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Handläggare Datum Diarienummer 
Ulf Lundström 2014-01-16 BUN-2013-2150 

Barn- och ungdomsnämnden 

Förslag till inriktning av barn- och ungdomsnämndens medborgardialog 
februari månad till och med juni månad år 2014 

Förslag till beslut 

att fastställa inriktning och tidsplan för nämndens medborgardialog februari månad t i l l och 
med juni månad år 2014. 

att utse representant för majoriteten i Trafiksäkerhetsrådet och i Handikappföreningarnas 
samarbetsorganisation. 

Ärendet 
Kontoret föreslår i denna handling inriktning och tidsplanering av nämndens medborgardialog 
för perioden februari månad ti l l och med juni månad. 

Föredragning 
Det åvilar uppdragsnämnderna att vara medborgarnas företrädare, och ansvaret för den 
politiska dialogen med medborgarna är ett uppdrag för uppdragsnämnderna. 
Uppdragsnämnderna svarar för utvecklingen av medborgardialogen inom respektive 
ansvarsområde. Olika målgrupper kräver olika insatser och fora för dialog. Tillsammans med 
synpunkts- och klagomålshanteringen är medborgardialogen en del av nämndens 
demokratiarbete och omvärldsbevakning. I dialogen företräder de förtroendevalda nämnden. 

Nämndens medborgardialog med ungdomar ska bidra t i l l att öka ungas delaktighet och 
inflytande i samhället. Medborgardialogen ska belysa ungas uppväxtvillkor och ta tillvara 
på ungas engagemang, synpunkter och initiativ t i l l nämnden. 

Inriktning och tidsplan 

Mötesplatsen 
Föreningen Barnombudsmannen i Uppsala har sedan 2003 arrangerat Mötesplatsen 
i samverkan med flera uppdragsnämnder på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden och 
från 2012 socialnämnden för barn och unga. I dialog med företrädare för berörda nämnder 
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har Barnombudsmannen beslutat att avveckla Mötesplatsen från januari månad 2014. 
Någon ersättning t i l l Mötesplatsen finns inte i dagsläget. 

Dialogforum med unga med funktionsnedsättning 
Föreningen Fyrisgården svarar för dialogforum där ungdomar med olika funktionsnedsätt
ningar delger nämnden sina synpunkter på uppväxtvillkor, sin framtid och sina förslag t i l l 
förändringar. Vid dialogmötena deltar även förtroendevalda från andra nämnder och 
tjänstemän från andra kontor. 

Fyrisgården har t i l l kontoret uttryckt önskemål om en tydligare återkoppling från nämnden 
om vilka åtgärder ungdomars synpunkter och idéer föranlett från nämnden. 

Onsdag 11 mars 10.00-11.30. 
Onsdag 7 maj 19.00-20.30. 

Plats: Fyrisgården Svartbäcksgatan 58. 

Uppsalas Elevkårer 
Samarbetsorganisationen Uppsalas Elevråd redovisar på gemensamt möte med nämnden och 
barn- och ungdomsnämnden för elever aktuella frågor och organisationens insatser utifrån 
av nämnderna godkända verksamhetsbeskrivningar. 

Onsdag 19februari 9.00-11.00. 
Plats .Lokföraren. 

Integration och introduktion 
Målgrupp är flickor i åldern 13-20 år och unga kvinnor som i sin vardag möter värderingar 
och normer som starkt skiljer sig från majoritetsbefolkningen. Dialogen ska utgå från 
flickornas behov och bygga på ett egenmaktsperspektiv. Frågor att belysa är bland annat 
insatser och stöd för att introducera ensamkommande och nyanlända flickor i samhällsarenor 
som skola, föreningsliv, kulturverksamheter och fritidsaktiviteter. Dialogmötet planeras och 
genomförs i samarbete med föreningen Tjejers Rätt I Samhället, TRIS. 

Dag, tid och plats meddelas senare. 

Kontaktpolitiker 
Kontaktpolitikers uppdrag är att genom kontinuerlig kontakt med berörd organisation få 
information om verksamheten och organisationens sätt att utföra eventuell överenskommelse 
med nämnden, samt att få behov och idéer t i l l verksamhetsutveckling belysta. Kontaktmöte 
ska genomföras minst en gång under respektive termin och resultatet redovisas vid nämnd
sammanträde. Förteckning på kontaktpolitiker se bilaga 1. 
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Medborgarinitiativ 
Nämnden ska ha beredskap att svara upp mot initiativ från medborgare, som önskar ha 
dialog med nämnden i frågor inom nämndens ansvarsområde. Olika grupper av medborgare, 
formella och informella, är viktiga i nämndens och kontorets omvärldsbevakning avseende 
lokala nuläges- och behovsbeskrivningar. 

Nämnden ska i övrigt ha en flexibel planering av medborgardialogen och vid uppkomna 
aktuella frågor genomföra dialogmöten enskilt eller i samverkan med andra nämnder. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



B A R N - O C H U N G D O M S N Ä M N D E N 

Bilaga 1 

Barn- och ungdomsnämnden BUN 2012-01-01 - 2014-12-31 
Kontaktpolitiker 

- Nämnduppdrag 

2014-01-03 

Uppdrag Kontaktperson 
majoritet 

Kontaktperson 
opposition 

Tidsperiod 

Samarbetsorganisationen Uppsalas 
Elevråd 

Helene Brodin 
Rheindorf 

Mattias Kristenson Mandatperiod 

Uppsala Föreningsråd Felicia Lundqvist Thomas Lindh Mandatperiod 

HSO (Handikappföreningarna 
samarbetsorganisation) 

Mats Jonsson Tarja Onegård Mandatperiod 

Föreningen Ungdomens Hus Gustaf Almkvist Ylva Stadell Mandatperiod 

Föreningen Fyrisgården Anna-Lena Ettemo Helen Sverkel Mandatperiod 

Mötesplatsen Ulla Johansson Karolin Lundström Mandatperiod 

Kontaktperson/repre
sentant BUN 

Folkhälsorådet Uppsala kommun Anna-Lena Ettemo - Mandatperiod 

Kommunala handikapprådet Uppsala 
kommun 

Mats Jonsson - Mandatperiod 

Trafiksäkerhetstrådet Uppsala kommun Vakant Peter Lööv Roos 
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