdehandlarbetänkandethuvudkritikMin mot om
hararbeta. Dettid påfor kortalldeleshaft attVi harfått.hartén oss
degenomarbetadealls såområden inte ärflerairesulterat somatt

kunde vara.
bostadssitua-exempeltilldiskuterasvårtmycketdetVidare attär

samhälletdiskuteraungdomarförarbetslösheten atteller utantionen
hittaskallvikravethandlarinvändning atttredjeMinistort. om
medkommittéabsurt. Attföreslår. Detvitill allt ärfinansiering en

organisationernafackligadepartietallafrån samt ensrepresentanter
visvårt. Attidéerellerförändringar ärtillförslagskall nyaenas om

omöjligt.dessafinansieringen nästanärskalldessutom avomenas
finner våraregeringochtill riksdagbordeDet manomuppvara
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förslag rimliga och bra diskutera sig fram till hur dessaatt skall ñ-
nansieras.

Övergripande2. mål

2.4.1. Självständighet
För nå målet har kommittén bl.a. föreslagitatt antal konkreta målett
kring arbete. Riktningen bra. Alla skallär kunna försörjaungas unga
sig på sitt arbete. Med andra ord inga ungdomslöner, vilket är ett
mycket viktigt krav. Kommittén har däremot lagt in formulering ien

skattenivåema förtexten skallatt så kan för-om attunga vara man
sörja sig. Det jag fel angripa problemet.är sätt Unga skallattmenar
inte ha särskild skatt företagen inte vill betala dem riktiga lö-en om
ner. Det företagen inte skall tillåtasär anställa för speciellasom unga
ungdomslöner.

2.4.3 Unga som resurs
Kommittén har här tagit frihetensig konstatera det inom fyraatt att
områden finns särskilda skäl tillvaraatt ta ochungas engagemang
idéer. Jag det för det första inte givet dessaatt fyraärmenar att om-
råden de områden där harär idéer. Till exempel ställer jagmestunga
mig väldigt undrande till vilka idéer skulle ha det gällernärunga
företagande.

För det andra, vilket kanske viktigare tycker jagär det äratt
mycket tveksamt på det här tala vadatt sättet tycker ochom unga
framförallt vilka saker tycker bra de tycker.är Jag inteatt trorman

varken eller mindreatt är rasister eller deänunga mer attvuxna,
skulle Ärför bra miljö vad detän någon frågaär.vara mer en vuxna

kanske idagän engagerade i detär möjligtvisärunga mer vuxna
djurrättsfrågor, det inte område därär ungdo-ettmen attman anser

tycker bra saker. inteDet heller i den fråganär så allamar att unga
tycker sak. Tvärtom.samma

Unga inte homogenär tycker likadant. Vi ären grupp som en
mängd olika människor med olika bakgrunder, värderingar och poli-
tiska åsikter.
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Makt3.
skall kunnamakt fördiskussionenikonstaterar attVi att manom

vilja,våga,måste,detinflytande krävsverkligt attutöva ett man
med bararäcker intedetriktigt.helt Men atthinna.orka och Det är
sänkningdet.någonting Enocksåvi måstedet, görakonstatera av

behöver fak-Vibratimmartill vägen.arbetstiden är stegettsex
arbetstidsförkortningvi Enmycketsåarbeta gör.tiskt inte som

fleri formenskildeoch densamhälletförbådevinster,skulle avge
sjukskrivningarminskadearbetsskador,minskadearbetstillfällen,

minstinflytande. Intedemokratisktökatförmöjligheteroch ett ur
arbetstidsförkortning.medviktigtdetjämställdhetssynpunlçt är en

uppvärde-innebäralön skullebibehållenarbetstid medsänktEn en
rättvisaremöjliggörakvinnordeltidsarbetandering samt ar-enav

i hemmen.betsdelning

skolanMakt i6.
elevinfly-kringlagtkommitténUngdomspolitiskaförslagDe som

Elevorgani-delstöder tilltillräckliga. Jagintebra, stortande är men
kringproblemenverkligadevaduppfattning ärsationens somom

hierarkiskadenojämlikheten,handlarinflytande.och Detmakt om
ochvärdbetraktashar. Lärarenskolanmaktstruktur sommersom

lära-såomformasLärarrollen måstesanningen. attförden stårsom
elever-hjälperhandledare,karaktärfår sompersonenavmer enren

åsikter.skaffa sigochkunskapsökaatt egnana
demokra-förförutsättningocksåbetygsfria skolanDen är enen

ifrå-allvarelever påavskaffade kanbetygenskola.tisk Först ärnär
bestraffasriskenskolan. Förstinområdande strukturer när attgasätta

verkligt.blikunnai skolanelevinflytandetkommer
nedskärningarnapåpekar ocksåElevorganisationen ärPrecis som

allt detned påskärelevdemokratin. Manförförödandeskolani som
sig iskall kunnaeleverallaförförutsättningarskapar att engagera

stödunder-fritidsledare,syokonsulenter,rastverksamhet,sin skola;
bliroch detochblirKlassema störrevisning, kuratorer störreosv.

läromedelalternativastudiebesök,tillmindreochmindre pengar
Undervisning-SAF.inteböckerochfilm,TV, avsponsrassomsom

idag. Sek-skolanpånedskär görblir närsämre som manmanen
införas. Statenskolan, måsteföröronmärktadvstorsbidrag, pengar

utbildning.och bralikvärdigtillalla eleversmåste rättgarantera
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Jag stöder också Elevorganisationens krav lagstadgad minimis-om
tandard med högst lever25 i varje klass, fria Skolmåltider, fria läro-
medel, fria tillgång till skolhälsovårdtransporter, och syokonsulent

hemspråks- och stödundervisning tillsamt dem behöver det.som
Det elevfackliga arbetet måste också stärkas. Därmed måste Elevor-
ganisationen erkännas facklig organisation med facklig för-som
handlingsrätt skolledning och skolstyrelsegentemot elevkå-genom

och elevråden anslutna till Elevorganisationen och elev-rema
skyddsombuden. skallDe också kunna överklaga beslut tagna av
rektor och skolstyrelse till högre instans.

S Ungas ekonomi

8.1.2 Studerandes ekonomi
Alla skall ha möjlighet studera. fårDet inte plånbokensatt vara
tjocklek vilka väljer studeraavgör vidare. På sikt skallattsom som
alla studerande 18 år få studielön.över Det det endaär sättet att ta
allas till bra utbildning pårätt allvar. Ett de vanligaste skälenen av
för arbetarungdomar idag inte studera vidare riskenatt bliär att
skuldsatt. En investering i studielön de pluggar måste ocksåsom
på sikt både ekonomiskt och socialt både förgynnsamt,anses vara
studerande och för samhället. Det skulle betyda möjligheterstörre
för studenten få vettig utbildning och öka dennes förmågaatt tillen
aktivt deltagande i samhällslivet. Samhället skulle gynnas genom en
välutbildad befolkning och kunskapen i samhället ökar,attgenom
vilket bra inte minst för fördjupningenär demokratin.av

Det viktigt lönen beskattas ochär a-kasse-, sjukförsäkrings-att är
och pensionsgrundande.

