Inflytande mellan Sundsvalls
kommun och ungdomar

Syfte: Att förbättra kontakten och skapa en effektiv dialog mellan Sundsvalls kommun
och ungdomar i åldrarna 15-25 år.

Varför: För att ungdomar ska kunna få göra sin röst hörd i frågor som rör Sundsvall och
som angår dem unga i samhället. Politiker och tjänstemän inom Sundsvalls kommun vill
ta hjälp av unga och deras åsikter i frågor för att öka inflytandet för unga i Sundsvall.

Delta i sms-panel: (Det går bra att anmäla sig redan nu)
-

Skicka ”Gå med” till 0731230468
Anmäl via formulär på ungisundsvall.se/smspanelen
Kampanjer av sms-panel där det kommer att finnas formulär att fylla i på plats.

(För avregistrering ur sms-panel skickar du ett svar med ordet ”Stoppa”)

Kostnad: Ett sms kostar ca 48 öre att skicka. Avgiftstaxa varierar beroende på vilken
tjänst mobilen är knuten till.
Effektiv dialog: Frågorna ska besvaras antingen med ett ja/nej eller så väljer
ungdomarna ett av svarsalternativen från 1-3. Kön eller bostadsområde är av intresse
beroende på fråga. Frågor och svar publiceras sedan på ungisundsvall.se/smspanelen.

Fysiska möten: När några frågor har ställts till ungdomarna 15-25 år, kommer även en
inbjudan till ett möte. Där politiker, tjänstemän och ungdomar har möjlighet att fortsätta
prata om de olika frågorna som ställts i sms-panelen för att fortsätta en dialog.
------------------------------------------------------------------------------------------------Tanken med sms-panelen är att skapa en kontakt mellan Sundsvalls kommun och
ungdomar 15-25 år i samhället. Frågorna kommer rikta sig till unga, och svaren som
samlas in är viktiga för att få mer insikt i vad de unga tycker och tänker. Enligt LUPP 2015
är det många ungdomar som känner att de vill engagera sig och bidra med sin åsikt, och
för kommunen är ungas inflytande en viktig del i deras arbete. Genom en sms-panel kan
unga engagera sig i frågor, som sedan kommer bidra i planeringsarbete och
beslutsprocesser inom kommunen.

OBS! Planerad start av SMS-panelen sker i början av februari 2017!

Kontaktperson: Pia Fjällmo, Demokratisamordnare, Sundsvalls kommun
Epost: pia.fjallmo@sundsvall.se. Tel: 060-191789, 070-1907881
Hemsida: www.ungisundsvall.se. Facebook: facebook.com/duharmakten

