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 Kommunerna arbetar tillsammans med 
skolor, organisationer och föreningar för 
att främja ett brett utbud av fritidsverk-
samhet. 
 Kommunerna behöver hobbykoordina-
torer, som fungerar som en länk mellan 
olika parter och jobbar för lågtröskel-
verksamhet. 
 Kommunerna säkerställer villkoren för 
hobbyverksamhet genom att erbjuda 
utrymmen som organisationer och före-
ningar kan använda och genom att dela 
ut ekonomiska bidrag. Till exempel bör 
en bredare användning av skolanläggnin-
gar på eftermiddagen och på helgerna 
undersökas och kommunala läger- 
områden upprätthållas. 

 Kommunala skolskjutsar och andra transport-
tjänster möjliggör fritidsverksamhet för barn 
och ungdomar. Kommunerna måste ta reda på 
tvär-administrativt hur skoltransporter och  
hobbyer kan samordnas. 
 Att det finns tillräckligt många utrymmen för 
hobbyverksamhet och grönområden bör beaktas 
i planläggningen. Scouting, liksom många andra 
hobbyer, behöver tillgängliga anläggningar för 
att ordna verksamhet, därmed bör kommunerna 
se till att de är tillräckliga även i samband med 
planläggningen. 
 Den kompetens som erhålls från ungdomars 
fritidsverksamhet bör valideras i kommunala 
utbildningsinstitutioner. Kommunerna främjar 
ungdomars möjligheter att utnyttja de  
färdigheter som de lär sig från fritids- 
verksamheten i sina studier och i arbetslivet. 
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DE UNGAS DELAKTIGHET
– KOMMUNERNA LYSSNAR PÅ  
DET UNGA I BESLUTSFATTNINGEN

  Representanter från kommunernas ung-
domsfullmäktige får en eller flera platser i 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunala myndigheter.   
 Tillräckliga resurser måste garanteras för  
ungdomsfullmäktige samt elev- och  
studentkårer. Kommunerna måste se till  
att ungdomar som arbetar inom dessa före-
ningar och organisationer får tillräckligt stöd 
för sin verksamhet. Det är också viktigt att 
undvika onödigt komplicerad terminologi  
i kommunalt material. 
 Olika möjligheter för deltagande i beslut- 
fattandet bör utredas och utvecklas. Exem-
pelvis har prövningar i delaktig budgetering  
möjliggjort en direkt kanal för påverkan i 
frågor som berör de unga.  

MILJÖ, NATUR OCH KLIMAT 
– EN MÖJLIGHET FÖR VARJE UNG PERSON  
ATT HA EN RELATION MED NATUREN

F Ö R M E RA I N F O R M AT I O N 
S CO U T.F I/S CO U T KA N D I DAT E R 

 Kommunerna är viktiga aktörer i miljö- och 
klimatpolitiken. Kommunerna binder sig till 
att vara koldioxidneutrala år 2035. 
 God skogsförvaltning och skötsel av skogs- 
tillväxt skapar förutsättningar för att bibehål-
la koldioxidsänkor. Kommunerna utarbetar 
en skogsförvaltningsplan för de skogar de 
äger, som tar hänsyn till upprätthållandet av 
skogens biologiska mångfald, stöder tillväx-
ten av kolsänkor och friluftslivet i skogarna. 
Kommunerna strävar också efter att bevara 
naturen i all sin verksamhet. 
 Kommunerna underhåller utflyktsmål på 
sitt område, så som rastplatser, vindskydd 
och spångar. Information om kommunens 

närliggande naturområden och utflyktsmål 
hittas lätt och kommunerna kommunicerar 
om dessa möjligheter i olika kanaler. 
 Kommunerna investerar i säkra och funge-
rande trafikvägar som gör det möjligt för 
ungdomar att resa säkert till både skolan  
och fritidsverksamhet. 
 Naturområden är tillgängliga för ungdomar. 
Städer investerar i planeringen av kollektiv- 
trafiken. Ett väl underhållet vägnät säkrar en 
god och säker tillgång till naturen. 
 Utanför stadsområden uppmärksammas 
också naturområdens tillgänglighet. 
Vägnätet underhålls och tas väl hand om.    

 Kommunens feedback- och initiativkanaler 
måste utvecklas för att passa alla ungdomar. 
Det är speciellt viktigt att en ungdom inte 
behöver vara en expert inom intresse- 
bevakning för att starta ett initiativ. De ungas 
initiativ måste behandlas inom en rimlig tid 
och den unga måste även få ett genom- 
gående svar på initiativet.  
 Ungdomar påverkar inom flera organisationer. 
Kommunerna bör lyssna på ungdomsorganisa-
tioner, eftersom de är experter i frågor som rör 
utvecklingen av deras eget område. Det här kan 
förverkligas genom att ha hobbykoordinatorer 
i kommunen som fungerar som en länk mellan 
kommunalt beslutsfattande och organisationer. 
 Kommunen jobbar för att sänka röstningsåldern 
till 16 år i kommunalval. Kommunen ska också 
sträva efter att öka ungas deltagande i val.  


