
  

Ungdomsdialog Protokoll 22-04-07 

Mötet inleds: Jessica Dahlström inledde mötet genom att hälsa alla välkomna och berätta om vad 

ungdomsdialogen är och hur den kommer genomföras.  

Anteckningar: Hanna Aulin, Fanny Thörn och Jessica Dahlström.   

Närvarande ungdomar: Emmy, Emma, Mathilda, Vanessa, Alexander, Alex, Julia, Tove, Anton, Erik, 

Freja, Nikolina, Elliot, Melvin.  

Närvarande politiker: Maud Hultberg, Benita Nilsson, Karin Mattsson, Christer Ekman, Bert-Inge 

Nordberg, Lena Palmén, Gun Alexandersson Malm, Svante Karlsson, Bengt Arne Andersson, Yvonne 

Karlsson  

Ungdomarna var både på Delta i Skärhamn och i aulan på Häggvallskolan. Dessa ställen bildade två 

rum på Teams som politikerna spenderade hälften av tiden i respektive rum.  Varje pass började med 

en presentationsrunda av både ungdomar och politiker samt att gå igenom förra årets 

Ungdomsdialog och de frågor som var aktuella då.  

 

Dagordning:  

 

Frågor efter teman  

Trygghet 

 

Kriget i Ukraina 

Det finns ett stort engagemang bland familjer på Tjörn att ta emot flyktingar. Kommunen förbereder 

idrottshall, detta behövs dock inte mer enligt länsstyrelsen.  

Om kriget drar sig hitåt gör kommunen det som regeringen bestämmer/beslutar sig för.  

Tjörns kommun är bra rustad för att ta emot flyktingar. Klädesholmen tog ett stort ansvar sist (2015).   

Språkbruk och kränkande attityder 

Vad kan vi göra i skolan, på fritiden och i föreningsklubbarna? Klimatet och språkbruket mellan 

ungdomarna blir allt hårdare. Diskussion om värdegrund i föreningar- Säker och trygg förening - får 

bidrag vid arbete kring mobbing/diskriminering.  

Politiker upplever sig ha en större kontroll i skolan än hos föreningar. Ungdomar anser att det behövs 

fler lärare/personal för att minska det hårda klimatet (ger mindre utrymmen). Svårt att lägga ansvar 

på ungdomarna själva om att hålla ett bra klimat. Politiker tycker det är viktigt att lyfta frågan på 

elevråden. Det är ofta de elever som hörs minst som upplever mest otrygghet. Ungdomarna upplever 

att det är värre klimat i högstadiet för att bli mindre och kanske mer dolt i gymnasiet.  



  
En ungdom lyfter att många ungdomar är inne i sökandet efter roller. Är man inte populär vill man 

att andra ska vara rädd för en, detta skapar ett hårt klimat. Attityds förändring kring ungdomar, 

samtidigt som lärare och vuxna ska ta ett större ansvar. Ungdomar saknar respekt inför varandra och 

menar att en vuxen har mer mandat. 

 

Gångvägar och cykelvägar - rondellen i Häggvall 

Ungdomarna uttryckte att det saknas ett övergångställe vid Ica Höviksnäs. Politikerna berättade att 

det är Trafikverket som säger nej (deras väg), men att de ska lyfta frågan vidare för att se om något 

kan göras. 

 

Fritid 

 

Busskort 

Det kommer ett beslut om att kunna söka fritidskort gällande läsåret 22/23 för en viss summa pengar 

för barn och unga födda 2003–2009. Kortet gäller kvällar, helger och lov. Längden är Zon ABC även 

våra grannlän Östfold, Värmland, Örebro Jönköping och Halland. Summan är på grund av man inte 

bara ska kunna hämta ut (ett ansvar). Är man tre eller fler i en familj så finns det ett maxbelopp.  

I skrivandet stund så har beslutet kommit och kortet finns att ansöka för läsåret på kommunens 

hemsida. Sista ansökningsdag är 31 maj. 

 

Street Art vägg 

Ungdomar vill se en Street Art Vägg där det går att måla fritt. Den ska vara tillgänglig för 

många och agera som en mötesplats för olika åldrar.  

 

Bio på Tjörn  

Ungdomarna vill skapa en meningsfull fritid för ungdomar på Tjörn. Att det ska bli mer attraktivt att 

stanna kvar på ön istället för att åka till andra ställen. En bio står högt på listan. En av politikerna 

berättar att de vill arbeta ihop med regionen för att skapa en bio och scen. Fristående om regionen 

ska gå med på detta.   

Mötesplats 

Ett förslag från en ungdom var att öppna upp Fagerfjäll för ungdomar som samlas med sina bilar. 

Detta tyckte politikerna var en bra idé och skulle ta detta vidare. 

Scenkonst 



  
Scenkonst har blivit en kurs (betaltjänst) istället för gratis som den tidigare varit. Benita tar med sig 

denna fråga. En ungdom uttryckte såhär “det känns tråkigt att bara för att vi blir bra på någonting så 

ska vi behöva betala för det”.  

 

Aktivitets/skateparkpark 

Ungdom lyfter aktivitetspark. Frågan har kommit upp ett flertal gånger förut och politiker berättar att 

Kultur-och Fritidsnämnden har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna, tillsammans med Tjörns 

Skateboard Förening för en skateboard park och vart den kan ligga geografiskt. I slutet av april 

kommer de att veta mer.  

 

Skola 

Narkotika och Alkohol 

Politikerna frågar hur situationen med narkotika och alkohol ser ut på skolorna. Ungdomar berättar 

att de får svara på enkäter om alkohol och narkotika. Skolan gör kortsiktiga lösningar enligt 

ungdomarna.  

Ett stort problem att det är en stor tillgång på alkohol och narkotika för barn och unga. Öka vuxnas 

närvaro på skoltid (skapa en trygg miljö då lärarna har fullt upp). Politikerna tar med sig denna fråga 

vidare för att belysa problematiken.   

Ungdomar berättar att det är lätt att få tag på alkohol och narkotika på både skoltid och fritid. Några 

ungdomar berättade också att de sett sina klasskompisar varit fulla på lektioner.  

 

Vi avlutar ungdomsdialog med att bestämma att vi ska en återkoppling efter valet.  

 

 

 


