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Bilaga Underlag återrapport uppdrag budget 2021
En nulägesanalys har genomförts gällande demokratiarbetet och
ungdomsverksamheten vid verksamhet utbildning. Intervjuer med berörda chefer
och personal samt dokumentinsamling har skett. Följande frågor har varit ledande i
arbetet:
1. Hur har uppdraget sett ut för verksamheten under de senaste åren?
2. Vilka aktiviteter har gjorts eller var planerade, vilka målgrupper har man haft
för de olika aktiviteterna? Hur har utfallet sett ut?
3. Vilka samarbetspartner har man arbetat med? Hur har det fungerat?
4. Vilka utbyten har man haft med andra aktörer, både nationellt och
internationellt?
Hur har dessa utbyten fungerat? Vad har de innehållit?
Nedan följer en kortare sammanställning av de styrande dokument som funnits
under åren 2018 - 2020. Även materialet som samlats in återfinns till vissa delar.
Materialet ligger till grund för hur organisationen och förstärkningen gällande såväl
ungdomsverksamheten som demokratiarbetet föreslås i det tillhörande ärendet.

Demokratiuppdraget
Kommunfullmäktige har beslutat organisation för Ungdomsfullmäktige i Alingsås
Kommun, 2011-05-25 KF § 65. Ungdomsfullmäktiges främsta uppgift skall vara att
möjliggöra för unga människor i kommunen att påverka sin vardag och sin framtid i
kort- och långsiktiga frågor.
Ungdomsfullmäktige skall vara en länk mellan politiker och unga människor från
årskurs 7 till 18 års ålder. Ungdomsfullmäktige ska ge unga verktyg till att delta och
få insikt i demokratiska processer.
Ungdomsrådet väljs av ungdomsfullmäktige i oktober för ett år. Syftet med rådet är
att förbereda möten till ungdomsfullmäktige, träffa politiker och kunna vara
remissinstans och intressepart i frågor från nämnderna mellan ungdomsfullmäktiges
möte. Rådets uppgift är också att informera nämnderna om beslut som gäller deras
verksamhet.
I reglemente för Ungdomsfullmäktige, 2018-03-28 KF § 65, står att en studieresa
med Ungdomsrådet skall genomföras varje år.
Ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet 2019
Ungdomsrådet sammanträder varje vecka i fritidsgårdens konferenslokal med
närvaro och stöd av ungdomsverksamhetens personal. Ungdomsfullmäktige

sammanträder två gånger per år. Ungdomsfullmäktige har även medarrangerat en
demokratidag med temat psykisk ohälsa under 2019.







Cirka 43 sammankomster har gjorts i UR:s regi.
Cirka 1500 elever har fått information om UFM.
En demokratidag har genomförts, där 50 ungdomar och ca 20 vuxna deltagit
En Potatisfestival har utförts med ca 25 stycken involverade unga
Ett 400-års jubileum har genomförts med cirka 45 timmars
ungdomsproducerad tid
En film om psykisk ohälsa har skapats av 10 delaktiga ungdomar i UR
En ungdomsresa med UR till London med 8 deltagare samt 2 ledare har
genomförts, där bland annat en träff med Lewishams ungdomsråd ingick.

Ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet 2020
Covid-19 har påverkat den planering som både UFM och UR hade under 2020.
Flertalet arbeten, ärenden och evenemang har fått läggas ner, vilket har resulterat
i färre unga arrangörer.
Att ha digitala möten istället för gängse möten medför mindre relationsbyggande och
också svårigheter att skapa struktur i det arbete som UR åtagit sig. Framförallt efter
nyvalet. Men med tiden har även digitala möten fungerat. Det har dock varit svårt att
delegera de ärenden som man tänkt sig till skolorna och även avsaknad av personal
från ungdomsverksamheten på skolorna har påverkat arbetet. Skolinformationen har
alltså försämrats då UR inte kunnat ha information på skolorna vilka stängde ner
sina aulasamlingar. Information som avsågs komma övriga elever tillhanda fick nu
istället skickas ut till lärarna.
Det märktes att det var färre ungdomar som deltog på det senaste UFM och ett
märkbart mindre intresse av att finnas med som representant.








