Möte med Ungdomsrådet 4 mars 2014
Kommunhuset 177E
Närvarande: Jonatan (Vänerparken), Linnéa (Fridagymnasiet), Fanny (Tärnan), Lydia (Tärnan), Joakim Sjöling
(BUN), Mattias (Vänerparken), Hugo (Fridaskolan), Anton (Torpaskolan), Ronny Irekvist och Mattias Fredén
(samordnare)

1. Mötesanteckningar
Hugo och Mattias antecknar från mötet
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen med tillägg på övriga frågor.
3. Utredning om ungas inflytande
Ronny Irekvist har fått i uppdrag att utreda hur man kan stärka ungas inflytande i Vänersborg.
Han anser att frågan bör utredas ihop med ungdomar och 4 av kommunens sommarjobb för
gymnasieelever tilldelas för att jobba med utredningen under sommaren. I Göteborg
genomfördes en liknande utredning och resultatet visade på att det spelar mindre roll hur man
organiserar ungdomsinflytandet, problemet ligger oftast i attityden hos beslutsfattarna.
Mötet tycker att det är bra att unga är med och genomför utredningen. Ungdomsrådet vill
även vara referensgrupp kring de förslag som utredningen resulterar i.
Mötet diskuterar hur rådet anser att ungdomsinflytandet ser ut idag och hur man vill ha det.
• Det är svårt att veta vilka frågor man kan vara med och påverka.
• Man saknar förfrågningar om uttalande inför beslut och vid utredningar
• Rådet vill vara med och påverka i alla nivåer (samhällsplanering, skolfrågor osv)
• Man önskar närmare kontakt mellan rådet och beslutsfattare
• Det är en bra idé med en rättighetskatalog, där man får info om var man kan vända sig
vid olika frågor)
• Ungdomsrådet önskar tätare kontakt med skolor och elevråd
• Förslag om att skapa en remissinstans med representanter för olika intressegrupper (ex
ungdomar, pensionärer, handikappade)
4. Info från nämnderna
Barn & Ungdom: Nämnden har satt nya mål för verksamheten. Detta då Vänersborg har en ny
vision. Just nu ser man över de fotbollsplaner som finns i kommunen. Behövs det fler
konstgräsplaner? Hur ser det ut i Frändefors, Brålanda och Vargön?
5. Budget för 2014
Mötet diskuterade hur årets pengar ska fördelas. Efter viss diskussion tog mötet enhälligt
beslut om följande fördelning:
• Möten 15 000 kr
• Reklam 17 500 kr
• Studiebesök 15 000
• Snabb Slant 40 000
6. Ungdomsrådets roll och marknadsföring
Ärendet flyttas till nästa möte

7. Demokratidag
Vi avvaktar frågan i väntan på hur det blir på Ungdomshuset samt om Ungdomsrådet istället
engagerar sig i en aktivitet på Aqua Blå.
8. Sverige Ungdomsråd
Emma berättar vad Sveriges Ungdomsråd gör. De kan erbjuda oss tips och hjälp samt
utbildning och inspirationsträffar. Vi behöver eventuellt skapa stadgar för Ungdomsrådet om
vi ska gå med. Det kostar dessutom 500 kr per år att vara medlem.
Mötet beslutar enhälligt att gå med. Mattias får i uppdrag att kolla om stadgar behövs, samt
eventuellt förbereda dessa.
9. Övriga frågor
9.1 Inspirationshelg i Skövde
Sista helgen i mars hålls en inspirationshelg i Skövde för ungdomar i hela regionen. Det är
kostnadsfritt att delta och Ungdomsrådet betalar resan för dem som vill åka. Emma, Linnéa
och Anton är intresserade. Mattias lägger ut mer info i facebookgruppen.
9.3 Politikermöte på Aqua Blå
Joakim berättar att Ungdomsrådet fått förfrågan om att hålla i en aktivitet med politiker under
Aqua Blå. Mötet tycker att det låter intressant, men vill ha lite mer info om vad som
efterfrågas och vilket stöd som finns att få.
9.3 Schools Out
Årets Schools Out arrangeras fredag 13 juni. Ungdomsrådet bjuds in att närvara med en
aktivitet eller för enskilda medlemmar att agera funktionär. Intresserade anmäler sig via
ungivbg.se
9.4 Facebookgruppen
Den interna facebookgruppen används för kommunikation mellan möten. Det är viktigt att
alla är inbjudna till gruppen. De som inte är med måste säga till.