På kort sikt viktiga krav höjningär bidragsdelen, förbätt-en av
ringar i lånesystemet till exempel räntefria lån, avskrivnings-som-

vid 65 års ålderrätt och. låginkomsttagarskydd.
Ett problem för många studenter idagstort studiemedelär att en-

dast utgår under 9 månader. Under 3 månader utgårsommarens var-
ken bidragsdelen eller lånedelen. Det tämligen svårt fåär att som-
marjobb student idag. Andelen arbetstillfällen på grundärsom av
arbetslösheten ganska få och konkurrerar ofta påman samma ar-
betsmarknad gymnasieelever, ofta prioriteras vid tillsätt-som som
ningen feriearbete. flestaDe studenter har ingen möjlighet fåav att
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Återstår förför lång. görkvaliñceringstiden äreftersomA-kassa
socialbidrag.barastudentermångaväldigt

Socialkon-studenter.andra änheltförtillSocialbidragen är grupper
oacceptabeltvarandra. Det ärolikaställa mottvingas gruppertoren

underkommunernapåförsörjningsbördanövervältrarstatenatt
pålösningkommitténsUngdomspolitiska pro-sommarmånaderna.

utredasommarkursverksamheten attsamtutöka enblemet är att
studenterkrävaorimligt attdet attärtermin. Jagtredje attmenar

studerarde intetiddenallarbetatvingasellerstudera åretskall om
Även behöverstudentersig.försörjaklara semes-kunnaför attatt av

möj-fåmåsteStudenterbra.bliskallstudiernafritid föroch attter
månader.12åretsunderstudiemedelerhållalighet att

bostadenoch denUnga9. egna
måsteandra,för allaochungdomar,förbostadsbristenlösaFör att

ungdomsbostäder.särskildabostäder. Inteoch brabilligabyggasdet
rådharinte attdedärlösningarmig somJag ungamotsätter unga

lågmycketmedlägenheter stan-småtillhänvisaslägenheterköpa
oerhörtbostadsbrist ärtiderilägenhetersådanabyggadard. Att av

olönsamt. Detperspektivsamhällsekonomisktochkortsiktigt ur
byggsdegenerellt änlägenheter settbilligare sombyggasmåste

idag.
Flexiblakostnaderna.sänkernybyggnadföriställetOmbyggnad

behoveftervarieraskanlägenheterpåstorlekensåplanlösningar att
behövs.

måstedetpå sättasocksåpekarkommittén attUngdomspolitiska
bostads-påinkommachansfårså attflyttkedjorigång att enunga

såsänksintebostadsbidragen attviktigtockså attmarknaden. Det är
bo.rådharintemänniskor att
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Särskilt yttrande ledamoten Carolina Engmanav

SAF

Övergripande mål Arbete-
Naturligtvis kan alla ställa på nationellt ungdomspolitisktettupp
mål lyder Alla ska kunna försörja sig på sitt arbete.som Detunga

självklarhetär borde gälla alla åldrar.en som
Men jag det ligger helt utanföratt statligt tillsatt kommittésanser en
uppgifter kommentera lönenivåer,att vilket igörs under för-texten
slaget. Kommitténs betänkande ska innehålla förslag till hur regering
och riksdag bör utforma sin politik. Kommittén skulle därför kunna
uttala sig önskvärda sänkningar lönekostnaderna för arbetsgi-om av

för det något regeringär och riksdag faktiskt kan påver-varen, som
ka. Löner bekant i förhandlingsätts mellan arbetsgivare ochsom ar-
betstagare.
Jag vänder mig formuleringenäven i sista meningenmot under detta
mål, fått olycklig lydelse, och därför kan feltolkas. Som jagsom en
förstår det kommittén diskriminering på grundatt kön börmenar av
motarbetas, vilket jag instämmer Med nuvarande skrivning skulle

emellertid kunna tolkningen kommitténgöraman att attmenar per-
med arbetsuppgifter ska ha lön, hursoner välsamma oavsettsamma

de utför arbetet. En ska naturligtvis ha möjlighet höja sinperson att
lön bättre jobb,göra underatt förutsättningett företagetgenom att
har bärkraft till det.

Jag mig heller intemotsätter målet andelen arbetslösa iatt unga ge-
nomsnitt under året inte ska högre för övriga befolkningen.änvara
Jag vill dock detpoängtera problemetstörsta inteatt korttidsar-är
betslöshet, vilket det oftast handlar för de långtidsar-utanom unga,
betslösa har svårt alls sig in igen på arbetsmarknaden,att ta ochsom

det i första hand deatt äldre iär ökande utsträckning, lång-ärsom,
tidsarbetslösa. Unga människor har i förlängningen möjlig-större
heter komma in på arbetsmarknadenatt eftersom de har moderna-en

utbildning och enligt många arbetsgivarere utvecklingsmöj-större
ligheter. Den stela arbetsrätt vi har idag skapar emellertidsom en
tröghet på arbetsmarknaden och inlåsningseffekter leder till attsom
både helt saknar erfarenhet och äldre saknarunga modernsom som
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insider/outsider-problematiken. Dettakdenutbildning stängs ute, s
isigallsvalt inteemellertid takommittén atthar vareproblem upp

lämnadefleravi ettdärarbeteochdelbetänkandet Unga somvar
slutbetänkade.i dettaellerdettablandyttrandesärskilt annatom

FörslagekonomiUngas - iArbetsmarknadsstyrelsenochSocialstyrelsengivitharRegeringen
ochaktiveraföråtgärdertillförslag attframarbetauppdrag ettatt

a-kassa. Jagfåkanintearbetslösakompetensutveckla an-somunga
skapaproblemnuvarandepâ attlösning nya er-detinte äratt enser

gamladekompletteraråtgärder,och sys-sättningssystem somnya
dyrbarareochkrångligare attutanbådehelaoch systemetgörtemen

iställetVadproblemen.grundläggandedeskulle lösa somfor den
socialförsäkringssyste-helaförenklaochbehövs överär attgöras se

in-varithademedborgarkonton tidénutredning exEn ommet. om
avseende.i dettatressant
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l
l

lSärskilt yttrande ledamoten Kristina Hansson c.av

i
l

Direktiven till den ungdomspolitiska kommittén innebär antalatt ett
mål ska för ungdomspolitiken.sättas Enligt min uppfattningupp
finns det inbyggd motsättning mellan sådanasätta målatt ochen upp

samtidigt sig eftersträvaatt säga samhälle formasett på desom ung-
villkor. hadeDet varit logiskt föreslåas antal riktlin-egna att ettmer

jer för ungdomspolitiken.
Dessutom det, enligt minär uppfattning otillfredsställande att

kommittén å sidan har haft mandat föreslå både övergripandeattena
loch konkreta mål, å andra sidan inte ha mandatatt föreslåmen att en

enda strukturell förändring inom exempelvis områdena boende och
arbetsmarknad för därigenom underlättaatt genomförandet fleraav

de mål, allt har syfte.trotsav ett gottsom
Ungdomskommittén betonar behovet minskat bidragsberoendeav

bland ungdomar, särskilt behovet minskat socialbidragsberoendeav
då detta bidrag kommit bli allmänt försörjningsbidrag,att ett istället
för bidrag ska utnyttjas iett nödfall. I stället föryttersta för-som att
orda förändringar syftar till förbättringar i de generellasom trygg-
hetssystemen till exempel a-kassan och KAS föreslår ungdom-
skommittén form ersättningssystem för arbetslösaen ny av som
knyts till motprestation. Syftet, dvs. socialbidragsberoendetatten
ska minska och motprestationen öka vällovligt. följdenär Men är
olycklig då det innebär trygghetssystemen för arbetslösaatt riskerar

bli fler, istället för färre.att
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Kuylenstr/er-StaffanledamotenyttrandeSärskilt av

mpna

motprestationOm
gällervadgrundläggandeMiljöpartiet de synsätt motpresta-grönas

inte tvångerbjudande ochha karaktärende skalltioner är avav
riksdagsmanpartiet lagtmotiondenframgår klart genomsomav

propositionregeringensmed anledningmil.,JulinThomas av
Ändring stånd-partietsEftersomsocialtjänstlagen.i1996/97:124

valtmotion har jagväl dennaframgår sådennaoch skäl tillpunkt av
den nedan.citera delaratt av

försörj-villkorakommunernaföreslårRegeringen rätt attatt ges
praktik ellerdelta imed kravvissaningsstöd för att annangrupper

under 25 år,berör ungdomarverksamhet.kompetenshöjande Det
andraferier ochförsörjning undersaknar närstuderande ävensom

frivillig ipåMiljöpartietskäl.särskilda väg,det attanser mananses
klient,socialtjänst ochmellandialog

skallföreträdareinte kommunensmycket längre. Detkan nå är som
ekono-förkompetenshöjningbestämma vad mottagareär avsom

faktummiskt bistånd. Det störreatt
kompetenshöjningdennatänktadelen dem är mottagare avav som

börståndpunkt. Kommunernavårförändrar inteunder år25är vara
äldresåvälsysselsättning forformerbjudatvingade att somungaav

bestämmasjälv måsteindividenbidragstagare. Men rätten attges
utvecklande.kompetenshöjande ochhonvad han eller varaanser

medprojekt gjortsdevisar mångaHistorien motpres-att somavoss
frivillig basis,drivs pådevältation krav faller stu-närut mensom

