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Ungdomsarbetet i kommunerna och utvärdering av basservicen 2021  

 

Bästa mottagare,  

Regionförvaltningsverken samlar med regelbundna mellanrum in uppgifter om 

kommunernas ungdomsarbete. Med denna enkät undersöker vi omfattningen av 

kommunernas tjänster inom ungdomsarbetet och personalresurserna år 

2021. Informationen som nu samlas in använder regionförvaltningsverken även för 

utvärderingen av basservicen 2021, som behandlar tillgången till kommunalt 

ungdomsarbete. Utvärderingen av den regionala basservicen är en av 

regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter. 

Resultaten av enkäten publiceras på webbplatsen nuorisotilastot.fi.  

Webbplatsen nuorisotilastot.fi är en statistiktjänst som drivs av 

regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet med vilken man 

följer upp tillgången till ungdomsarbetets tjänster och tjänsternas nuläge runt om i 

Finland. Webbplatsen är avsedd för såväl medborgare, ungdomsarbetare i praktiskt 

arbete som myndigheter. Syftet med webbplatsen är att på ett öppet sätt visa den 

brokiga mångfalden av ungdomsarbete i hela landet samt tillhandahålla redskap för 

ungdomsarbetare och för myndigheter vid planering och ledning. Vi utvecklar 

webbplatsen kontinuerligt och uppdaterar dess befintliga databaser. 

Uppgifterna samlas in från olika instansers material, bl.a. undervisnings- och 

kulturministeriets, regionförvaltningsverkens och Statistikcentralens. Data om 

kommunernas ungdomsarbete baserar sig på uppgifter som kommunerna själva 

meddelat. Vi ber er nu att besvara enkäten om tillgången till ungdomsarbete i er 

kommun och hurdana resurser ungdomsarbetet har till sitt förfogande. Enkäten finns 

bakom denna länk: 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kan överlåta uppgifterna för att 

användas i vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar.  

Enkäten skickas till dem som ansvarar för ungdomsväsendet i kommunerna.  

Vi ber er besvara enkäten senast fredagen den 15.1.2022 

Tack för ditt svar! 

 

Ruth Bamming 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

tfn 0295 016 328 

ruth.bamming@rfv.fi 

 

Frågeformuläret: https://nuorisotilastot.fi/sv/ungdomsarbetet-i-kommunerna-2021/ 
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Uppgifter om respondenten: 
 

Förnamn   

Efternamn   

Befattning   

Telefonnummer   

E-postadress   

Kommun färdigt ifylld 

 
 

1. Den ansvariga person för ungdomsväsendet och personens e-
post 
 

Namn____ 

E-postadress___________ 

 

2. I vilken e-post vill ni få regionförvaltningsverkets aktuella 

meddelanden t.ex. om skolningar 
____ 

 

 

3. Hur många personer arbetar inom ungdomsväsendet i 

kommunen år 2021 (årsverken)? 
 

Här vill vi få reda på vilka resurser kommunen har för det kommunala 

ungdomsarbetet. Denna information och informationen om ungdomsservicen 

uppdateras på webbplatsen Nuorisotilastot.fi. Där finns också de uppgifter som 

efterfrågades förra gången. 

Ange endast dem som är anställda på heltid (fast- eller visstidsanställda). Om 

kommunen har köpt de i 8 § i ungdomslagen angivna tjänsterna inom ungdomsarbete 

och ungdomspolitik, rapportera de köpta årsverken här.  

Hit räknas inte de uppsökande ungdomsarbetarna eller verkstädernas personal, 

eftersom deras uppgifter fås från annat håll. Hit räknas inte heller t.ex. 

kontorsanställda (t.ex. bokförare), personer som arbetar i läroavtal eller personer som 

arbetar i morgon- eller eftermiddagsverksamhet. 
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Chef för ungdomsväsendet eller motsvarande (inkl. 

arbetstagare på chefsnivå) (årsverken) 

 

Planerare eller koordinator för ungdomsarbete ed. (årsverken)  

Ungdomssekreterare eller motsvarande (årsverken) 
 

Ungdomsledare eller motsvarande (årsverken) 
 

Specialungdomsarbetare eller motsvarande (exklusive dem 

som utför uppsökande ungdomsarbete eller verkstädernas 

personal) (årsverken) 

 

Någon annan typ av ungdomsarbetare (årsverken) 
 

 

Projektanställda (årsverken)  

Hela personalen inom ungdomsarbetet sammanlagt (årsv.) 
 