Cirka 30 sammankomster har genomförts i UR:s regi.
Cirka 100 stycken ungdomar har varit representerade i Ungdomsfullmäktige
12 stycken ungdomar, i G2-gruppen (ungdomar som slutat grundskolan och
är upp till 18 år eller går i åk 3 i gymnasieskolan), involverade i ca 10 timmar
ungdomsproducerad delaktighet inför UFM.
27 digitala UR möten har hållits.
Två representanter deltog i VG-projekt dataspelstävling.
UFM arrangerades digitalt 2020-05-28, där grundskolors representanter var
samlade på respektive skola och Presidiet samt G2 samlades på Arena
Elva.

Följande arrangemang har ställts in på grund av Covid -19:
 Två representanter skulle ha deltagit i Rådet För Mänskliga Rättigheter
Två representanter skulle ha deltagit i juryn för Kulturstipendium Alstromeria.
 Demokratidag
 Potatisfestival
 UFM aulainformation

Ungdomsverksamheten
Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Det framgår av flerårsstrategin att det lokala föreningslivet och folkbildningen är en
förutsättning för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud och att
fritidsgårdsverksamheten bedriver en riktad och öppen verksamhet samt utgör en
förebyggande insats för utanförskap.
Genom den riktade och öppna fritidsgårdsverksamhetens förebyggande insatser
ska förvaltningen arbeta med att utveckla processerna som rör den sociala
hållbarheten för gruppen barn och ungdomar. Under 2018 ska
fritidsgårdsverksamheten fokusera än tydligare på målgruppen 13-20 år genom
ökade öppettider. Vidare ska ett mer sammanhållande koncept utarbetas i
samverkan med föreningslivet och övriga förvaltningar för att kunna möta det behov
som finns av mötesplatser och aktiviteter för unga.
Det framgår även att Kultur- och fritidsnämnden genom föreningsbidraget,
fritidsgårdsverksamheten och kulturhuset har utvecklat ett samarbete med
föreningslivet och folkbildningsförbunden, vilket har resulterat i ett sammanhållet
integrationsarbete.
Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena
Elvas integrationsinsatser. Förvaltningen ges även i uppdrag att integrera nyanlända
tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
Alingsås har som mål att ha ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och
föreningsliv, där medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud
samt kulturverksamhet ska förbättras. Samtidigt ges förvaltningen i uppdrag att öka
kulturutbudet i samtliga kommundelar samt att stärka och stimulera den civila
sektorn.
Förvaltningen får även i uppdrag att lägga särskilt fokus på stöd och utveckling av
den ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration. Utveckling av strategier
för att arbeta mot vision 2040 och ”kulturstaden”, genom stöd och utveckling av
idrott- och friluftsutövande i samverkan med föreningslivet. Utbudet av kultur

behöver komma fler till del i hela kommunen. Frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens budget 2020-2022
I budget för 2020-2022 framgår att förvaltningen ska attrahera och genomföra
aktiviteter som möter de faktiska behoven vid kommunens fritidsgårdar samt
förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar.
Det framgår också att en aktiv och meningsfull fritid skapar förutsättningar för en
social hållbarhet där nämndens enheter för föreningsservice, fritidsgårdsverksamhet
och kulturskola ingår. Där förvaltningen, inom ramen för Agenda 2030, genom
samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – ska skapa
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med
invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
Förvaltningen ges även i uppdrag att vidareutveckla integrationsarbetet genom
samordnande insatser över verksamhetsgränserna. För gruppen nyanlända är
sysselsättning en avgörande faktor för att kunna inkluderas in i samhället och bli
självförsörjande, där arbete, utbildning och praktikplatser är prioriterat.

Verksamhet 2018
Genomförda aktiviteter enligt Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2018
 Under 2018 etablerades en ny organisationen där ungdoms- och
fritidsverksamheten och utbildningsförvaltningens integrationsavdelning delar
chef, vilket har lett till större samordning mellan dessa två förvaltningar och
avdelningar.


