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Minnesanteckning Styrgrupp för ungdomsdemokrati 2011 06 22 

Närvarande: Charlotta Bjalkebring-Carlsson; Daniel Cramnell; Fredrik 
Anderstedt och Joachim Westerlund 

1. Rapportrunda 

- Principen är öppenhet när det gäller ungdomsdemokratifrågorna. 
Inget som avhandlas är hemligt. Viktigt är dock att det i första hand 
ska vara ungdomarnas talan som ska höras, vilket ska framgå i de 
inbjudningar vi sänder ut. Fredrik bad om ursäkt för att inbjudan till 
tidigare hearing i ett fall inte gått den formella vägen. 

- Joakim berättade om kommunens introduktion för 6 klassare, där 
han och Charlotta med informationsstrategerna berättade om hur 
kommunen fungerar. Samt om rektorsmötet den 25 maj där han och 
Charlotta berättade om planeringen för ungdomsrådet och att 
skolornas hjälp behövs för att välja medlemmar till rådet. Vid detta 
möte framlades synpunkter om att Resursskolan ska ha egen 
representation. Arbetsgruppen vidhåller liggande förslag., 
uppföljning sker våren 2013. Arbetsordningen och ledamöter 
föreslås antas i KS den 17 oktober. 

- Danne berättade att det inkommit 10-12 ansökningar till de 75 
procentiga ungdomssamordnarna. 3 kvinnor och 3 män ska 
intervjuas. 

- Vi diskuterade vidare kontakt med Mora som hjälp oss komma i 
gång med Demokratidagarna. Vi beslöt inbjuda Carin Niburg och 
Åke Nyström från Mora till Demokratidagen den 26 oktober 2011.  

2. Förslag Arbetsordning Ungdomsråd 

- Vi gick igenom arbetsordningen. Styrgrupp för ungdomsdemokrati 
understryker vikten av att ungdomarna måste tas på allvar och att 
nämnderna ser till att remittera för ungdomar viktiga ärenden till 
Ungdomsrådet. Arbetsordningen är skickad för synpunkter till 
förvaltningscheferna. Svar senast 15 september, KS 17 oktober. 

3. Höstens möten (se även bilaga Årshjul) 

•   17 augusti styrgrupp kl 13 

•  14 september  Gruppledarutbildning kl 13-ca.16 
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•  15 september styrgrupp kl 13          

•  12 oktober styrgrupp kl  15 

•   Demokratidag onsdag den 26 oktober 2011 kl. 8-14, Aronsborg 

•   14 november första ungdomsrådet 

•   Hearing 1 onsdag den 23 november 2011 kl. 13-16, kommunhus  

•   1 december styrgrupp kl 13 

•   Hearing 2 onsdag den 28 Mars 2012 kl. 13-16, kommunhuset         

 

Nästa möte styrgrupp för ungdomsdemokrati måndag den 17 
augusti klockan 13.00  

Vid pennan  
   
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator 

…  


