Minnesanteckningar från möte med beredningen för
medborgardialog och mångfalds arbetsgrupp för utveckling av
dialogverktyg för ungdomar
Dag: onsdag den 13 januari 2016
Tid: 18:00-19:45
Plats: Bollmora
Närvarande: Mats Fält (M), Anders Henjer (L), Fredrik Melin (S), Sara Granestrand (S)

Diskussion om mål för mötet
Diskussion om arbetets inriktning, antal möten och innehåll på kommande möten.

Intressant - Kanske ungdomsråd?
Gruppen diskuterar vilka former för dialog med ungdomar som skulle var intressanta och enas om att
det troligen är mest intressant att arbeta vidare med någon form av ungdomsråd/-fullmäktige
kopplat i första hand till våra skolor. Vänorten Savignys idé att ge rådet ansvar för ett årligt projekt –
t.ex. en konsert till förmån för något angeläget ändamål - kan vara ett sätt att ge arbetet mer stadga
och göra det mer intressant att delta.
Tankar kopplat till ungdomsråd
 Bör fundera noga på rekrytering, åldersgränser och administrativt stöd.
 Viktigt att lansera ett tydligt och hållbart projekt - gärna kopplat till en aktuell fråga som
upplevs som relevant och intressant.
 Valen kan bli ett bra sätt att göra reklam och öka intresset.
 Deltagarna måste självfallet kunna påverka både innehåll och arbetssätt.
 Vi bör inte begränsa arbetet till det som traditionellt ses som ungdomsfrågor.
 Positivt om breda grupper deltar och inte bara de som redan är aktiva i föreningar och
politik.

Mindre intressant – Dialog via nätet
Mindre intressant att utveckla särskilda samrådsmöjligheter för ungdomar baserade på nätet och
kommunens hemsida. Där bör ungdomar i huvudsak delta på samma sätt som andra grupper.
Det är dock viktigt att lyfta ungdomars möjligheter att påverka på kommunens hemsida. Det måste
vara lätt att hitta.

Inför nästa möte
Gruppen enas om att det skulle vara bra med mer skriftlig information inför nästa möte och att bjuda
in några som kan bidra med egna erfarenheter.

Önskad information/aktiviteter inför kommande möte
 Bjuda in någon från förvaltningen som har synpunkter på hur Tyresö tidigare har arbetat med
samråd med ungdomar
 Mikael Onegård som tidigare arbetat med ungdomsråd kan berätta om sina egna lokala
erfarenheter
 Information om ungdomsfullmäktige i Botkyrka och Haninge (konkreta resultat/utfall)
 Information om verksamhet kopplad till ungdomsinflytande i Savigny och Borgå
 Information om Rädda Barnens idéer om ungdomsinflytande
 Information om vad vi vet om våra lokala ungdomars uppfattning om och intresse för
demokrati och inflytande
Förslag på nästa mötesdatum
Den 15 mars klockan 18:00. Bör stämmas av på kommande möte med beredningen.