Socialsekreteraren harinförs.tvångformnågon stornär enavpar
motivationsarbetet.just ispeciella kompetensdel sinav

1996/97 So 49MotionRiksdagen
därförersättningssystemockså andragivetvisgällerDetta synsätt

varför jag valtklarläggayttrandesärskildadettavill jag attgenom
kommitténUngdomspolitiskasynpunkterdeställa mig bakom som

införArbetsmarknadsstyrelsen,ochSocialstyrelsenvalt tillatt ge
ungdo-sig till arbetslösariktaråtgärderarbete medderas somnya

betänkandemar.Avsnitt i detta8.2
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politiker ställs ofta inför valetSom mellan med och på-attman vara
verka kompromisser, eller kraftfullt avvisa dåligt för-att ettgenom

Åslag sig det. inget lätt val:Det si-äratt motgenom reservera ena
dan kan kompromissen bidra till hjälpa fram förslagattman genom

inte bra, andra sidan hade det förslag de övrigaå kommitärsom som
fram till kompromiss varit stöd mig.ännu sämre, utanutan men av

till ersättningssystem kommitténVad gäller det förslag ställt sigsom
bakom, innehåller det visserligen motprestation,så en men genom

den enskilde arbetssökande har till avvisa motprestationenrättatt att
kvalitetden inte tillräckligt god eller inte ingår i hand-ärom av en

lings- och utvecklings- plan for denne eller denna, kanså inte ar-
betsförmedlingen tvinga honom eller henne till utföra arbetsupp-att
gifter meningslösa.ärsom
Även jag hade velat ha hårdare skrivning vad gäller in-ännuom en
dividens frihet själv bestämma motprestationens innehåll be-såatt
dömer den kommittén framförhandladejag det skrivning-attsom av

ändå kommer kunna påverka Socialstyrelsen och Arbetsmark-atten
nadsstyrelsens arbete med ersättningssystem för i positivunga en
riktning. formulering kommittén ställt sig bakomDen stämmersom

med andan, i den motion Miljöpartietganska väl deöverens grö-av
dejag valt citera, och med önskemål kommit framattna som som av

kommitténs arbete bland sig positiva tillDe sägerunga. unga vara
bli erbjuden någon meningsfull sysselsättning istället föratt att pas-

sivt bidrag, de också makten innehållet isäger övermotta attmen
denna desysselsättning ska ligga hos själva och inte hosunga ar-
betsförmedlaren.

förEtt samlat social trygghetnytt system
Den ursprungliga tanken kommittén startade för drygt årnär ett se-
dan jag uppfattade det kommittén sektorsövergri-attvar som som
pande kommitté skulle kunna sig lösningar med indi-ägna större
viden i till exempel vad gäller trygghetssystemen. ochIcentrum
med tiden gick märktes det allt tydligare kommittén inte hadeatt att

till utreda övergripande inom trygghetssys-attresurser mera grepp
det i högsta grad angelägen uppgift intetemen, trots att vore en

minst för förbättra ungdomarnas situation.att
Dagens trygghetssystem sin strikta sektorsindelning ochär genom
arbetslinje klart diskriminerande för längre tid hargrupper som en
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finns blandviktig sådanarbetsmarknaden.utanför Enstått grupp
underhar yrkesarbetat någraallmänhet intede iungdomar eftersom
bidragssys-utanför de flesta reguljäraoch därför stårlängre perioder
Ungdomarsocialbidrag och säråtgärder.tillistället litafårDetem.

haft möjligheteftersom de inte harsärställningintar också atten
exempel sparande.form till Debuffertar ilägga ung-avupp egna

hemifrån kan kanskeekonomiskt stödtillmöjlighetdomar harsom
delaktiga iinteklara sigbegränsade perioderunder äratttrots man

medinte har föräldrardeförtrygghetssystemen, ensomungamen
betydligtekonomi detgod värre.är

liten be-längrelönearbete intesituation där de utgörI utan enen
detbefolkningendelställetigränsad ärutgör storutan avengrupp,

grundar sig på lönear-i så hög gradtrygghetssystemenolämpligt att
ekonomisktbehovegentligen idebete, eftersom störstär avsom

utanför.blir lämnadestöd då
sannolikhet påvi medsamhälle,föränderligadet ärI storsommer

blir flexiblatrygghetssystemenviktigtocksåin det attväg är mer
samhälleteftersomenskilda människan,för denlätthanterligaoch

såmänskligadelar denförlorariskerar storaatt resurs somavannars
samhälle. Miljöpar-långsiktigt hållbartför byggaväl behövs ettatt

idenbygger påtrygghetssystemtillförslagtiet de ett nyttgrönas om
handuppgift i förstasamhälletsvieftersomgrundtrygghet, attanser

upprätthålla hög lev-och intedehand attär svagaste,att ta enom
uttrycks ivälbeställda. idéerDessanadsstandard för de är mersom

i soci-och grundtrygghetpartimotion Helhetssynbland i vårannat
1996/97:Sf225.alförsäkringar

för jag i kommit-ligger till grundredovisatjagDen attovansyn som
utreda medborgar-förslagvalt stödjatén attreservantemasatt om
de modeller förstödjerjagkonto. innebär inteDet ettoreserveratatt

jag ändåtidigaresådant konto att motpresenterats, men ansersom
sådanbidragssystem, såbehovetbakgrund ut-ett nytt ger enavav

förutsättningslöst, möjlighet tillnågorlundaredning den görs enom
sammanhållet och rättvistdet första ett nyttatt steget motta mera

trygghetssystem.
bi-kommittén betonar behovet minskatUngdomspolitiska av

särskilt behovet minskat social-dragsberoende bland ungdomar, av
kommit bli allmänt försörj-bidragsberoende då detta bidrag att ett

i nödfall.för bidrag ska utnyttjasningsbidrag, istället ytterstaett som
deförändringar syftar till förbättringar istället för förordaI att som
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generella trygghetssystemen till exempel a-kassan och före-KAS
slår ungdomskommittén form ersättningssystem för arbets-en ny av
lösa knyts till motprestation. Syftet, dvs. socialbidragsbe-attsom en
roendet ska minska och motprestationen öka vällovligt. följ-Menär
den olycklig då det innebär trygghetssystemen för arbetslösaär att
riskerar fler,bli istället för färre.att



243yttrandenSärskildaSOU 1997:71

LindströmUlrikasakkunnigyttrandeSärskilt av

situa-andra gruppersallaliksomungdomarsangelägetDet är att
försektorsområden. Dettaolikainomanalyserasochkartläggstion

tidigtidentifieras såskall kunnaproblemsärskildaolikaatt gruppers
åt-genomförandeochformuleringvidbeaktasmöjligt och avsom

tidigtpåeller lösasundvikasproblemenkanDärigenom ettgärder.
förbeträffande vissamålstadium. parametrarAtt sätta en gruppupp

viktigaområdenvilkapekaför är attmetodkan utatt somvara en
slutbetänkandetsIför just denanalyserakartlägga och gruppen.

förmed målen,syftettydligt vadintedockframgår ärkapitel 2 vem
fungeratänktmålstymingsmodellen samtskrivna, hur är attde är

uppfyllas.målen skall Dettatänktoch dethur, ärnär att samman-om
konsek-ekonomiskabedömamöjligtvarkendet är attgörtaget att

betydelsecentraleffekter.eventuella Dettaandra äreller avvenser
presenteradetill deställning såvälmöjligtskallför det att taatt vara

målstymingsmodellen.målen som
saknasslutbetänkandetiförslagövrigadeFör presenterassom

både kost-gällerkonsekvenser. Detredovisninggenerellt sett aven
för-förväntade effekterandraocksåfinansieringochnader avmen

grundläggandesåbristernegativa.och Dessapositiva ärbådeslagen,
finan-kostnader,bedömningutifrånmöjligtdet inte är att,att aven

forslag.enskilttill varjeställningoch effekter,siering ta
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Särskilt yttrande Leif Svenssonexpertenav

Ungdomspolitiska kommittén ska enligt sina direktiv uppmärksam-
den regionala nivån det gäller styrning, uppföljning ochnär ut-ma

värdering politikens genomförande. kommitténJag bor-attav anser
de ha utförligare och tydligare skrivning den regionala nivånsen om
roll i detta arbete.

deFör nationella målen för ungdomspolitiken ska kunna fåatt
genomslag i landet på bra krävs, enligt min mening,sättute ett en
tydlig regional och lokal förankring. Såväl lokalpå regional ni-som
vå insatser för nå goda förhållanden för de be-är störstaatt unga av
tydelse för överlevnad och utveckling och ingår därför viktigsom en
del i det regionalpolitiska utvecklingsarbetet. Samspelet mellan na-
tionell, lokalregional och nivå här viktigt. regionalaDen nivånär
har redan och bör också framöver ha pådrivande, initierande ochen
samordnande roll i fullföljandet den nationella ungdomspolitiken.av
Länsstyrelsen, har det regionala samordningsansvaret för statligsom
och kommunal verksamhet, med sin breda inom olikakompetensär
samhällssektorer väl ägnad få vidgad roll i detta sammanhang.att en
Länsstyrelsen bör därför få för främja och följaett attansvar ung-
domspolitiken.

