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Förord 
Det ungdomspolitiska programmet beskriver inriktningen för ungdomsarbetet i Lunds kom-

mun från och med augusti 2018 då programmet antogs av kommunfullmäktige. Programmet 

talar om vad de verksamheter som riktar sig till ungdomar ska sträva efter, vilka områden som 

särskilt behöver utvecklas och vilka grupper som ska prioriteras. 

Lunds kommun har goda förutsättningar 

att bedriva en kvalitativ verksamhet för ung-

domar, verksamheten har höga ambitioner 

med fokus på ungdomsinfytande, öppen och 

mobil ungdomsverksamhet samt det strate-

giska arbete som bedrivs för att nå grupper 

som är i behov av särskilda insatser. De festa 

ungdomar i Lund mår bra och trivs med sina 

liv, det fnns ett stort engagemang och vilja 

att vara med och påverka samhällsutveck-

lingen. Lund har även utmaningar som kräver 

att verksamheten tar sig an de förändringar 

som sker i omvärlden och ändra sitt arbets-

sätt i förhållande till de spaningar som görs. 

Att var ung är en utmaning i sig, ungdomars 

liv präglas av snabba förändringar, globalise-

ring, sociala mediers inverkan och stora krav 

som kan påverka hälsan negativt. Därför är 

det av stor vikt att ständigt omvärldsbevaka 

och planera för en verksamhet som kan förändras i takt med tiden.  Ambitionen är att ge Lunds 

Kommuns ungdomar bästa möjliga förutsättningar genom bland annat delaktighet och infy-

tande där nyckelorden lyssna, lära och leda skall prägla verksamheten. 

Dan Kanter 

Idrott- och fritidschef 
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1. Inledning 
Om det ungdomspolitiska programmet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari 2017 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag till nytt ungdomspolitiskt program för Lunds kommun. Syftet 

med programmet är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det ungdomspolitiska om-

rådet, medverka till att förverkliga det nationella ungdomspolitiska målet på lokal nivå samt 

bidra till att realisera kommunens vision: Lund skapar  framtiden – med kunskap, innovation och 

öppenhet (läs mer om målet och visionen i bilagan). 

Ansvaret för det ungdomspolitiska arbetet i kommunen delas av alla kommunala nämnder, även 

om det är kultur- och fritidsnämnden som samordnar arbetet. Det ungdomspolitiska program-

met ska också vara vägledande i kommunens samverkan med aktörer utanför kommunens or-

ganisation, till exempel civilsamhället, näringslivet och akademin. 

Det ungdomspolitiska programmet anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet 

med ungdomsfrågor  i Lunds kommun. Konkreta insatser  eller  åtgärder  tas senare fram i en 

handlingsplan av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Cen-

tralt för genomförandet är  fortsatt dialog både inom den kommunala organisationen och med 

externa samverkansparter. 



 

  

 

  

 

   

 

 

Hur programmet har tagits fram 
Framtagandet av det ungdomspolitiska programmet har skett under perioden mars-oktober 

2017. Processen har letts av kultur- och fritidsdirektören. För att driva och samordna arbetet 

har det funnits en arbetsgrupp bestående av tre utvecklingsstrateger och en verksamhetsut-

vecklare på kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetsgruppen har arbetat i nära samarbete med 

kommunens ungdomsombud och kommunens barnrättskommitté har fungerat som referens-

grupp. 

Samtliga medarbetare inom den öppna ungdomsverksamheten har fått tillfälle att arbeta för-

djupat med att ta fram underlag till programmet. Processen har också innefattat dialog med 

tjänstemän från barn- och skolförvaltning Lund Öster, utbildningsförvaltningen, stadsbygg-

nadskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen samt Lunds Kommuns 

Fastighets AB. Dialog har också förts med det kommunala studentrådet. Ungdomars egna syn-

punkter har inhämtats i samverkan med Lunds ungdomsting och infytandecafé samt den öpp-

na ungdomsverksamheten. 

