Policy för ungdomsinflytande
Bakgrund
Delaktiga medborgare bidrar med kunskap och erfarenhet som utvecklar våra processer och förbättrar
våra verksamheter. Detta fördjupar demokratin och stärker civilsamhället. Ökad delaktighet i samhället
och makten att påverka sin egen livs- och arbetssituation främjar hälsan.i Vi ska se till att våra
processer är effektiva, kunskapsbaserade och utgår från människornas behov och förutsättningar.
Samt att de ständigt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande och samverkan.ii
Denna policy är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt och
gemensamma ambitioner.

Mål
Att förse ungdomar (13-20 år) med den plattform och de verktyg de behöver för att kunna nyttja sin
rätt till inflytande enligt konventionen om barns rättigheter och den nationella ungdomspolitiken och
därmed säkra ungdomars delaktighet i kommunala beslutsprocesser och inflytande i frågor som har
betydelse för samhället i stort.
För Ale handlar det såväl om att få bättre beslutsunderlag och fler förslag på lösningar som om att
förankra beslut om morgondagen med de som ska leva med, bära upp och ta ansvar för dem i
framtiden. Med målet betonas därför också att ungdomars kunskaper, erfarenheter och värderingar
måste tas tillvara som en resurs och beaktas för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.

Tillämpning
Denna policy konkretiseras genom:
Ramverket för ungdomsinflytande
Reglemente för ungdomsrådet

Ansvar och omfattning
Kommunfullmäktige beslutar om policyn för ungdomsinflytande. Nämnd/styrelse är ansvariga för att
arbetet med ungas inflytande bedrivs enligt ramverket för ungdomsinflytande samt reglemente för
ungdomsrådet.
Policyn omfattar all verksamhet som bedrivs av Ale kommun. Externa parter, såsom entreprenörer,
inhyrd personal, konsulter, leverantörer och övriga uppdragstagare omfattas också av policyn och
underliggande bestämmelser.

Uppföljning
Uppföljning av arbetet med ungdomsinflytande ska genomföras varje år i enlighet med vad som
föreskrivs i ramverket för ungdomsinflytande. Policyn i sin helhet ska revideras efter behov.
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Ale Lätt att leva. Strategisk plan: medskapande invånare.
Ale Lätt att leva. Strategisk plan: underlätta människors vardag.
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