Länsstyrelsen har inom sig enheter arbetar med bl.a. bostads-som
frågor, sociala frågor, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och

jämställdhet. Arbetet med ungdomsfrågor till sin karaktär likartatär
det länsstyrelserna bedriver jämställdhetsområdetpå vad gällersom
insatser för främja och följa den nationella politiken. Detatt upp
gäller få in ungdomsfrågoma liksom jämställdhetsfrågorna i arbe-att

inom skilda sektorer utanförsåväl inom länsstyrelsen. Förtet som
samordningen med andra aktörer i länet kan det lämpligt till-attvara
skapa förregionalt råd ungdomsfrågor i respektive län med läns-ett
styrelsen huvudman. sådant råd åstadkomsGenom ocksåett ettsom
brett aktivt med frågoroch arbete dessa från mångaengagemang
aktörer på såväl regional lokal nivå.som
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ungdomspolitikenframtidaDen Dir.
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december 1995.regeringssammanträde den 7vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

vissaförankring skallparlamentariskmedkommitté överEn se
skallKommitténfrågor.ungdomspolitiska

för styrning,metoderungdomspolitikenföreslå mål för samt-
genomförande,målensutvärderinguppföljning och av

tillmöjligheterstärka ungdomarsföråtgärderföreslå att-
samhället,iolika nivåerinflytande

och arbetsmarkna-bostads-situation påungdomarsanalysera-
inträdeungdomarsunderlättaförföreslå åtgärderderna attsamt

områden.dessapå
skapa debatti syfteutåtriktatskall arbetaKommittén att

ungdomspolitiken.åsikterfånga olikasamt om

framtidenlivsvillkor ärUngdomars

föräldraberoendefrån barnaårensuppbrottetUngdomstiden -
flestainnebär för devuxenlivsjälvständigt ettväg ettmot -

påverka sinviljamarkeradochstarkt attengagemang en
sinmarkeraväljer olikamänniskorframtid. Unga sätt att

kontroll.föräldrarnas Engage-frånoch frihetsjälvständighet
kreativitet.oftakännetecknas stormanget av

imed sigkreativitet bär mångakraft ochDenna vuxen-
enskilda individerförbara betydelsehar intelivet. denMen

kraftUngdomarsför samhället iockså stort.ärutan en resurs
rad olikainomtillvaramåste bättreoch idéer tas sam-en
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hällsområden. Nya generationer måste känna det finnsatt
positiva förväntningar såväl deras idéer deras förmåga.som
Därför måste ungdomars konstruktiva välkomnasengagemang
och deras vilja sin del makten ochatt ta stödjas.ansvaretav
Ungdomar måste tidigt del de rättigheteruppmuntras att ta av
och skyldigheter tillhör alla myndiga medborgare.som

Inträdet i vuxenlivet kännetecknas möjligheten skapaattav
sig självständigt liv. viktigEn förutsättningett för detta är en
god utbildning. Regeringens omfattande satsning utbild-
ningsinsatser har dagens ungdomar bättre chansgett till
utbildning någon tidigare generation.än Därmed får fler
ungdomar möjlighet skaffa sig de kunskaper krävs föratt som

aktivt medborgarskap, utvecklatett arbetsliv och vidareett
studier. Dagens generation kvalificeradär ochunga mer
kompetent någon tidigare generation.än

Utbildningstiden har förlängts väsentligt under de senaste
decennierna, bl.a. resultat kraven skärpts i deett attsom av
flesta yrken och yrkesstrukturen har förändrats fleratt mot
kvalificerade arbeten. ställerDetta i sin krav skolantur att

undervisningen så alla elever får rimliga förut-attanpassa
sättningar klara studierna. ökadeDe kraven kanatt emeller-av
tid också få konsekvens de ungdomar inte full-attsom som
följer sin skolutbildning, beroende de skoltröttat.ex. äratt
eller dåligt studiemotiverade, i framtiden får svårareän att
komma arbetsmarknaden. Dessa ungdomar löper därmed
risk ställas utanför det normala samhällslivet.att För de
ungdomar fullföljer sin utbildning innebär den förlängdasom
utbildningstiden de träder arbetsmarknadenpå alltatt senare
och deras möjligheter till självständig försörjningatt fördröjs.

Vidare har möjligheten få arbete central betydelseatt ett en
för ungdomars möjligheter skapa sig självständigt liv.att ett
Som följd de årens svårigheter arbetsmark-senasteen av
naden har ungdomar, liksom andra delar befolkningen,av
drabbats hårt arbetslöshet. oktoberl låg1995 arbetslöshetenav
bland ungdomar mellan 20 24 år 14,4 arbets-procent av-
kraften, jämföras med oktober 1990 dåatt motsvarande siffra

3,6 högaDen arbetslösheten leder tillprocent.var stora
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ungdomar självständigt ordna sinförsvårigheter många att
ungdomsarbetslösheten dessutomhögaförsörjning. Den är

delsamhället den medförförsärskilt allvarlig att storen avom
arbetsmarkna-arbetskraften aldrig kommer in påframtidaden

den.
viktig del i undomarsbostadenSlutligen denär enegna

vuxenliv. nytillträdande påsjälvständigt Somsträvan mot ett
tillgrad varit hänvisadehar ungdomar i högbostadsmarknaden

hög kostnadsutvecklingbostäder, vilka haftnyproducerade en
ungdomarutveckling har bidragit tillunder år. Denna attsenare

tidigare skaffa sigväsentligt svårarefått dethar än att en egen
hemifrån alltungdomar flyttarocksåStatistiken visarbostad. att

senare.
sin förklaring,och harolika faktorer,Dessa en egensom var
sig självständigtmöjligheter skapaungdomarsförsvårar ettatt

i vuxenlivet.därmed deras inträde Dettaförsenarliv och
ungdomar, vilken ifrustration hos mångaskapariskerar att en
missbruk, krimina-negativa subkulturer,risken försin ökartur

arbetsmarknadeninträdetalltlitet och utslagning. Det senare
stöd från sina föräldrar.beroendeungdomarnasökar också av

framtidsmöjlig-människorsinnebärutvecklingEn att ungasom
sociala och ekonomiskaberoende derasalltheter blir avmer

allaregeringensförenas medkan intebakgrund strävan att ge
till den bästagoda möjlighetermänniskor startensammaunga

bidragsberoendeökatkani livet. Lika lite accepteras.ett
skall bli föregångs-SverigeambitionRegeringens är ettatt
kunskapssamhälle.och modernt Detettjämlikt, rättvistland för

med förmåga bådemedborgareförutsätter självständiga taatt
ochbred socialsamverka med andra,initiativ och enegna

praktik.förena teori ochförmågakulturell kompetens samt att
risk förkunskapssamhället liggerutvecklingenI att storaenav

skapa samhällemöjlighetocksåslås ettattut engrupper men
tillvara.kan få och Endär individs förmågavarje växa tas
möjligheterframtiden därför skapaungdomspolitik för måste

isöka sin platsstöd till alla ungdomarför och ettattge
kunskapssamhälle.framtida

hafteuropeisk jämförelseungdomar har iSvenska en
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möjlighet till ekonomisk och social självständighet relativt
tidigt, bakgrund. harDe tidigt fått lära sigoavsett att ta eget

och självständigt planera sina liv, vilket settsansvar som en
viktig välfärdsfördel. Det angeläget i framtidenär ävenatt

den möjligheten. Olika åtgärdervärna bör därför övervägasom
för underlätta ungdomars inträde i vuxenlivet och motverkaatt
ökade klassklyftor inom ungdomsgruppen.