Under perioden december 2017-februari 2018 har en första version av det ungdomspolitiska 

programmet varit utskickat på en bred remissrunda till kommunala nämnder och bolag samt 

några särskilt utvalda lokala aktörer med verksamhet som berör ungdomar. Programmet har 

också publicerats på kommunens webbplats tillsammans med en uppmaning till allmänheten 

att tycka till om innehållet. Kultur- och fritidsförvaltningen har därefter tagit ställning till alla 

inkomna synpunkter och arbetat om programmet till en ny version. 
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Vad är ungdomspolitik? 
Den nationella ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva 

ett bra liv. Att ungdomar ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – bland annat hand-

lar det om att ha en bra levnadsstandard, att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha 

samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra grupper har. 

Lunds ungdomspolitiska program tar sin utgångspunkt i ungdomars egna intressen och driv-

krafter och att det fnns ett egenvärde i att kunna uttrycka och utveckla det som väcker ens 

lust och intresse. Forskning visar också att ungdomar som får möjlighet till detta även mår 

bättre överlag och lär sig nya saker. 

Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är åldersgruppen 13-25 år. Lunds kommun har 

valt att även inkludera 12-åringar i ungdomspolitiken, då de ofta i praktiken hamnar mittemel-

lan barn och ungdom – till exempel är det många 12-åringar, som inte längre går på fritidshem 

efter skolan. Målgruppen för det ungdomspolitiska programmet för Lunds kommun är därmed 

alla ungdomar mellan 12 och 25 år, som bor i Lund eller vistas i Lund, till exempel genom studier 

eller arbete.  

Ungdomspolitiken och barnrättspolitiken tangerar varandra. Eftersom barnrättspolitiken inne-

fattar alla barn i åldern 0-18 år inryms åldersgruppen 12-18 år både inom ungdoms- och barn-

rättspolitiken. Båda områdena handlar om att barn och ungdomar har rätt att komma till tals 

i frågor, som rör deras eget liv. Samtidigt skiljer sig barnrättspolitiken från ungdomspolitiken 

genom att den är en rättighetspolitik, som särskilt syftar till att förverkliga FN:s konvention om 

barnets rättigheter (se bilaga). 
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2. Omvärlds- och närvärldsfaktorer 

Omvärldsfaktorer 
Den strategiska inriktningen för ungdomspolitiken i Lunds kommun har sin utgångspunkt i 
den nationella ungdomspolitiken samt i Lunds kommuns vision (se bilaga), men också i den all-
männa ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen i samhället. Följande omvärldsfaktorer 
bedöms vara särskilt viktiga att förhålla sig till: 

• Globaliseringen i samhället medför att länder, företag, organisationer, teknik, vetenskap, 
massmedier och kultur blir allt mer sammanfätade och beroende av varandra. Genom 
sociala medier och ett ökat resande får ungdomar mer kontakt med varandra och kan ofta 
känna större samhörighet med en internationell grupp än med det egna landet eller den 
egna kommunen. 

• De socioekonomiska skillnaderna ökar i regionen. Skånes regionala utvecklingsstrategi pe-
kar bland annat på utmaningar när det gäller skillnader i medellivslängd och hälsa kopplat 
till utbildningsnivå, sysselsättning, boendemiljö, kön, etnicitet, levnadsvillkor och levnads-
vanor.1  Enligt en färsk rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
bedömer unga bi- och homosexuella sin hälsa som sämre än vad heterosexuella gör. Även 
ungdomar med funktionsvarianter och ungdomar som har ekonomiska svårigheter bedö-
mer sin hälsa som sämre.2 

• Den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden 
.3 En särskild riskgrupp för psykisk ohälsa är ungdomar som har fytt till Sverige, ensamma 
eller tillsammans med sina vårdgivare.4 

• Kunskaps- och åsiktspolariseringen mellan olika grupper i samhället ökar, vilket delvis för-
stärks av den digitala utvecklingen. Så kallade flterbubblor uppstår när sökmotorer med 
hjälp av algoritmer automatiskt anpassar eller fltrerar innehåll utifrån användarens tidiga-
re sökningar och aktiviteter på sociala medier.  