Under 2018 såg man ett behov av att separera de yngre och äldre
ungdomarna med utökade öppettider för de yngre målgrupperna (11-13 år). I
Sollebrunn genomfördes utökade öppettider med en dag i veckan för
åldersgruppen 11-13 år.



Under året genomfördes en högre grad av riktad verksamhet, bland annat
musikverksamhet med tillhörande studioaktiviteter och workshops.



Arena elva införde lunchöppet för elever vid Alströmergymnasiet under
perioden med särskilt fokus på elever vid introduktionsprogrammen två
dagar i veckan. De sju veckor som de nya öppettiderna var i bruk resulterade
i 150 besökare.



En trend med minskade besök i den öppna fritidsgårdsverksamheten i
Ingared och Sollebrunn uppstod under året. Fokusgrupper genomfördes med
ungdomarna för att kunna analysera vad det minskade besöksantalet i

Ingared berodde på. Det visade sig att ungdomsgrupperna istället valt att
besöka det meröppna biblioteket eller åka in till tätortens fritidsgård. Som ett
resultat av detta påbörjades ett arbete med att rusta upp biblioteket och
skapa riktade aktiviteter på Ingareds fritidsgård för att möta gruppens
efterfrågan.


Arena Elvas musikverksamhet utökades med en kväll i veckan och då med
fokus på scen och studioverksamhet samt uppträdande. Detta medförde att
antalet besökare under dessa musiktorsdagar ökade med 78 % och
sammantaget besökte 1 857 ungdomar dessa.



Under året har det skett utbyte med de nordiska vänorterna i Tårnby
kommun i Danmark och Skedsmo i Norge. Träffen skedde denna gång i
Tårnby och sammanlagt 20 ungdomar träffades vid två tillfällen för att lära
känna varandra och få ett kulturellt utbyte. Även politiker och
verksamhetschef deltog vid en utbytesträff.



Under 2018 utvecklades och implementerades Konceptet ”Happy Sunday”
för nyanlända kvinnor och flickor av föreningsliv, studieförbund och
Integrationsavdelningen i Arena elvas lokaler. Aktiviteterna hade som syfte
att introducera nyanlända kvinnor och flickor i kommunens fritids- och
kulturliv. Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden utgör en
utmaning och genom föreningslivet kan gruppen erhålla kontakter samt ökad
förståelse för samhället i övrigt. Elva träffar har genomförts med 5-25
deltagare per tillfälle. Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de
olika aktiviteterna. Genom projektet har målgruppen fått insyn i vad och hur
föreningslivet fungerar. Det etablerade konceptet ”Happy Friday” har flyttat
utanför tätorten till fritidsgården i Sollebrunn.



I samverkan med utbildningsförvaltningen och deras uppdrag att ansvara för
kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för unga har ungdomar i verksamheten
”Din väg” mottagit sysselsättning och handledning i Arena elvas musikstudio.
Detta har bidragit till att skapa en meningsfull vardag och minska
utanförskapet för gruppen.



Under hösten 2018 var ungdomsverksamheten en del av
integrationsavdelningens introduktionsprogram för nyanlända, där alla
familjer med barn i åldrarna 11-20 år fick en introduktion i denna verksamhet
och dess aktiviteter. Vid dessa introduktionstillfällen närvarade både barn
och deras föräldrar. Ungefär en tredjedel av de ungdomar som fick
introduktionsinformation har sedan återkommit i verksamheten. Gruppen har
uttryckt en önskan om att ungdomsverksamheten ska erbjuda fler
idrottsaktiviteter och även läxhjälp.



Ungdoms- och fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap
och stärka integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang
och riktad musikverksamhet. I samverkan med Studiefrämjandet har
musikevenemanget ”Livekarusellen” ägt rum vid flera tillfällen. Där får unga
fritisgårdsbesökare också använda studieutrustning för att filma och redigera
sina uppträdanden. Under ”Musiktorsdagarna” bereds ungdomar möjlighet
att arbeta med musik där en särskild satsning på gruppen flickor genomförs.
Evenemanget har lockat ungdomar som i vanliga fall inte besöker
fritidsgården och andelen flickor som besökt torsdagarna har ökat.