Den svenska ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken inte relaterad till särskild sektorär en av
samhället i stället till särskild målgrupp och dess behov.utan en
Ungdomspolitiken syftar därför inte i första hand till att
utveckla specifika åtgärder för ungdomar tillutan attsnarare
anlägga ungdomsperspektiv allmänna åtgärder inom olikaett
sektorer, utifrån ungdomars behov och livssituation. Ungdoms-
politiken bygger ansvarsfördelning mellan de myndigheteren
och andra har sakansvar för olika verksamhetsområden. Ensom
grundläggande princip varje myndighet inom sittär områdeatt
har för ungdomar för den övriga befolk-samma ansvar som
ningen.

praktiskaDet genomförandet huvuddelen ungdoms-av av
politiken ligger i utsträckning kommunerna och andrastor
aktörer den lokala nivån. Ungdomsstyrelsen har särskiltett

bevaka och samordna de statliga myndigheternasattansvar
arbete inom området stödja utvecklingen kommu-samt att av

och föreningslivets arbete med ungdomsfrågor.nernas
Motiven för samlad ungdomspolitik finns i behoveten av

såväl kontinuitet förnyelse i samhällets utveckling. För attsom
förvalta och utveckla det demokratiska samhälle har byggtssom

under generationer det nödvändigt dagens ungdomarär attupp
för denna uppgift. Men samhället måste ocksårustas ha

förmågan till den potential för förnyelse, i formatt ta vara av
kunskaper, idéer och värderingar, varje generationnya som ny

för med sig. För insatserna riktade till ungdomar inom olikaatt
politikområden skall bli effektiva, såväl kvalitetsmässigt som
resursmässigt, krävs vidare de samordnas och frånutgåratt en



skall uppnås.vadgemensam syn som

Mål för ungdomspolitiken

maj antal riktlinjer förRiksdagen godkände i 1994 ett ung-
l993/94zl35, bet. l993/94:KrU3l, rskr.domspolitiken prop.

förskall vägledning statliga och1993/942354. Riktlinjerna ge
ungdomar. enlighet med riksdagenskommunala insatser for l

utvecklingenåterkommande redovisabeslut skall regeringen
riksdagen och då fråganinom ungdomsområdet för ta omupp

riktlinjernas utformning.
riktlinjerna börde nuvarandeRegeringen ersättasattanser

ungdomspolitiken. Nuvarande rikt-mål förkonkretaav mer
innehåll för möjliggöralinjer till form ochförär att envaga

utvärdering samhälletseffektiv uppföljning ochreell och av
heller utvecklade utifrån tydliginsatser. Riktlinjerna inteär en

målen skallviktig utgångspunktmålstyrningsmodell. En är att
styrmedel för sektorsövergripandefungera effektivtett ensom

ungdomspolitik.
fårmålen bör formuleras så deungdomspolitiskaDe att ett

inom olikautformningen politikentydligt genomslag i av
målenhuvuddelen de enskildaDärför börsamhällsområden. av

särskildtill de sektorerdirekt relaterade ärsom avvara
för ungdoms-livssituation. Målenbetydelse för ungdomars

förjämställdhetspolitiken, intemålenpolitiken får, i likhet med
ocharbetsmarknads-, bostads-målen förstå i strid med

utbildningspolitiken.
erkända ochmålstyrningsmodell förutsätter målenEn äratt

effektivt.för fungera Enförankrade berördahos attparter
vägledande förmålen skallutgångspunkt bör att varavara
fungerariktade till ungdomarstatliga åtgärder även ettsommen

lokalt ungdomsarbete.åtgärder och övrigtstöd för kommunala
därför utvecklasungdomspolitiken börMålen för ettgenom

fångasyftar till skapa debatt ocharbeteaktivt utåtriktat attsom
beslutsfattaresungdomsarbetares och relevantaungdomars,

ungdomspolitiken.åsikter om
inte unik församlad ungdomspolitikUtvecklingen ärav en
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Sverige. många europeiskaI länder har, utifrån skilda nationella
förutsättningar, liknande utveckling skett under det senasteen
decenniet.

Vid utformningen såväl mål åtgärder inom ungdoms-av som
politiken kan erfarenheter från andra länder därför möjlig-ge
heter till intressanta jämförelser och reflektioner.

Ungdomars inflytande och delaktighet

Ungdomar har rättigheter och skyldigheter, precis allasom
andra medborgare. förutsättningEn för kunna ochutövaatt
uppfylla dessa ungdomarna blir delaktiga i utvecklingenär att

samhället. Ungdomars deltagande i samhällsstyrningen, derasav
möjlighet inflytande och påverka sin och andrasutövaatt
situation, därför centrala frågeställningar för ungdoms-är
politiken.

Vuxnas attityd till spelar viktig roll i dettaunga en samman-
hang. Erfarenheterna från olika demokratiprojekt visar att
inflytandet måste reellt och bygga ungdomarsvara egna
villkor för det skall uppfattas intressant för ungdomarnaatt som
själva. Ungdomar kan inte intemakt också ärta om vuxna
beredda ifrån sig sin makt. handlar oftaDetatt attge av om
förändra sin attityd stödja, inteatt styra.som vuxen,

Ungdomars till inflytande kan gälla många olika verk-rätt
samheter och aspekter beslutsfattandet. naturligtMest ärav
kanske ungdomars till inflytande de verksamheterrätt över som
särskilt berör dem, skolan, olika fritidsaktiviteter Det ärm.m.
dock lika viktigt ungdomar reella möjligheter ocksåatt attge
kunna påverka samhällets utveckling i detstort, oavsett om
gäller lokal eller nationell nivå.

finns flertalDet utredningar har behandlat fråganett som om
ungdomars inflytande och delaktighet. Ungdomsutredningens
betänkande Ungdom och makt SOU 1991:12 behandlade
specifikt ungdomars inflytande olika områden. Som ett
resultat utredningen har Ungdomsstyrelsen och tidigareav
Statens ungdomsråd särskilt stöd till utvecklingen lokalagett av
demokratiprojekt för ungdomar.
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för närvarandebehandlarstatliga utredningarantalEtt
ungdomar, bl.a.grad beröri skiftandeinflytandefrågor som

Åldersgräns-försvarsområdet. Därtillochinom utbildnings- ser
väsentligaåldersgränserutredningen C 1995:02 äröver som

delaktighet iinflytande ochmöjligheter tillför ungdomars
samhället.

urskildemaktutredningen dir. 1985:36svenskaDen senaste
utveckling:välfärdsstatensden modernafyra styrformer bakom

organisationerna ochbyråkratin,demokratin,den politiska
delaktighet i dessa olikainflytande ochUngdomarsmarknaden.

derasvaldeltagandeSåväl ungdomarsstyrformer varierar. som
kommunfullmäktige har ökat underochi riksdagrepresentation

nyligen genomförd studievisarde åren. Däremotsenaste en
styrelsercentrala myndighetersiålderssammansättningenom
andelenkommittéväsendet 1995:58Dsoch i det statliga att
statligaiendast 0,4under årledamöter 30 utgör procent

kommittéer.i statligaochstyrelser 1,7myndigheters procent
ålders- ochsamband mellantydligtvisarStudien även ett

könsfördelningengenerationernadekönsfördelning. l äryngre
äldre.i debetydligt jämnare än

antalet ungdomaroroande utveckling ärEn är att somannan
ungdomsför-politiskaföreningar,aktiva i s.k. idéburna t.ex.

