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 Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 
 
Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala. Redovisning av Mötesplatsen 
och Hur är läget år 2012. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 
 
att  uppdra till kontoret att beakta framförda synpunkter från Mötesplatsen vid analys  
       av förslag till nämnden om framtida insatser. 
 
att  delge kulturnämnden redovisningen. 
 
 
Sammanfattning 
Barn- och ungdomsnämnden deltar vid Mötesplatsen och Hur är läget? inom ramen för 
nämndens medborgardialog med ungdomar. Nämnden har utsett två kontaktpolitiker till 
Mötesplatsen och kontoret deltar med tjänstemän. BOiU redovisar synpunkter framförda  
på Mötesplatsen och genomförda insatser år 2012 och utvecklingsplaner år 2013, bilaga 1. 
 
Föredragning 
Mötesplatsen har genomförts vid sex tillfällen med 397 deltagande ungdomar och 133 vuxna. 
BOiU redovisar framförda synpunkter och frågor på respektive möte och sammanfattar frågor 
som föreningen upplever som viktiga. Frågor och synpunkter har en bredd som kräver att 
berörda nämnder analyserar vad som bör beaktas i framtida planering. De frågor som 
avhandlats på Mötesplatsen berör inflytande- och påverkansfrågor och formerna för det, 
kulturfrågor och hur Uppsala Konsert och Kongress kan öppnas upp för unga, fysisk och 
psykisk hälsa, segregation, integritet i skolan och kollektivtrafik. Vid utvärdering av 
Mötesplatsen uppger majoriteten av deltagande ungdomar att Mötesplatsen är ett bra forum 
som inspirerar. 
 
Hur är läget? har under vårterminen genomförts med tio klassbesök i årskurs 6-9 med totalt 
237 elever. Eleverna delgav förtroendevalda frågor och tankar direkt vid mötet. En viss 
uppföljning av framförda frågor gjordes via mejl. Hur är läget? fungerar för förtroendevalda 
som en scanning av för elever angelägna frågor. Minnesanteckningar förs inte varför 
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klassbesöken inte kan vara ett underlag i nämndens planering. Vikten för elever att på detta 
sätt få möta förtroendevalda ska dock inte underskattas. Återkommande frågor som togs upp 
av eleverna var: 

- Busspriserna, busstiderna och svårtillgänglighet för vissa hållplatser. 
- Det finns för få platser/aktiviteter/att göra för ungdomar i Uppsala. 
- För få bostäder för unga. 
- Arbetslösheten är stor bland unga. 
- Flygplatsen i Ärna (majoriteten var emot) 
- Många tycker inte att Uppsala Konsert och Kongress, UKK är för dem utan för den 

äldre kultureliten och vill därför skära ner på kulturen då de uppfattar att kultur 
representeras av UKK  

 
BOiU vill utveckla Mötesplatsen med bättre uppföljning av de synpunkter som ungdomar 
framför. För att effektivisera processen vill BOiU att berörda nämnder ska ha två kontakt-
politiker och en tjänsteman som kan delta på mötet och som med BOiU svarar för 
uppföljning, något som nämnden och kontoret redan har. Efter varje Mötesplats kommer 
BOiU sammanställa frågor och framförda synpunkter till berörda nämnder, något som 
kontoret bedömer kan bli framgångsrikt om respektive nämnd levererar svar till BOiU  
och Mötesplatsen. 
 
BOiU upplever att ett problem med Hur är läget? är att eleverna ofta har frågor och vill 
diskutera ämnen som inte berör deltagande förtroendevaldas ansvarsområde. BOiU vill därför 
utveckla Hur är läget? till ett nytt koncept kallat Din röst. Fokus utgår från Barnkonventionen 
och målgrupp år 2013 är elever på mellanstadiet. Idén är att elever tillsammans med sina 
lärare arbetar med frågor utifrån Barnkonventionen för att sedan prioritera vilka frågor de vill 
ta upp med förtroendevalda vid deras klassbesök.  
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