 

4. Finns det en ungdomslobbygrupp i kommunen (t.ex. 

ungdomsfullmäktige)?   
• Ja 

• Nej 

• Vet inte 

 

Kommentar 

----------- 

 

5. Har det gjorts upp en likabehandlingsplan eller jämställdhetsplan 

för ungdomsarbetet? 
(om de har kombinerats välj både likabehandlingsplan och jämställdhetsplan) 

• Likabehandlingsplan   

• Jämställdhetsplan 

• Nej 

• Vet inte 

 

Kommentar 

----------- 
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6. Finns det ett tillräckligt utbud av följande tjänster för unga i er 

kommun?  
  

finns i 
kommunen 

 
 ja |nej |vet 
inte 

kommentarer 

Öppet ungdomsarbete / kollektivt ungdomsarbete 

Ungdomsgårdar eller andra lokaler öppna för unga ⃝   ⃝  ⃝ 
 

”Öppna ungdomskvällar" på ungdomslokalerna  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Öppen smågrupps- eller klubbverksamhet  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Digitalt ungdomsarbete / ungdomsarbete på webben 
(i: när digitala medier eller digital teknik används eller behandlas i 
ungdomsarbetet, kan ske i såväl fysiska som digitala sammanhang) 

⃝   ⃝  ⃝ 
 

Informations- och rådgivningsarbete för unga   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Utbildningar och informationsmöten för unga ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Internationellt ungdomsarbete   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Lägerverksamhet ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Inriktat ungdomsarbete och specialungdomsarbete 

Uppsökande ungdomsarbete   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Gatuarbete eller mobilt ungdomsarbete   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Navigatorns tjänster  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Ungdomsverkstäder ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Smågruppsverksamhet (i: slutna grupper)   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Individuell handledning (annan än ovan nämnda former av 
ungdomsarbete) 

⃝   ⃝  ⃝ 
 

Ungdomsarbete i skolorna 

Ungdomsarbete i grundskolorna ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Ungdomsarbete i övergångsskedet mellan grundskolan och andra 
stadiet 

⃝   ⃝  ⃝ 
 

Ungdomsarbetare i läroanstalter på andra stadiet ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Stödtjänster för ungas medborgarverksamhet 

Ungdomsorganisationernas stödtjänster (annat än bidragsverksamhet)  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Stödtjänster som erbjuds av fria aktivitetsgrupper för unga (inte 
registrerade ungdomsgrupper)  

⃝   ⃝  ⃝ 
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7. Adresser till ungdomsgården/ungdomsgårdarna eller andra 

lokaler som är öppna för unga:  
* endast öppna ungdomslokaler, inte t.ex. skolornas lokaler, Navigatorn eller 

verkstädernas lokaler. Om lokalen används gemensamt, t.ex. både av Navigatorn och 

som ungdomslokal kan den räknas med.   

 

Ungdomslokalens namn  

 

___________________________ 

Adress 

(gata och nummer) 

______________ 

Kommun 

 

_______________ 

___________________________ ______________ _______________ 

___________________________ ______________ ________________ 

___________________________ ______________ ________________ 

 

Du kan också lägga till adresserna till ungdomsgårdarna eller andra lokaler som är 

öppna för unga som en lista  

Ett exempel på listan finns här (webbsida) 

8. Har lokalernas antal förändrats under de senaste två åren?  
 

I vår kommun har antalet lokaler som är öppna för unga:  

a) minskat 

b) hållits oförändrat 

c) ökat 

 

Förklaring: Syftet med frågan är att ta reda på om det har skett förändringar när det 

gäller lokaler som är öppna för unga, t.ex. om coronapandemin har påverkat antalet 

öppna lokaler. 

 

9. Nätverket för vägledning av och tjänster för unga: 
 

I ungdomslagens 9 § bestäms det om det sektorsövergripande samarbetet att 

kommunen ska ha ett nätverk för vägledning av och tjänster för unga (i lagen 

benämnt styrnings- och servicenätverk) eller någon annan motsvarande 

samarbetsgrupp vars målgrupp är alla unga som bor i kommunen. I denna 

undersökning kallas detta sektorsövergripande samarbete för nätverket för vägledning 

av och tjänster för unga. 
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Nätverket för vägledning av och tjänster för unga enligt 9 § i ungdomslagen 

(1285/2016) eller ett annat samarbetsnätverk som behandlar alla ärenden 

som rör de unga i kommunen eller närkommunerna är 

 

□ Kommunens eget  

□ Gemensamt med en annan kommun eller andra kommuner Uppge vilka andra kommuner 

som ingår i nätverket. 

□ Har bildats, men verkar inte längre 

□ Är under beredning, kommentar: 

□ Har inte bildats och är inte under beredning. 

 

Om det lagstadgade nätverket inte har bildats eller dess verksamhet 

har upphört, förklara varför.  
□ Kommunen har inte varit medveten om skyldigheten enligt 9 § i ungdomslagen 
□ Man har inte kommit överens i kommunen om vems uppgift det är att bilda nätverket. 
□ Kommunen behöver vägledning för att bilda nätverket 
□ Samförstånd har inte nåtts om nätverkets uppgifter och mål 
□ Nätverket sammanträdde formellt utan uppfattning om sin egentliga uppgift 
□ Ledningen av nätverket fungerade dåligt 
□ Nätverket nådde inte enighet om de saker som behandlades 
□ Nätverksarbetet stupade på personkonflikter 
□ Nätverksarbetet stupade på praktiska problem (t.ex. svårigheter att delta i mötena) 
□ Det hade inte reserverats tillräckliga resurser för nätverkets aktiva arbete och främjande av 

ärendena (samordningsarbete etc.) 
□ Deltagarna förband sig inte vid arbetet 
□ Mötena hölls för sällan, ingen kontinuitet nåddes 
□ Annat, vad? 

 

 

Kommentar 

----------- 

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att mina uppgifter registreras*  

https://avi.fi/sv/dataskydd 

 


