Anteckningar från möte 10 april 2013
Närvarande: Jonatan (Vänerparken), Fanny (Torpa), Gabriella (Torpa), Joakim Sjöling (Barn
& Ungdomsnämnden), Emelie Carlbom (Barn & Ungdomsnämnden), Anna Svedung
(Socialnämnden) och Mattias Fredén (Ungdomsrådets samordnare/Vänersborgs kommun).
Gäst: Annelie Lindgren (Folkhälsosamordnare)

Presentation av sommarlovsenkäten
Annelie Lindgren sammanfattade resultatet av enkäten om ungdomars sommarlov. De flesta
ser fram emot sommarlovet och är nöjda med det. Men inte alla! Dessutom finns det områden
att jobba vidare med, så som exempelvis aktiviteter på sommaren och information om
sommarjobb.
Ungdomsrådet beslutar att analysera enkäten och fördjupa sig i vissa frågor. Vad kommer
politikerna göra med resultatet?

1. Senaste mötet
Anteckningarna från förra mötet läses upp

2. Information från nämnderna
Barn & Ungdomsnämnden har ett sparförslag på 2 procent under 2014-2016. Det innebär att
man ska spara 8,2 miljoner. Beslut om detta tas i juni.
Man vill höja meritvärdet för teckenspråk och likställa det med andra språk i meritpoäng.
Övriga frågor är sammanslagning av förskolor till större enheter, hyressättning för Arena
Vänersborg och frågan om skolskjuts.
Socialnämnden kommer ta upp frågan om Vänersborg vill vara med i kampanjen för att
motverka langning, på nästa möte.

3. Ungdomsrådet
Fortfarande behövs fler ungdomar i Ungdomsrådet. Alla skolor behöver täckas och
föreningslivet bör bjudas in med representanter.
Hur får man rådet att fungera? Det är viktigt att rådet har verkligt inflytande och engagerade
deltagare.

4. Marknadsföring
Mötet beslutar att köpa in en Roll-Up till Ungdomsrådet. Den kan vi ställa ut på skolor och i
andra sammanhang. Mattias gör design och beställer.

Vi måste använda sidan på Facebook mer. Mer info om hur man kommer i kontakt med rådet
och göra sidan mer attraktiv.

5. Sökbara pengar
Mattias visade exempel på vilka kriterier man använt i andra städer. Tanken är att det ska vara
lätt att söka, men att man måste uppfylla vissa saker.
Mötet beslutar att sätta åldersgränsen 13-25 år för att få söka. Projektet ska dock i första hand
rikta sig till åldersgruppen högstadiet och gymnasiet.
Inget maxbelopp sätts, men potten med pengar ska räcka hela året.
Mattias gör förslag för underlag och mailar ut detta.

6. Vision Vänersborg
Ronny Irekvist som vi hoppades kunde hjälpa rådet, är bortrest. Mattias tar kontakt med
honom när Ronny är tillbaka, och kallar därefter till ett extra möte.

7. Övrigt
7.1 Demokratiberedningen vill göra en gemensam studieresa till Borås. Ungdomsrådet tar
fram datumförslag som ligger efter sommaren.

8. Nästa möte
Torsdag 16 maj

Antecknat av Fanny

