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Minnesanteckning Styrgrupp för Ungdomsdemokrati 2011-01-12 

Styrgrupp för Ungdomsdemokrati  

Onsdag den 12 januari kl. 13:00, Bålstarummet 

 

BRÅ 

Det förslag som styrgrupp för ungdomsdemokrati har gällande det fortsatta 
arbetet med brottsförebyggande rådets frågor (BRÅ) är: 

Att Styrgruppen för Ungdomsarbete utökas med deltagare från politiken. Vi 
föreslår att kommunalråd Agneta Hägglund tillsamman med 
ungdomspolitikerna Joakim Westerlund och Fredrik Anderstedt ingår i 
gruppen. Styrgrupp för Ungdomsarbete blir därmed tillika kommunens 
BRÅ. Vid behov föreslås andra berörda adjungeras gruppen. 

Utvärdering Demokratidag 2010 

Vi var nöjda. Inför nästa års demokratidag ska vi beakta de synpunkter som 
kom fram i den gemensamma utvärderingen på själva demokratidagen. 
Även den kritik som framkommit om att enbart en politiker per parit skulle 
få delta ska vi ta i beaktande. Se vidare sammanställning för Demokratidag 
2010.  

Resultat Demokratidag 

Vi beslöt att sammanställning för demokratidag 2010 ska läggas ut på 
kommunens hemsida. Charlotta ber Pia Jexell om detta. 

Hearing 1 den 19 januari  

Vi beslöt att Charlotta skulle göra en kortfattad sammanställning av 
handlinsplanerna för att underlätta beslutsprocessen på hearingen. Berörda 
nämnder bjuds särskilt in. 

Hearing 2 den 31 mars  

Frågan bereds på nästkommande möte den 17 februari. 
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Möten 2011 

Nästa gång beslöt vi att träffas (förutom en halvtimma före Hearing 1) blev 
Torsdag den 17 februari kl. 14-16 (byte av tid 15-17). Punkter att ta upp 
Hearing 1/uppföljning, Hearing 2, utökning styrgrupp för ungdomsarbete, 
inrättande av ungdomsråd, ungdomsenkät från ungdomsstyrelsen (LUPP), 
årets ungdomskommun, övrigt…. 

Vi sa också att Agneta ska hållas informerad men inte behöva vara med på 
våra möten. 

Rapporter 

Inga 

Övriga frågor 

LUPP ( ungdomsenkät från ungdomsstyrelsen) – Charlotta Tar reda på mer 

Ungdomsråd - Vi beslöt att inrätta ett ungdomsråd. Charlotta ska ta reda på 
mer om hur vi ska göra. Vi ska ta hänsyn till elevråden och även ha med 
friskolorna. Ungdomsrådet ska vara för högstadiet och gymnasium.  
Gruppen får inte bli för stor, men ändå ha bra representation. 

Info föräldramöte för kommunens högstadium och gymnasium i preventivt 
syfte mot främlingsfientlighet/politisk extremism och alkohol/våld– 
Charlotta och Johanna berättade om att detta föräldramöte sker i samverkan 
mellan skola, socialtjänst och polis. Mötet är i Teatern BcJF den 9 februari, 
två sittningar 17:30-19:00 och 19:30-21:00. 

 

Vid pennan: 

Charlotta Bjälkebring Carlsson, koordinator 


