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Lokala medier

Fem utvecklingsförslag i rapport om unga i Värnamo
Inrätta en tjänst som ungdomsstrateg, starta ett ungdomsråd och ge
ungdomarna tillgång till en flexibel lokal i Gummifabriken. Det
föreslår Lisa Arfwidson i sin rapport om ungdomar och inflytande,
som presenterades på tisdagen.
Kommunens utvecklingsavdelning har fått uppdraget att försöka hitta svar
på ett antal frågor kopplat till hur ungdomar tänker kring inflytande och
demokrati.
Utredaren Lisa Arfwidson har kartlagt fritidsutbudet för ungdomar, ställt
frågor till ungdomar och arrangerat workshopar. Hon har också tittat på hur
andra kommuner jobbar med demokrati och påverkan för ungdomar.
Rapporten mynnar ut i ett antal förslag till hur Värnamo kommun kan göra
för att bättre ta tillvara den kraft som finns hos de unga invånarna.
Ett av förslagen är att inrätta en tjänst som ungdomssamordnare.
- Jag menar att om man ska främja samarbetet mellan alla de som
jobbar med ungdomar och påbörja ett förändringsarbete, behövs en
vuxen person som håller ihop och driver de frågorna. Tanken är ju
att främja de ungas initiativförmåga att skapa något för deras egen
målgrupp, säger Lisa Arfwidson.
Hon menar också att det är dags att förändra fritidsgårdsverksamheten, inte
minst för att locka fler tjejer till gårdarna, och att ge ungdomarna en lokal i
Gummifabriken.
Men viktigast av allt är att involvera de unga. Därför föreslår Lisa
Arfwidson också att Värnamo kommun bildar ett ungdomsråd som kopplas
till de olika förvaltningarna, och att kommunen börjar använda Lupp, en
undersökning som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
erbjuder och som många kommuner använder sig av. Lupp står för lokal
uppföljning av ungdomspolitiken.
- Att det finns ett genomtänkt ungdomsarbete är viktigt för en
kommuns attraktionskraft och bidrar i hög grad till kommunens
vision om den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.
Vi vill att en uppväxt i Värnamo kommun ska sätta goda avtryck
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hos våra ungdomar så att de i framtiden väljer att bo och verka här,
säger Stina Gof, utvecklingschef i Värnamo kommun.
-

För mer information, kontakta gärna
Lisa Arfwidson, utredare, lisa.r.arfwidson@varnamo.se, tfn. 0370-37 73 83
Stina Gof, utvecklingschef i Värnamo kommun, stina.j.gof@varnamo.se,
tfn. 0370-37 78 60
Bilagor
Hela rapporten med bilagor
Med vänlig hälsning
Anita Johansson

