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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Linda Malmén

2019-11-06

Dnr KOF 2019-267

Kultur- och fritidsnämnden

Flytt av medel från kommunstyrelsen till kultur- och
fritidsnämnden avseende ungdomsombud, beslut
Förslag till kultur- och fritidsnämnden beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. 965 000 kronor överförs från kommunstyrelsens budgetram till kultur- och
fritidsnämndens budget från och med år 2020, avseende kostnader för två
ungdomsbud.
Ärende
Linköpings kommun har sedan 2006 två ungdomsombud anställda med uppgift
och syfte att bland annat verka för ett vidgat engagemang och inflytande för
unga människor i olika samhällsfrågor. Tyngdpunkten i ungdomsombudens
uppdrag ligger i att synliggöra ungdomars livsvillkor, behov, åsikter och idéer
för politiker och tjänstemän i Linköpings kommun.
Före 2006 prövades konceptet med ungdomsombud, innan två tjänster som
ungdomsombud inrättades mer permanent till 2006, vilket delfinansierades av
samtliga berörda nämnder.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ungdomsombuden kan jobba på uppdrag av alla nämnder, styrelser och
förvaltningar om uppdragen överensstämmer med grunduppdraget och primärt
fokuserar på ungdomar som ”kommuninvånare” snarare än ”brukare” av en
tjänst. Ungdomsombuden uppdrag är inte att driva projekt eller arbeta i olika
ungdomsarrangemang men kan inledningsvis innebära att man är ett stöd till
ungdomar som själva vill driva frågor.
Ungdomsombuden har sedan starten varit organisatoriskt placerade vid
kommunledningsförvaltningen, och samarbetat mycket med personal från såväl
utbildnings- som kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Målgruppen
för ungdomsombudens verksamhet är unga mellan 13 och 19 år. Vid årsskiftet
2018/19 övertog kultur- och fritidsförvaltningen det organisatoriska ansvaret
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för fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 13 till 18 år, och därmed
förstärktes ungdomsperspektivet och tillgången till ungdomsarenor i
verksamheten ytterligare.
Mot bakgrund av att de ungdomsstrategiska frågorna nu tydligt vidareutvecklas
inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, är berörda
direktörer (Kultur- och fritidsdirektör respektive biträdande kommundirektör)
överens om att ungdomsombudens verksamhet kan stärkas genom en
organisatorisk förflyttning, men med bibehållet uppdrag. Nuvarande
ungdomsombud tillstyrker förslaget. Därför föreslås en överföring av
ungdomsombudens organisatoriska tillhörighet från kommunledningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen, med bibehållet uppdrag och med
överföring av tillhörande medel för ungdomsombuden och deras verksamhet
om 965 000 kr.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Flytt av medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden
avseende ungdomsombud, beslut
Bilaga 1 - Tjänsteskrivelse till trygghets- och demokratiutskottet 2015
Bilaga 2 – Protokollsutdrag trygghets- och demokratiutskottet 2015
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Bakgrund
Linköpings kommun har sedan 2006 två ungdomsombud anställda med uppgift
och syfte att bland annat verka för ett vidgat engagemang och inflytande för
unga människor i olika samhällsfrågor. Tyngdpunkten i ungdomsombudens
uppdrag ligger i att synliggöra ungdomars livsvillkor, behov, åsikter och idéer
för politiker och tjänstemän i Linköpings kommun.
Före 2006 prövades konceptet med ungdomsombud, innan två tjänster som
ungdomsombud inrättades mer permanent till 2006 (KS 2005-671). Inför
permanentandet beslutade nämnderna att gemensamt delfinansiera
verksamheten med ungdomsombud. Barn- och ungdomsnämnden,
Bildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen
medfinansierade med 112 000 kr vardera och Omsorgsnämnden samt Teknikoch samhällsbyggnadsnämnden med 120 000 kr vardera. Medlen överfördes
till Kommunstyrelsen (i dagsläget fördelat till hållbarhetsenheten).
Ungdomsombuden kan jobba på uppdrag av alla nämnder, styrelser och
förvaltningar om uppdragen överensstämmer med grunduppdraget och primärt
fokuserar på ungdomar som ”kommuninvånare” snarare än ”brukare” av en
tjänst. Ungdomsombuden uppdrag är inte att driva projekt eller arbeta i olika
ungdomsarrangemang men kan inledningsvis innebära att man är ett stöd till
ungdomar som själva vill driva frågor.
Ungdomsombuden har sedan starten varit organisatoriskt placerade vid
kommunledningsförvaltningen, och samarbetat mycket med personal från såväl
utbildnings- som kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Målgruppen
för ungdomsombudens verksamhet är unga mellan 13 och 19 år. Vid årsskiftet
2018/19 övertog kultur- och fritidsförvaltningen det organisatoriska ansvaret
för fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 13 till 18 år, och därmed
förstärktes ungdomsperspektivet i verksamheten ytterligare.
Mot bakgrund av att de ungdomsstrategiska frågorna nu tydligt vidareutvecklas
inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet, är berörda
direktörer (Kultur- och fritidsdirektör respektive biträdande kommundirektör)
överens om att ungdomsombudens verksamhet kan stärkas genom en
organisatorisk förflyttning, men med bibehållet uppdrag. Nuvarande
ungdomsombud tillstyrker förslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Sammantaget föreslås nu en överföring av 965 000 kr från Kommunstyrelsens
till Kultur- och fritidsnämndens budget för verksamheten med två
ungdomsombud:
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Lönekostnader två ungdomsombud
Administrativa kostnader inkl. lokalkostnad
Kompetensutveckling
Övriga omkostnader/verksamhetsmedel
Summa kostnader:

695 tkr
150 tkr
30 tkr
90 tkr
965 tkr

Kommunala mål
Ungdomsombudens verksamhet riktar sig främst till ungdomar, och länkar
mellan ungdomar och förtroendevalda. De främst berörda kommunala målen är
inom målområde medborgare:


Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i
centrum



Stark gemenskap och människor i arbete



Hög kunskap med skolor i framkant

Jämställdhet
Att ungdomsombuden behåller sitt uppdrag men byter organisatorisk hemvist
bedöms inte påverka jämställdheten. Inom ramen för sitt uppdrag arbetar
ungdomsombuden däremot gentemot ungdomar bland annat med frågor
kopplat till jämställdhet.
Samråd
Samråd har skett med kultur- och fritidsdirektören, biträdande kommundirektör
samt nuvarande ungdomsombud, vilka samtliga tillstyrker förslaget.
Samråd med har skett med Kultur- och fritidsförvaltningens ekonomichef, och
Kommunledningsförvaltningens ekonomichef som tillstyrker förslaget.
Ekonomistaben har inget att erinra mot förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har skett inom Kultur- och fritidsförvaltningen
2019-11-05 och förhandling enligt MBL § 11 vid
Kommunledningsförvaltningen 2019-11-06.
Protokoll bifogas.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Biträdande kommundirektör, Mikael
Borin
Ekonomidirektör, Peder Brandt
Kultur- och fritidsdirektör, Karin
Olanders
Ekonomichef. Heléne Tibblin Adlers
Hållbarhetschef, Linda Malmén
Ungdomsombud, Fanny Wandel
Ungdomsombud, Sara Kjellberg

