
 

Minnesanteckningar ungdomsdialogmöte  

Datum:   2018-04-11 

Plats:  Delta, Skärhamn  

Antal ungdomar: 15 ungdomar 
  

Närvarande  
tjänstepersoner: Åsa Jansson, Processledare barn och ungdomskultur 
  Pia Andersson, Ungdomskonsulent, Kultur och fritid 
  Dan Christoffersson, Utvecklingschef, Barn och utbildning 
  Anna Orvefors, Processledare barn och unga 
  

1. Presentationsrunda och fika 
 

2. Kort beskrivning om vad ungdomsdialog är och hur upplägget är tänkt.  
• SMS-panel: De som anmält sina mobilnummer eller mail får frågor några 

gånger per år att ta ställning till. Frågorna kan komma ifrån både politiker och 
tjänstemän.  

• Ungdomsdialogmöte – som ikväll men politiker kommer även bjudas in vid 
kommande tillfällen 

• Förslag – på hemsidan www.tjorn.se/ungdomsdialog - där kan man som ung 
på Tjörn komma med synpunkter och förslag som sedan kommer tas vidare 
till rätt förvaltning eller tas upp på dialogmöten.  

 
3. Tjörnpengen.  

Ungdomarna fick sitta i grupper och diskutera vilka regler de tycker ska finnas för 
”Tjörnpengen”. Några regler måste vi ha och det är: 

• Demokratisk och icke diskriminerande 
• Drogfritt 
• Öppet för alla (kan dock vara vissa åldersbegränsningar) 

Vad grupperna kom fram till i diskussionerna var följande:  

Vem får söka? 
 unga 12-18 år, inga vuxna  
 vuxna och unga 18-18 år  
 12-20 år.  
 De som ska beviljas ska kunna gå att lita på (inga som kränker, bråkar etc.) 
 De person/grupp kan bara få en ansökan per år beviljad.  

Hur ofta kan man söka pengarna? 
 1-2 ggr/år 
 3 ggr/år.  

 

http://www.tjorn.se/ungdomsdialog


Till vilka projekt får man söka? 
 Utbildningssyfte, kulturellt eller nöje.  
 Det ska vara saker som har någon betydelse för många 
 Fotbollsturneringar, LAN, konserter, musik eller vollyboll turnering.  
 Konserter, skolresor, resor, utbildningssyfte 
 Vissa saker får man anmäla sig till 

 
Hur mycket pengar får man söka till varje projekt? 
 3000-5000 kr 
 Max 5000 kr 
 Ingen direkt gräns 

Vem beslutar om vilka projekt som får pengar. 
 En grupp ungdomar 
 Politikerna eller ungdomssamordnare 
 Ungdomsdialog 

Hur ska man söka? 
 Man ska komma till kommunhuset med en vettig idé  
 Särskilda tider så man får hjälp med ansökan.  
 Det hålls en slags tävling sär ungdomar kan skicka in bidrag. 
 Man skapar en mail dit man kan skicka sitt bidrag.  
 Man ska hitta ansökningsblanketten via en länk på hemsidan.  

 
På mötet beslutas att om alla pengarna inte gått åt under slutet av året så ska Kultur 
och fritid få arrangera något under jullovet för unga för de pengarna som finns kvar.  
 

4. Förslag på hur vi ska arbeta med ungdomsdialog? 
Kommer behövas ha möte emellan de stora dialogmötena med politikerna. Kan också 
bildas olika projektgrupper som arbetar med olika uppdrag.  
 

5. Vilka frågor vill ni ställa till politikerna nästa gång? 
 -Jag skulle vilja fråga vad politikerna vill göra för oss ungdomar, vad de tänker kring 

de unga på Tjörn? 
 -Jag vill diskutera att vi bör ha ett kulturhus på Tjörn, säger någon 
 -Busskort så att vi kan ta oss till det som finns att göra 
 -Jag vill berätta om den psykosociala miljön på skolorna, jargongen som finns och 

höra vad politikerna tänker om det. 
 -Jag har förstått att skolan har politiska faddrar? Då borde det vara så att de besöker 

skolan, går runt och ser hur det är och pratar med alla inte bara elevrådet. Jag vill att 
de kommer oftare och att de som är faddrar verkligen gör sitt uppdrag.  