1. Det öppna Skåne 2030 (Region Skåne, 2014) 
2. Ung idag 2017. En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor. (MUCF, 2017) 
3. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Till och med 2016. (Socialstyrelsen, 2017) 
4. Barn som fytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa (Bris rapport 2017:3) 
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Det kan göra det lättare att bara interagera med personer eller grupper, som stärker den 
egna uppfattningen eller världsbilden.  

• De senaste 20 åren har ungdomars deltagande i traditionella föreningar med styrelser, 
stadgar och regelbundna tider för aktiviteter minskat. I stället väljer denna grupp att akti-
vera sig och organisera sig på andra sätt, där de får möjlighet att prova många olika saker 
och byta aktivitet och engagemang efter en tid. Många har ett stort samhällsengagemang 
och samlas på olika sätt kring politiska frågor, hjälparbete eller frågor som rör miljö, mång-
fald och jämställdhet. 

Närvärldsfaktorer 
Det fnns också lokala faktorer som kännetecknar och påverkar det ungdomspolitiska områ-

det i Lund och som ligger till grund för den strategiska inriktningen: 

• Invånarna i Lund har en generellt hög utbildningsnivå. Utbildningsväsendet, med univer-

sitetet och det aktiva studentlivet, präglar staden. Men även gymnasieeleverna sätter 

sin prägel på staden – cirka 60 procent av alla gymnasieelever i Lund kommer från andra 

kommuner. 

11 



 

  

 

 

 

 

 

• Lund har Sveriges högsta andel ungdomar med fullföljd gymnasieutbildning och tredje 

lägsta andelen ungdomar i åldern 16-24 år, som varken studerar eller arbetar. 

• Andelen gymnasieungdomar, som känner sig stressade, är förhållandevis hög i Lund jäm-

fört med andra kommuner i regionen.5 Även elever i grundskolan6 och studenter vid Lunds 

universitet7 uppger att de upplever negativ stress i sin vardag. 

• Demografn förändras genom att antalet kommuninvånare förväntas öka kraftigt under de 

kommande åren. Framför allt är det äldre och barn i förskole- och grundskoleåldern som 

kommer att bli fer. Den globala oron bidrar till att andelen lundabor med rötter i andra 

länder ökar, varav många är ungdomar. En konsekvens av förändringarna blir att behovet 

av kommunens stöd och service förväntas öka i högre takt än tidigare. 

• Lokala socioekonomiska skillnader innebär att ungdomar har olika resurser och behov. Till 

exempel lever cirka fem procent av barn i åldern 0-18 år i Lund i hushåll, som någon gång 

under året har mottagit ekonomiskt bistånd. Andelen barn i långvariga biståndshushåll är 

cirka två procent. 

5. Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne 
6. Lunds kommuns elevenkät (LUNK) 2017 
7. Uppgifter från Studenthälsan vid Lunds universitet 
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3. Strategisk inriktning 

Vägledande principer 
Lunds kommuns ungdomspolitiska arbete utgår från följande tre principer: 

Ett egenvärde och fera mervärden 
Lunds ungdomspolitiska program tar sin utgångspunkt i ungdomars egna intressen och driv-

krafter och att det fnns ett egenvärde i att kunna uttrycka och utveckla det som väcker ens 

lust och intresse. Om detta möjliggörs skapas i sin tur fera mervärden som till exempel god 

hälsa, informellt lärande och en levande demokrati. Det fnns ingen motsättning mellan ung-

domspolitikens egenvärde och mervärden. Dock är det viktigt att betona att det är i egenvär-

det som Lunds kommuns ungdomspolitik tar sin utgångspunkt, eftersom det är en förutsätt-

ning för att mervärden ska uppstå. 