miljöorganisationer, harellerorganisationerbund, religiösa
åren.de 15minskat kraftigt under senaste

skeptiska till dagensblivit alltmertycks haUngdomar
istället fördra sig undanoftastyrformer, och väljer attatt

ungdomarMångasin hörd.försöka påverka röstgöraattgenom
arbetsformernarepresentativatraditionella ochdevärjer sig mot
intresseorgani-partier ellerpolitiskaför inflytande t.ex.genom

delaktighetinflytande ochtillinställningUngdomarssationer.
okomplicerade ochönskanoftakaraktäriseras omenav

konkretaresultat isnabbaarbetsformerprojektinriktade samt
frågor.

arbetsmarknadUngdomars

samhälletdrabbar. Förtragedi det ärArbetslöshet änär vemen
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ungdomsarbetslösheten särskilt allvarlig. samhälle inteEtt som
kan erbjuda sina meningsfull och utvecklande syssel-unga en
sättning i form utbildning eller arbete riskerar brytasattav
sönder. Ungdomsarbetslösheten kan därmed bli allvarligt hotett

hela samhället.mot
ekonomisk konjunkturuppgång ligger ungdomsarbets-Trots

lösheten fortfarande kvar oacceptabelt höga nivåer. oktoberI
den relativa arbetslösheten i åldern1995 16 24 år 15var -

eller drygt dubbelt så hög for den övriga be-procent, som
folkningen. innebär arbetslösa ungdomar.Det 70 000 öppetca
Därtill ungdomar sysselsatta i olika former50 000var ca av
arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt har andelen ungdomar i
arbetskraften minskat kraftigt under 1990-talet, bl.a. på grund

andelen ungdomar går vidare till högskolestudierattav som
ökat markant. Konjunkturvändningen har dock inneburit att

fårungdomar i utsträckning arbete.även större
analys ungdomars arbetsmarknadssituation visarEn av en

komplex problembild. Ungdomsarbetslösheten har alltsedan
början ökat arbetslösheten för1960-talet de äldre.änav mer
Ungdomar också for del den konjunktur-storsvarar en av
beroende variationen arbetslösheten. Under det storaav
sysselsättningsfallet i Sverige mellan åren och då1990 1993,
den totala sysselsättningen minskade med drygt halv miljonen

svarade ungdomar för cirka hälften detta. Andelenpersoner, av
långtidsarbetslösa bland arbetslösa ungdomar fortfarandeär
relativt hög, i oktober 1995. Många ungdomar,18 procentca

grundutbildning,särskilt de med bristande riskerar aldrigatt
komma Statistikenpå arbetsmarknaden. visar också en
tydligt arbetsmarknad blandkönsuppdelad ungdomar.även
Förändringar arbetslösheten främsti bland män ärunga

ungaberoende konjunkturvariationer medan den blandav
kvinnor i högre grad beroende förändringar i den offent-är av
liga konsumtionen.

Ungdomars arbetsmarknadssituation präglas också deattav
i betydligt högre utsträckning hänvisade tillän ärvuxna
tillfälliga anställningar. slutet återfannsI år 1994 40änav mer

de anställda ungdomarna i tillfällig anställning,procent av en
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vilket blandkan jämföras med 25 54-åringarna.procent -
ungdomar handlar det därför bara fåFör inte jobbatt ettom

fotfästeockså få varaktigt arbetsmarknaden.utan attom
Inriktning och utformning arbetsmarknadsåtgärderna förav

ungdomar har varierat under det decenniet. Understort senaste
90-talets lågkonjunktur infördes s.k. ungdomspraktik som
snabbt den dominerande åtgärden.blev åtgärd harDenna
successivt avvecklats. Nyligen gjordes i stället uppdelningen av

för arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar utifrånansvaret
målgruppens ålder. den oktober erbjuds kommu-Fr.o.m. 1 1995

för arbetslösasamlat ungdomar fram tillatt ta ettnerna ansvar
halvårsskiftet det de fyller år.år 20 Kommunerna ersättningges
från för verksamheten får själva inriktningavgörastaten men
åtgärderna hur hög ersättning ungdomarna skall få. Församt
ungdomar mellan s.k. arbetsplatsintroduktion20 och 24 år är

arbetsmarknadsutbildning de vanligaste åtgärderna. slutetIsamt
oktober omfattades ung-domar respektive1995 1 l 000av ca av

åtgärd. Under innevarande år satsninggörs även störreen
s.k. datortek, där arbetslösa ungdomar under månader fårtre
lära sig arbeta med moderna dataprogram. Verksamhetenatt
beräknades vid omfatta i genomsnitt 30 000starten ca ung-
domar månad.per

Arbetsmarknadsåtgärder for ungdomar bör utformas utifrån
arbetsmarknadspolitiken i övrigt.utgångspunktersamma som

förlängningArbetsmarknadspolitiken skall i sin bidra till
ekonomisk tillväxt kompetensutvecklingen intensifie-attgenom

och arbetslinjen stärks. Samtidigt finns det lokalt starktettras
behov åtgärder riktar sig tillsamordning deav av som ung-
domar inom näraliggande områden, inom arbetsmarknads-,t.ex.
utbildnings- och socialpolitiken.

Flera utredningar pekar brister i lokal samverkan mellan
den statliga arbetsmarknadspolitiken och verksamheter inom
kommunala förvaltningar, det många finnssätttrots att ett
ömsesidig beroende mellan dessa. Ungdomsgruppen i högstår
utsträckning utanför arbetslöshetsforsäkringarna och belastar
därmed vid arbetslöshet i hög grad kommunernas kostnader för
socialbidrag. Kommunerna måste betraktas arbetsför-som en av
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medlingarnas viktigaste samverkansparter det gäller fånär att
fram meningsfulla och kompetenshöjande åtgärder för ung-
domar. Flera utredningar har pekat vikten åtgärderattav
riktade till ungdomar bör så organiserade och utformade attvara
rundgången mellan olika offentliga kan minimeras.system

Arbetsmarknadsâtgärder har kritiserats ungdomar för attav
de alltför ofta präglats ungdomarna tilldelas i förvägattav en
fastställd åtgärd, där för ungdomars initiativ harutrymmet egna
varit begränsat. Framtidens arbetsmarknad kommer ställaatt

krav de arbetssökande. Det inte troligtär tydligtnya att
definierade yrken med tillhörande utbildning kommer att
efterfrågas på tidigare. Ungdomarsätt kan kommasamma som

i utsträckning istörre dag behöva skapaatt än sina jobb.egna
hitta formerAtt för arbetsmarknadsåtgärderna tilltarsom vara

och utvecklar ungdomars kreativitet och entreprenörskap blir
därför allt viktigare. Projektinriktade arbetsformer har i många
sammanhang, Urkraft i Skellefteå och föreningent.ex. av

Århus,Frontlöparna i Danmark, för lyfta framanvänts att
deltagarnas initiativkraft.

Ungdomars bostadsmarknad

Det boendet spelar viktig roll i den göregna en process som
människor till individer. Tidigare har ungdomarsunga vuxna

problem bostadsmarknaden främst handlat tillgångenom
bostäder. Framförallt i storstäderna har bostadsbristen drabbat
ungdomar. dagl det främst de ökande boendekostnaderna,är
och därmed finansieringen det boendet, detärav egna som

problemet. harstörsta Detta den högaaccentuerats genom ung-
domsarbetslösheten och därmed ungdomars minskad ekono-
miska resurser.

