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Barn- och ungdomsnämnden 

Medborgarpanel som verktyg för medborgardialog 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att inte inrätta en medborgarpanel. 

S ammanfattning 

I januari 2013 gav nämnden kontoret i uppdrag att redovisa organisation, kostnad 
och ansvar för start av medborgarpanel från hösten 2013. Medborgarpanel innebär 
att kommunen bjuder in medborgare att delta i en grupp som under en längre tid 
med jämna mellanrum får frågor att besvara kring utveckling av det samhälle de 
lever i och om de tjänster som kommunen, i detta fall nämnden erbjuder. 

En medborgarpanel, bestående av föräldrar t i l l ungdomar i grundskolans årskurs 
7-9, skulle kanske förbättra nämndens kunskaper om barns och ungdomars behov. 
Att få komma med synpunkter utan krav på att delta vid fysiska möten kan kanske 
locka fler medborgare t i l l engagemang. Nämnden ser dock för närvarande inte 
något område där vi skulle få information som vi kan nyttja och som vi inte redan 
kan få genom direktkontakt med medborgare. 

I januari 2013 gav nämnden kontoret i uppdrag att redovisa organisation, kostnad 
och ansvar för start av medborgarpanel från hösten 2013. Medborgarpanel innebär 
att kommunen bjuder in medborgare att delta i en grupp som under en längre tid 
med jämna mellanrum får frågor att besvara kring utveckling av det samhälle de 
lever i och om de tjänster som kommunen, i detta fall nämnden erbjuder. 

Att få komma med synpunkter utan krav på att delta vid fysiska möten kan kanske 
locka fler medborgare t i l l engagemang och bredda underlaget i berednings- och 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Ärendet 



2 (2) 

beslutsprocessen. Medborgarna ska uppleva att deras engagemang bidrar til l 
konkreta resultat eller åtgärder. 

En medborgarpanel, bestående av föräldrar t i l l ungdomar i grundskolans årskurs 
7-9, skulle kanske förbättra nämndens kunskaper om barns och ungdomars behov 
Nämnden ser dock för närvarande inte något område där vi skulle få information 
som vi kan nyttja och som vi inte kan få genom direktkontakt med medborgare. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss 
Ordförande 