En kunskapsbaserad ungdomspolitik 
Beslut som rör ungdomar ska baseras på kunskap om och av ungdomar. Det innebär att Lunds 

kommun ska göra regelbundna undersökningar och uppföljningar av ungdomars levnadsvillkor, 

attityder och värderingar. Det innebär också att det ungdomspolitiska arbetet ska ta utgångs-

punkt i forskning och kunskap inom området på nationell nivå samt i olika metoder och arbets-

sätt. Fakta ska ligga till grund för alla beslut och prioriteringar som rör ungdomar. 

Ur ungdomars perspektiv 
Ungdomspolitik med utgångspunkt i ungdomars perspektiv innebär att Lunds kommun ska ar-

beta tillsammans med ungdomar för att säkerställa att deras röster, erfarenheter och önskemål 

tas tillvara i kommunala verksamheter och processer. Ungdomar ska betraktas som ansvarsfulla 

och aktiva aktörer med rätt att komma till tals i planeringen, genomförandet och uppföljningen 

av insatser som berör dem. 
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Utvecklingsområden 
Följande stycke beskriver tre områden som Lunds kommun särskilt ska utveckla under de 

kommande åren för att leva upp till sitt ungdomspolitiska uppdrag, möta omvärldens förvänt-

ningar och hantera de allt snabbare förändringarna i samhället. Varje stycke avslutas med en 

lista över prioriteringar för respektive område. 
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Lika möjligheter 
I Lund fnns det ett rikt föreningsliv och även goda möjligheter att organisera sig själv utanför 
föreningslivet. Det fnns också en stark tradition av ungdomsinfytande och delaktighet i det 
som rör ungdomar. Det innebär att ungdomar i Lund har goda möjligheter att utvecklas och 
uttrycka sig. Samtidigt har alla ungdomar idag inte likvärdiga möjligheter till detta. Till exempel 
visar nationella undersökningar att ungdomar med begränsade ekonomiska resurser, utrikes-
födda tjejer, unga hbtq-personer och ungdomar med funktionsvarianter i lägre utsträckning 
deltar i föreningslivet. Ungdomar vars föräldrar har lägre utbildning och inkomst känner sig 
mindre delaktiga i samhället och upplever att de har sämre möjligheter till infytande. 

Lunds kommun behöver därför arbeta för att ge alla ungdomar lika möjligheter att utvecklas 
och uttrycka sig – lika möjligheter oavsett bakgrund eller förutsättningar. Verksamheter som 
riktar sig till ungdomar ska kännetecknas av ett inkluderande förhållningssätt. Med inkludering 
menas ett aktivt arbete för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra till och del-
ta i verksamheten. Det kräver ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga 
en förändring av föreställningar och strukturer, som står i vägen för jämlika förhållanden och 
lika möjligheter till deltagande. 

Därför ska Lunds kommun 

• låta jämlikhet, jämställdhet och inkludering genomsyra de verksamheter som riktar sig till 
ungdomar 

• verka för ungdomars lika möjligheter till utbildning, arbete och bostad 
• inhämta och sprida kunskap om vilka faktorer som främjar inkludering 
• utveckla icke utpekande metoder och arbetssätt för insamling av uppgifter för att kunna 

analysera och utveckla jämlika förutsättningar för deltagande 
• samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och 

trossamfund, samt med andra ofentliga verksamheter i arbetet med att skapa lika möjlig-
heter för alla ungdomar i Lund. 
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Infytande och delaktighet 
Genom att ungdomar är delaktiga och har infytande skapas en känsla av egenmakt hos indi-

viden och självkänslan höjs. Forskning visar att unga människor som är delaktiga mår bättre, 

får lättare att hantera motgångar och utvecklas i mer positiv riktning än de som inte har fått 

samma möjlighet. Ungdomars möjlighet till infytande och delaktighet levandegör också de-

mokratin och stärker dess legitimitet.    

I Sverige är demokratin väl förankrad och det fnns ett starkt intresse hos ungdomar för poli-

tik och samhällsfrågor. Dessutom visar de festa ungdomar stark tilltro till de grundläggande 

demokratiska värderingarna. I Lund fnns ambitionen att ungdomar så tidigt som möjligt ska 

kunna vara med och påverka sin egen vardag och livssituation genom skolans elevdemokrati, 

civilsamhällesorganisationer, kommunens infytandeforum eller genom den öppna ungdom-

sverksamheten.  

