UNGT INFLYTANDE I ALE KOMMUN
Tidigare har det funnits tre huvudsakliga instanser för ungas inflytande i Ale:
-

Ungdomsfullmäktige
Ungdomsrådet
Elevråden

När ungdomsfullmäktige avvecklas så lämnas ett tomrum i helhetsarbetet med ungas
inflytande i kommunen.
Dessa två funktioner ser ungdomsrådet som de viktigaste delarna som försvinner:
- I ungdomsfullmäktige ges ledamöterna möjlighet att framställa förslag till kommunens
politiker.
- Ungdomsfullmäktige har rätt att väcka motioner till kommunfullmäktige.
Vårt förslag är att ungdomsrådet utvecklas/förstärks för att uppfylla dessa funktioner. Främst
behöver ungdomsrådet bli ungdomarnas självklara kanal för ungt inflytande i Ale. Vi ser ett
behov av att det ska vara tydligt vad som är ungdomsrådets funktion i Ale Kommun. Detta för
att alla medlemmarna ska på ett lätt sätt kunna beskriva för andra ungdomar vad det är
ungdomsrådet gör, för att medlemmarna själva ska ha en ordentlig förståelse och för att de
inte ska behöva ta sig an arbete som inte ligger i deras ramar.
Detta är hur vi tänker:
Vi för fram ungdomars åsikter och ökar ungdomars inflytande.
Vi stärker ungdomars möjligheter att påverka sådana frågor som allmänt berör ungdomar i
Ale. Vi är den självklara mötesplatsen för samråd före beslut som berör ungdomarna.
Praktiskt: UR tar emot frågor från politiker och organisationer om sådant som påverkar
ungdomar i Ale. UR kan, där de känner att behovet finns, vidarebefordra dessa frågor till
ungdomar i Ale för att se vart ungdomarna ställer sig, detta görs t ex genom omröstningar via
URs sociala medier.
Vi har möjlighet att framställa förslag till kommunens politiker. Vi har rätt att väcka motioner
till kommunfullmäktige. Vi kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och
förvaltningar.
Praktiskt: UR tar emot förslag från ungdomar i Ale. Om dessa allmänt berör ungdomar i Ale
så kollar UR upp vad ungdomar i Ale tycker om förslag t ex genom omröstningar via URs
sociala medier. UR kan ta vidare förslag till politiken.
Vi har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar som gynnar ungdomar i den kommunala
verksamheten. Vi kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det utbud
som berör yngres möjligheter till en god livskvalitet.
Praktiskt: UR sitter med i samverkansmöten ett par gånger per termin där de har direkt
kontakt med ledning i de kommunala verksamheterna som har ungdomar i Ale som
huvudsaklig målgrupp. Där fungerar UR som referensgrupp och kan påverka. UR är en
naturlig kontakt för elevråden att ta kontakt med för frågor som de inte får gehör för.