Förutom barnfamiljer har ungdomar i åldernäven 18 28 år-
möjlighet få bostadsbidrag. l maj fick1994att sammanlagt
drygt 40 000 ungdomar bidrag enligt dessa regler. Bostads-
bidraget fungerar främst högkostnadsskydd förettsom ung-
domar med mycket låga inkomster, vilket cirka 60gör att

denna studerande. Bostadsbidragenprocent är täckerav grupp
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ungdomarbostadskostnaden för degenomsnitt 19i procent av
bostadsbidrag.fårsom

alltgenerelltbostadskostnaderna sett upptarFörutom att en
också alltblir detinkomstendisponibladenandelstörre av

förekonomisk insatsformkrävs någonvanligare det attatt av
ekonomiskaföräldrarnasenskildes ochbostad.få Denen

möjligheterungdomarsförallt viktigaredärför attblirresurser
bostad.skaffa egenen

uppgiftihar1995:01utredningen NbostadspolitiskaDen
i ålderngenerellt. Ungdomarbosparandefråganöveratt omse

bosparande,särskild formtilltillgångi dagår har16 25 aven-
ungdoms-1988:846lagenungdomsbonus,s.k. omgenom

särskildbekostarinnebär bl.a.bosparande. Lagen att staten en
sparform.dennaanvänderför dembonusränta som
skaffa sigmöjligheterminskadeUngdomars att egenen

från för-utflyttningtillledatenderarbostad att senareen
till för-tillbakaflytta"mambo" elleräldrahemmet. Att attvara

högabland ungdomar. Deovanligti dag intehem,äldrarnas är
vadlösningaralternativakostnaderna ävengör att avser

innebärdeblir intressantabostadstyperboendeformer och om
enskildeför denkostnaderlägre unge.

Uppdrag

samhällsutveck-itendenservissaframgårföregåendedetAv att
sigskapamöjligheterungdomars ettförsvårarlingen att

vuxenlivet.inträde iderasdärmedliv och försenarsjälvständigt
innebär krävsdettaproblemmed detillkommaFör rättaatt

vidarefinnssamhällsområden. Detolikafleralösningar inom
vilkaungdomspolitiken,mål förtydligareutvecklabehov attav
medkommittéutvärdera. Enmeningsfullaochmöjliga attär

utarbetafördärför tillkallasbörförankringparlamentarisk att
åtgärder förföreslåungdomspolitikenmål förförslag till samt

inträdederasunderlättainflytande ochungdomarsstärkaatt
bostadsmarknaderna.ocharbets-de framtida
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Mål för ungdomspolitiken

Kommittén skall föreslå konkreta och mätbara mål för ung-
domspolitiken metoder och organisation för styrning,samt
uppföljning och utvärdering målens genomförande. Denav
regionala nivåns roll skall härvid uppmärksammas. Kommittén
skall utåtriktat arbete diskussionett uppmuntragenom en om
målen bland berörda parter.

Kommittén skall analysera för- och nackdelar medäven
ungdomars inträde arbetsmarknaden.senare

Kommittén skall studera ungdomspolitiken i antalett
jämförbara europeiska länder och utifrån sådant perspektivett
analysera svensk ungdomspolitik.

Ungdomars inflytande

Kommittén bör i sitt arbete sammanställa och analysera den
erfarenhet finns inom området och utifrån detta föreslåsom

föråtgärder stärka ungdomars inflytande och delaktighet iatt
samhället på olika nivåer och inom olika sektorer.

Kommittén skall särskilt belysa förändringar i ungdomars
organisera och kanalisera sitt i samhälls-sätt att engagemang

frågor och faktorerna bakom denna förändring. Kommittén skall
föreslå föråtgärder utveckla former för inflytandeatt tarsom
till ungdomars ökade benägenhet organisera sig ochattvara

inflytande andra de traditionella.på Kommitténutöva sätt än
skall möjligheterna till förändringar bl.a.även överse av
arbetsformer olika politiskt i syfte ökasammansatta attorgan
ungdomars intresse delta i politiskt arbete. dessa frågorlatt
skall kommittén samråda med Kommittén förC 1995:05
medborgarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Ungdomars framtida arbetsmarknad

Kommittén skall analysera behovet särskilda arbetsmark-av
nadsåtgärder för ungdomar föreslå åtgärder i syftesamt att
stärka ungdomars möjligheter långsiktigt etablera sig påatt
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skall i dessa delar samråda medKommitténarbetsmarknaden.
kommittén 1994:01.Arbetsmarknadspolitiska A

i detta sammanhang särskiltfrågeställningar börVissa
analysera relationen mellanKommittén skalluppmärksammas.

arbetsmarknaden, ungdomarsframtidadenprognoser om
framtida arbeteönskemålutbildningsval ochfaktiska samtom

arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar.inriktningexisterande av
åtgärder inom såväldetta föreslåskall utifrånKommittén

stimulerautbildningspolitiken i syftearbetsmarknads- attsom
framtida arbetsmöjligheter inomentreprenörskap ochungdomars

tillväxtbranscher.kommande
förutsättningarna olikaskall analyseraKommittén att genom

anställning inom privatmöjligheter tillåtgärder öka ungdomars
identifiera ochuppmärksamhet börSärskildsektor. ägnas att

sådan utveckling.hinder föreventuellaanalysera en
alternativaundersöka behovetocksåskallKommittén av

utbildningsåtgärder för deocharbetsmarknads- av ung-grupper
eller andragrundutbildningbristandehardomar avsomsom

föreslåarbetslöshetiriskerar hamnaorsaker samtpermanentatt
tillväxtproposi-regeringenslämpliga.bedöms Ide åtgärder som

underregeringens avsikttion 1995/96:25 är attattanges
kvalificeradförsöksverksamhet medinledamandatperioden en

skall delKommittényrkesutbildning.eftergymnasial ta av
Behoveti andra länder.utbildningarliknandeerfarenheter avav

dess framtidanäringslivsstruktur ochtill svenskanpassning
flexibelt yrkeslivalltmerutvecklingenutveckling ettsamt av

därvid beaktas.bör
för iåtgärderföreslå möjligaskallKommittén att,även

försysselsättningunderlättaarbete,reguljärtavvaktan på
behov,finns tydligadär detområdensådanaungdomar inom

ochmarknad saknasprivatförutsättningar fördär enmen
begränsade. i dettastarkt Detreguljära insatser ärär samman-

inlåsningeffekterrisken förbetydelseavgörandehang attav
minimeras.

medför åtgärderföreslå formerskall vidareKommittén nya
ochsysselsättninginflytande sinstärka ungdomarssyfte överatt

kooperativasärskilt denHärvid börentreprenörskap.stimulera
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formen Lippmärksammas.
Kommittén skall analysera behovet stärka samverkanattav

mellan den kommunala socialpolitiken. den statliga arbets-
marknadspolitiken och de olika utbildningsvägar finns försom
ungdomar. Kommittén skall analysera hur befintliga resurser
inom olika samhällssektorer i dag går till ungdomar kansom
utnyttjas effektivare i syfte alla ungdomar i utbildning,att
arbete eller aktiv verksamhet. Kommittén skall därvidannan

möjligheterna till och analysera effekternaöverväga ettav
samlat kommunalt för åtgärder riktade till ungdomaransvar

24 år, Kommittén skall i detta sammanhangt.o.m. även
behovet särskilda stödstrukturer för dettaöverväga ändamål.av

En precisering kommitténs direktiv inom det arbets-av
marknadspolitiska området kan bli aktuell under våren i1996
samband med arbetet denmed arbetsmarknadspolitiska proposi-
tionen 1996.

Ungdomars fram b0.vIaa.s/nark1udida

Kommittén skall analysera utvecklingen bostadsförsöriningenav
för ungdomar och undersöka ungdomars önskemål och priorite-
ringar vad bostadstyper, boendeformer, standard ochavser
kostnader föreslå åtgärder for öka tillgångensamt att
bostäder ungdomars efterfrågan. Kommitténmotsom svarar
skall här samverka med Boverket har fått i uppdrag attsom
utvärdera och sprida erfarenheter och idéer kring billiga ochnya
bra ungdomsbostäder.

