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Svensk Ungdom tackar för möjligheten att kommentera förslaget till en ny ungdomslag.  Utlåtandet är 
indelat i inledningssvis några allmänna kommentarer kring lagförslaget åtföljt av kommentarer till 
specifika paragrafer. 
 
Allmänna kommentarer 
 
Svensk Ungdom anser att det är positivt att statsrådet valt att utarbeta en ny ungdomslag. Lagförslaget 
är en bra och genomtänkt helhet som bättre svarar på det samhälle vi lever i.  
 
Svensk Ungdom ser att det är positivt att lagförslaget är mera av en ramlag än den nuvarande lagen 
eftersom den ger mera utrymme för flexibilitet och anpassning till ett samhälle som förändras i snabb 
takt. Samtidigt vill vi föra fram vikten av att utrymme och flexibilitet inte möjliggör en nedprioritering 
av ungdomsarbete och ungdomsfrågor.  
 
Svensk Ungdom ser även att det är positivt att värderingar som jämlikhet, delaktighet och mångfald 
också har en plats i den nya lagen. Syftet med lagen är tydligare och klarare än i den nuvarande. 
 
Svensk Ungdom ser att det är viktigt att ungdomslagen också i fortsättningen ger utrymme för unga 
som tillhör en minoritet och ger dem jämlika möjligheter. 
  
Kommentarer relaterade till specifika lagparagrafer 
 
§ 3  
Svensk Ungdom stöder tanken om att definiera ung som en person mellan 7-29 år. Lagens 
målsättningar som definieras i § 2, som t.ex. förstärkande av ungas självständighet, passar väl till 
målgruppen. Svensk Ungdom vill ändå lyfta fram vikten av att 0-6 åringars rättigheter också i 
fortsättningen garanteras, samt att verksamhetsförutsättningarna för anordnande av verksamhet för 
dem finns också i framtiden.  Svensk Ungdom ser att en konsekvensbedömning av förändringen kunde 
vara till fördel för att inte en grupp ska bli i kläm.  
 
§7  
Svensk Ungdom är oroad för att de föreslagna ändringarna i understödskommissionens roll försvagar 
medborgarsamhällets inflytande över ungdomspolitiken. Svensk Ungdom tycker att den nuvarande 
understödskommissionens roll har varit välfungerande, och skapat en passlig balans mellan 
organisationerna och statsförvaltningen. Understödskommissionen borde även i fortsättningen ge 
förslaget om fördelningen av statsunderstöden. Den breda representationen i understödskommissionen 
ger en större legitimitet för besluten än tjänstebeslut, och skapar ett starkare band mellan 
ungdomsorganisationerna och de aktuella ungdomspolitiska målsättningarna.  
 



 
§ 8 
Svensk Ungdom anser att det är bra att kommunens uppgiftsbeskrivning är flexiblare i lagförslaget. 
Lagförslaget tar bättre i beaktande olika kommuners särdrag och stöder kommunernas 
självbestämmanderätt i utformandet av ungdomstjänster. Åldersstrukturen i kommunerna kommer att 
bli allt mer varierande under de kommande årtiondena och då är det bra med flexibilitet i 
tjänsteproduktionen eftersom kommunernas behov blir allt mer olika. Svensk Ungdom vill ändå fästa 
uppmärksamhet på att de mera öppna skrivelserna inte får ge utrymme till att försämra och försumma 
ungdomstjänster i kommunerna.  
	
§21 
Den nya lagen ger nya möjligheter att begränsa understöden utifall att mottagaren inte uppfyller kraven 
för understöd. Det är positivt att det finns bättre verktyg att ingripa i understöd som inte används på 
rätt sätt.  Förslaget skulle också leda till en mer aktiv dialog mellan statsförvaltningen och 
ungdomsorganisationer.   

Svensk Ungdom vill samtidigt lyfta fram vikten av långsiktighet i understöden till 
ungdomsorganisationer. Det är viktigt att det finns en kontinuitet i understöden och en möjlighet för 
organisationer att utvecklas och uppfylla de krav som ställs. I dagens läge koncentreras mycket av 
resurserna till slutet av året då början kännetecknas av osäkerhet. För att ge mera utrymme för 
utveckling av ungdomsverksamheten så kunde understöden med fördel ges för två år åt gången.  

§22 
Den nuvarande ungdomslagen förstärker ungas rätt att bli hörda i beslut som berör dem. Svensk Ungdom 
skulle gärna se att den nuvarande lagens skrivning om ungas rätt att bli hörda även skulle inkluderas i det 
nya lagförslaget. Därtill ser Svensk Ungdom att det skulle vara viktigt att lagen också erbjuder verktyg och 
sätt att höra unga på, vilket lagförslaget inte gör i sin nuvarande form. Detta är speciellt viktigt då det gäller 
hörande av barn i en väldigt ung ålder.  
	
§27  
Svensk Ungdom anser det vara välkommet att lagstifta om tillvägagångssättet för drogtest på 
ungdomsverkstäder. Svensk Ungdom vill dock fästa uppmärksamhet på att drogmissbruk inte får sätta 
ungdomar i en ojämlik position beträffande tillgång till verkstadstjänster.  
Eventuella tester måste användas till att kartlägga den enskilda ungdomens faktiska behov av stöd, inte 
till att begränsa hennes tillgång till tjänster.  

Helsingfors den 30 november 2015 

 

Ida Schauman   Sandra Gringärds  

Förbundsordförande   Förbundssekreterare 

Svensk Ungdom   Svensk Ungdom 

 

 