Ändå upplever många ungdomar, även de som är över 18 år och har rösträtt, att de saknar möj-

lighet till infytande över det politiska beslutsfattandet och att de i viss mån inte är delaktiga i 

samhället. För att alla ungdomar i Lund ska känna delaktighet och uppleva att de har infytande 

behöver kommunens arbete med infytande och delaktighet stärkas ytterligare. 

Därför ska Lunds kommun 

• inhämta, samordna och sprida kunskap om metoder och arbetssätt för ungdomars infy-

tande och delaktighet 

• skapa, utveckla och synliggöra arenor för ungdomars infytande och delaktighet, 

• stärka kommunens nämnders och förvaltningars arbete med att få in ungdomars perspek-

tiv i politiska beslut och utvecklingsprocesser 

• utveckla kommunens verksamheter för ungdomar tillsammans med ungdomarna själva, 

• stödja ungdomars egen organisering genom coachning och rådgivning, antingen den sker 

inom ramen för föreningslivet eller under friare former 

• samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och 

trossamfund, samt med andra ofentliga verksamheter i arbetet med ungdomars infytan-

de och delaktighet. 
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Hälsa 
Hälsa är ett komplext begrepp som består av många delar som både påverkar och överlappar 

varandra. Å ena sidan kan hälsa helt enkelt vara frånvaro av sjukdom. Å andra sidan kan det 

beskrivas som individens subjektiva upplevelse av sitt välbefnnande på fera olika plan. Det 

ungdomspolitiska programmet defnierar hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefnnande. 

Att ha god hälsa innebär att ha tillräckligt med resurser för att hantera sociala, fysiska och 

känslomässiga utmaningar och att kunna förverkliga sina personliga mål. För ungdomar handlar 

vardagens krav i stor utsträckning om att klara sin skolgång för att i nästa steg kunna etablera 

sig på arbetsmarknaden. Att ha ett arbete är en av de viktigaste faktorerna för god livskvalitet 

och god hälsa. Ungdomar som inte genomför en gymnasieutbildning löper kraftigt ökade risker 

att hamna i olika former av utanförskap. 
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Även om denna grupp inte är så stor i Lund innebär kommunens starka kunskaps- och studietra-

dition att glappet mellan de grupper som klarar och de som inte klarar sina studier kan upplevas 

som särskilt stort. 

För att stärka ungdomars hälsa krävs engagemang på olika samhällsnivåer. Det handlar både 

om att skapa strukturella förutsättningar och om att påverka individers levnadsvanor och vanor 

i en positiv riktning. Därför behöver insatser som syftar till att förbättra ungdomars hälsa kän-

netecknas av sektorsövergripande samverkan, samordning och många olika former av insatser. 

Det behövs också ökad kunskap, både hos kommunala verksamheter och hos ungdomar själva, 

om vilka faktorer som särskilt främjar hälsan. 

Därför ska Lunds kommun 

• verka för att ungdomar ska ha trygga och hälsosamma boende- och livsmiljöer samt att de 

ska ha kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan 

• verka för att ge ungdomar goda möjligheter att etablera sig och skafa utbildning, arbete 

och bostad 

• vidareutveckla stödet till ungdomar som varken arbetar eller studerar 

• främja ungdomars möjligheter att utveckla och uttrycka det som väcker lust och intresse, 

och på så sätt skapa förutsättningar för ett lustfyllt informellt lärande 

• inhämta, samordna och sprida kunskap om vilka faktorer som särskilt främjar hälsa hos 

ungdomar, hur ungdomar själva upplever sin hälsa och vilka ungdomsgrupper som löper 

ökade risker för ohälsa 

• arbeta för förändrade attityder och värderingar kring psykisk hälsa och ohälsa hos ungdo-

mar 

• låta ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt känneteckna verk-

samheter som riktar sig till ungdomar 

• samverka nära med civilsamhället, till exempel föreningar, organisationer, studentliv och 

trossamfund, samt med andra ofentliga verksamheter i arbetet med att stärka ungdo-

mars hälsa. 
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4. Genomförande 

Handlingsplaner 
Det ungdomspolitiska programmet är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. 