Kommittén skall analysera möjligheten till och kostnaderna
för skapa särskilda stimulanser ökar ungdomarsatt som
bosparande föreslå eventuella åtgärder med anledningsamt av
detta. Kommittén skall därvid lagen 1988:846överse om
ungdomsbosparande. utgångspunkt bör bosparandetEn attvara
skall lika användbart för alla Lmgdomar, framtidaoavsettvara
val bostadsform.av

Kommittén skall i dessa delar samråda med Bostadspolitiska
Litredningen 1995:01.N



15

Uppläggning arbetetav

vid utgångenskall avslutatUtredningsuppdraget senast avvara
oktoberskall fore den 1996februari Kommittén l1997.

för ungdomspolitiken.förslag till målredovisa sina
dialog med berördabör utvecklas iUngdomspolitiken

därför präglasUtredningsarbetet börområdet.intressenter på av
syftar till skapa debatt ochutåtriktat arbeteaktivt attett som

och relevanta besluts-ungdomsarbetaresfånga ungdomars,
Kommittén bör särskiltungdomspolitiken.fattares åsikter om

den framtidaungdomardialog medutveckla om ung-en
utfrågningar ochoffentligaSåväl enkäterdomspolitiken. som

delungdomsmiljöer börolikauppsökande verksamhet i vara en
Kommitténi detta avseende.utåtriktade arbetekommitténsav

själv finner lämpliga, inomformer deni i debör övrigt, som
ocherfarenheter medutredningsområde utbytarespektive

Kommitténolika berörda intressenter.synpunkter fråninhämta
särskilt beröruppdragandra utredningar,bör samråda med vars

dess arbete.
till samtligaregeringens direktivutredningsarbetet gällerFör

regionalpolitiskaangåendeutredareoch särskildakommittéer
offentliga åtagandenkonsekvenser dir. 1992:50, prövaattom

dir.jämställdheten mellan könendir. och1994:23 om
1994:124.

kostnadskonsekvensereventuellaskallKommittén avange
ökadeförslagen medförde fallläggs fram.de förslag Isom

finansieringtillsamtidigt förslagutgifter måste om-genom
Ökade inte finans-utgiftsåtaganden kanprioriteringar lämnas.

konsekvenserEkonomiskainkomstsida.statsbudgetensieras på
förslag börkommitténslandstingför kommuner och av
lagregleradeinte läggabörredovisas. En strävan att nyavara

uppgifter på kommunerna.
Civildepartementet
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Kommittédirektiv

UngdomspolitiskatillTilläggsdirektiv
C1995:10kommittén

december 1996den 19regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

skall1995:10kommittén CUngdomspolitiska
tillFörhållanderoll ibostadsbidragetshelhetssynutifrån en-

detill hurförslaglämnatillstödoffentligaandra ung-unga
bäststödekonomisktbehovetdethardomar största avsom

få det,kunnaskall
ungdomarsunderlättasyfteåtgärder itillförslagi sina att-

imöjligheternabelysasärskiltarbetsmarknaden attinträde på
företagsformen,kooperativaanvända denutsträckningökad

organisa-ideellaandraochfolkrörelserhurförslaglämna om-
olikatillmedverkaskall kunnautsträckningi ökadtioner

arbetsmarknadsförberedel-ochkompetensutvecklingformer av
ålder.årsmed 24till ochungdomarförser

Bakgrund

varitharkommitténungdomspolitiskaför denUtgångspunkten
därmedochvuxenlivet sämreinträde ialltungdomars senare

syftesjälvständigt liv. Isig attskapamöjligheter ettatt
betraktasmänniskor skallmyndigaytterligare betona att unga,

allaskyldigheterochrättigheteroch ha somsammavuxnasom
antalmedkompletterasdirektivkommitténs ettbörvuxna,

konkreta frågor.
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Bostadsbidrag till ungdomar

Bostadspolitiska utredningen har i sitt slutbetänkande Bostads-
politik 2000 från produktions- till boendepolitik SOU-

996:l föreslagitl 56 reglerna för bostadsbidragatt till ungdomar
i åldern 18-28 år förändras så stödet förbättras till ungdomaratt
med låga inkomster. Regelförändringarna sker utan att statens
kostnader för bidragen ökar. Utredningen föreslår vidare att
Ungdomspolitiska kommittén får i uppdrag långsiktigtatt väga

förslaget ändrade regler för bostadsbidraget till ungdomarom
i helhetssyn samhällets stöd till ungdomar.en

Folkrörelsernas roll och kooperativa lösningarnya

Ungdomsstyrelsen lämnade den 28 maj 1996 "Krokigrapporten
tillväg tillvuxen" regeringen. Rapporten visar det finnsatt

tydliga tendenser till marginalisering vissa ungdomar. Dettaav
sig bl.a. uttryck i kraftigttar ökat antalett fårunga som

socialbidrag. Rapporten visar också ökat antal fårunga som
socialbidrag. Rapporten visar också stödsystemen föratt
ungdomar inom för arbetsmarknadsåtgärder ochramen ut-
bildning många upplevs splittrade och inkonsekventa.av som

För ungdomar har regeringen under år konsekventsenare
prioriterat utbildning både medel motverka arbetslös-ett attsom
het och viktig del i utveckling samhället. Dettasom en ären av
fortfarande grundläggande strategi då det gäller huvuddelenen

ungdomsgruppen. Samtidigt har det blivit alltmer tydligtav att
detta inte tillräckligt förär nå vissa ungdomar.att grupper av

Behovet flera alternativa för kompetensutvecklingvägarav
i vid mening har ökat. Den roll folkrörelser och andrasom
ideella organisationer kan tänkas spela i detta sammanhang är
intressant. Genom sig i befintligaatt organisationerengagera
eller sluta sig i former skaffar sig ungdomarsamman nya -
liksom andra medborgare kunskap och makt sinöver egen-
situation. Förutom till ökat inflytande och delaktighet kan de
ideella organisationernas verksamhet bidra både till utveck-
lingen den enskildes kompetens och till allmännyttigaav
insatser för samhället i stort.
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särskilt intresse.dåföretagsformen ärkooperativaDen av
kanföreningarkooperativanybildade startainomVerksamheten

ellerorganisationerideellastödmedprojekt t.ex.avsom
självständigatillavknoppastidefterförkommuner att en

och företag.föreningar
intei dagföretagsformenkooperativa ärdenKunskap om
deneget"-formerna,privata "startadespriddlika mensom om

bl.a.potential hoshabedömsföretagsformenkooperativa stor
kombineramöjlighetergodadenSamtidigt attungdomar. ger

generationer.olikafrånkompetens

Uppdraget

utformningochrollBostadsbidragets

rollbostadsbidragetshelhetssynutifrånskallKommittén en
socialbidragarbetslöshetsersättning,studiestöd,tillförhållandei

dehurtillförslaglämnatillstödoffentligtövrigtoch unga
bäststödekonomisktbehovetdetharungdomar största avsom

få det.kunnaskall

till kompeten-alternativaoch kooperativ vägarFolkrörelser -
arbete.ochsutveckling

tillförslaglämnauppdragitidigaresedan attharKommittén
arbets-inträdeungdomarsunderlättasyfteåtgärder i att
lämnaför dettaskall inomKommitténmarknaden. ramen

iorganisationerideellaandraochfolkrörelserhurförslag om
olika formertillmedverkaskall kunnautsträckningökad av

förarbetsmarknadsförberedelseochkompetensutveckling
såvälskall kunnaFörslagenår.24ungdomar avset.o.m.upp
verk-imedverkanverksamheterformiinsatser somegnaav

särskilt intresse är attandra. Avsamheter arrangerats avsom
möjligheternauppdragettill övervägainsatserkoppla dessa att

förkommunaltsamlateffekternaanalyseratill och ett ansvarav
24 år.ungdomartillriktadeåtgärder t.o.m.

möjligheternabelysasammanhangi dettaskallKommittén
företagsformenkooperativaanvända denusträckningi ökadatt
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för Åtgärderolika verksamhetsidéer. för den kooperati-göraatt
företagsformen känd för ungdomar bör därvidva mer över-

vägas.
Kommittén skall särskilt analysera erfarenheter från andra

jämförbara länder det i Holland därsamt system arbetslösaunga
har kunnat skaffa sig arbetslivserfarenheter volontärtjänstgenom
inom ideella organisationer.

Uppläggning arbetetav

Genom de tillkommande uppdragen förlängs kommitténs arbete
så slutbetänkande kanatt lämnasett under april 1997.senast
Vad gäller kommitténs uppdrag avseende bostadsbidrag till

förslag för underlättasamt ungdomarsatt inträdeunga på
arbetsmarknaden skall dessa lämnas delbetänkandeettgenom

den 26 februari 1997.senast
Vad tidigare dir. 1995:154 i frågaangetts ekono-som om

miska konsekvenser och regeringens direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare gäller dessa uppdrag.även
Därutöver skall kommittén redovisa konsekvenser sinaav
förslag för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir
1996:49.

lnrikesdepartementet
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