Återrapportering till kommunfullmäktige angående
utvärdering av ungdomsfullmäktige 2014/2016
Nedanstående siffror som presenteras i procent beskriver de personer som
medverkat i ungdomsfullmäktige sedan hösten 2014 och som svarat ja på
nedanstående frågor.
1. Har din medverkan/deltagande i ungdomsfullmäktige givit dig något av
följande?
2014-2016

Ökade ”kunskaper” om kommunala frågor
Ökat ”intresse” för kommunala frågor
Har du en mer positiv syn till kommunala beslut
Kunskap om hur man behandlar frågor i kommunen
Ökat intresse för samhällsfrågor
Intresse för att engagera mig i ungdomspolitiska frågor
Intresse för att engagera mig i en ungdomspolitisk förening

100%
77%
77%
100%
69%
69%
46%
Medeltal 77%

2. Har din medverkan i Ungdomsfullmäktige inneburit något av följande då
det gäller att ha inflytande?
2014-2016

Har du fått tid att diskutera med en kommunpolitiker
Har kunnat lämna synpunkter innan beslut tagits i en kommunalpolitisk fråga
Har kunnat framföra en fråga till ett politiskt beslut
Har noterat att politiker tagit intryck av våra frågor
Har påverkat beslut inom en politisk fråga

77%
69%
85%
85%
54%
Medeltal 74%

3. Följande anser jag vara nödvändigt för att utveckla ungdomsfullmäktige:
2014-2016

Få kunskap om hur kommunen fungerar och vilka ”spelregler” som gäller
Bli vald till ungdomsfullmäktige med stöd från mina skolkompisar
Vara lika många tjejer som killar
Kommunens ”ungdomspolitiker” skall alltid vara med
Diskutera aktuella frågor till kommunfullmäktige
Få hjälp från ”ungdomspolitiker”

92%
77%
77%
85%
92%
92%

Framföra egna frågor
Det skall finnas utrymme under skoltid att lära och förbereda sig inför
ungdomsfullmäktige
SO-lärarna skall vara med i förberedelserna till ungdomsfullmäktige
Kunna påverka politiska frågor på riktigt
Vid ungdomsfullmäktigemötet skall ledande politiker från Ale vara närvarande och
lyssna och när det behövs svara på frågor

92%

Efter mötet skall alla elever i nian få information om vad som hände på
ungdomsfullmäktige

77%

77%
54%
85%
85%

Medeltal 82 %
4. Tidigare så sträckte sig uppdraget i ungdomsfullmäktige över ett år. Nu är det
ändrat till två år istället. Upplever du att förlängningen är något positivt för dig och
i så fall, på vilket sätt?



Man hinner få koll på mer och vad detta innebär.

Övriga synpunkter som framfördes:





Goa mackor.
Dåligt att ledamöterna ej fick tillgång till handlingarna förrän samma dag som mötet.
Dålig organisation av förberedelser. Fick pappren alldeles för sent.
Goda mackor men efterfrågar bättre organisation.

46%