Varje berörd förvaltning ska i sina åtaganden väga in programmets intentioner och priorite-

ringar. Treåriga handlingsplaner, varav den första gäller för perioden 2019-2021, ska tas fram 

av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med berörda förvaltningar. Handlingsplanerna 

är mer konkreta till sin karaktär och ska innehålla beskrivningar av de insatser, som tillsammans 

förutses leda till att programmets utvecklingsambitioner uppnås. De ska som minst svara på: 

• vad som ska göras 

• vem som ansvarar för genomförandet 

• hur det bidrar till att uppfylla det ungdomspolitiska programmets intentioner 

• när det ska vara gjort 

• vem som ansvarar för uppföljning och eventuell revidering. 

Beslut om handlingsplaner fattas av kultur- och fritidsförvaltningen. Handlingsplanerna bryts 

sedan årsvis ned i verksamhetsplaner som kopplas till årsbudgetar. 
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Uppföljning 
Att arbetet som sker följer programmets intentioner säkerställs genom att kultur- och fritids-

förvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp de treåriga handlingspla-

nerna. 

Aktualitetsprövning och revidering 
Det ungdomspolitiska programmet beskriver den strategiska inriktningen för det ungdoms-

politiska arbetet från och med 2018. Samhällsutvecklingen, såsom förändringar i kommunens 

befolkningssammansättning och den tekniska utvecklingen, går snabbt. En aktualitetsprövning 

av programmet görs vid behov, antingen på initiativ från kultur- och fritidsnämnden eller kul-

tur- och fritidsdirektören. En aktualitetsprövning betyder inte att dokumentet per automatik 

måste göras om; om programmets intentioner fortfarande bedöms vara relevanta och pro-

grammet uppfyller sitt syfte som strategiskt styrdokument kan det fortsätta att gälla, men 

ändå ha varit föremål för en översyn. 
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5. Bilaga: Utgångspunkter för det  
ungdomspolitiska programmet 

Mål för den nationella ungdomspolitiken 
Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och infytande över samhälls-

utvecklingen. 

Vision och förhållningssätt för Lunds kommun 
Lunds kommuns vision, som antogs av kommunfullmäktige i april 2017, beskriver ett önsk-

värt framtida tillstånd, både för platsen och för organisationen Lunds kommun. Visio-

nen sammanfattas i rubriken ”Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öp-

penhet”. De förhållningssätt som ska prägla arbetet enligt visionen är lyssna, lära och leda: 

Lyssna: Vi lyssnar och tar till oss kunskap som fnns i Lund och i världen utanför. Öppenheten 

gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati. 

Lära: Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfkna och skapa. Vårt lärande driver 

utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lös-

ningar och följer goda exempel. 

Leda: Vi leder och vi visar mod och handlingskraft, vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi 

verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra 

olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer. 
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Strategi för barnets bästa 
Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Lunds kommun genom att kommunfullmäktige har 

antagit Barnets bästa – en strategi för att stärka barnets rättigheter. Den innebär att barns 

rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet 

rör barn, hur barn påverkas och hur barns bästa har beaktats. En barnrättskommitté har upp-

draget att följa och utveckla arbetet för att genomföra strategin. 
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 Det ungdomspolitiska programmet beskriver 
inriktningen för ungdomsarbetet i Lunds 
kommun från och med augusti 2018 då 
programmet antogs av kommunfullmäktige. 

Programmet talar om vad de verksamheter som 
riktar sig till ungdomar ska sträva efter, vilka 
områden som särskilt behöver utvecklas och 
vilka grupper som ska prioriteras. 

Det ungdomspolitiska programmet 
är ett långsiktigt strategiskt dokument och det  
omfattar all ungdomsverksamhet som Lunds 
kommun är huvudman för. 
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