Evenemanget UKM (Ung kultur möts) genomfördes med 220 besökare.
Vidare har musikarrangemanget ”Festivalströmer” genomförts vilket var ett
samarbete mellan Arena Elva och Alströmergymnasiets Estetprogram. Syftet
med aktiviteten var att nå nya målgrupper till Arena elvas verksamhet genom
att låta olika ungdomsgrupper mötas på naturlig väg i Arena elvas lokaler.
Sammantaget besökte 250 stycken Festivalströmer och hälften av dessa var
flickor.



Under sommarlovet har Kultur- och fritidsförvaltningen genomfört och utökat
satsningar på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, genom bidrag från
Socialstyrelsen, i olika kommundelar för barn och unga i åldrarna 6-20 år
under sex veckor och har nått cirka 3 600 barn och unga. Sammantaget
genomfördes 41 olika aktiviteter. Under övriga lov har 50 aktiviteter
genomförts vid 72 olika tillfällen riktade till barn och ungdomar i åldrarna 6-20
år. Aktiviteterna har genomförts i olika stadsdelar i tätorten samt utanför
tätorten för att nå ett brett urval av grupper. Aktiviteterna har involverat andra
kommunala förvaltningar och elever från Alströmergymnasiets barn- och
fritidsprogram har bland annat varit med och genomfört aktiviteterna. Arena
elvas verksamhet och personal var ett viktigt inslag under Gothia Cup och på
flera platser i kommunen.



Under året sökte och fick verksamheten externa medel för arrangörsstöd, om
270 000 kronor, samt för öppen fritidsverksamhet om 105 222 kronor.



Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2018 att fördela 200 tkr extra till
folkbildningsförbunden. Ett nytt bidrag för att främja folkhälsa och miljö
inrättades också.



Ett lokalt folkbildningsråd bildades under våren, i syfte att öka samverkan
med folkbildningsförbunden. Dessutom har en överenskommelse tecknats
kring olika samarbetsområden som gemensamt definierats som till exempel
musik, integration och flickor/kvinnor. Folkbildningsförbunden bidrar även
med olika aktiviteter i koncepten ”Happy Sunday” och ”Happy Friday” samt
under Potatisfestivalen och Kulturnatta.



Kontinuerliga dialogmöten med föreningslivet, där förvaltningen får möjlighet
att nå ut med riktad information om sin verksamhet och där föreningar och
studieförbund bereds möjlighet till inflytande har hållits.

Samarbeten som genomförts under 2018
• Medborgarskolan - studio- och bloggverksamhet samt workshops
• Studiefrämjandet - Livekarusellen, Way Out Sollebrunn, Rock och Kofta,
workshops.
• Twisted feet, Bilda - Alingsås Dance Festival
• Bilda – Potatisfestivalen
• MBU - Människan Bakom Uniformen. Räddningstjänsten, Polisen, VGR, Gbg
Spårvägar, Socialtjänsten
• FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning karaokekvällar
• Kulturskolan - terminsuppspel, konserter, luciauppträdande
• Kultur Ungdom - Ung Kultur Möts och Filmplats
• Kulturhuset - Kulturnattasamverkan
• KAA - praktikplatser Din Väg
• Kwitter - företagarforum i samverkan med UF
• AT, Attityd, AHK, SISU, VG idrottsförbund och AIF gymnastik
• Nordiskt utbyte - samverkan kulturytbyte över de skandinaviskagränserna
• Polisen - kontinuerlig dialog

Verksamhet 2019
Ur Kultur- och utbildningsnämndens bokslutet 2019
 Under hösten 2018 flyttade verksamheten för det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) till Arena Elvas lokaler för att samla kompetens och
resurser riktade till målgruppen. Det delvis nya arbetssättet omfattade såväl
personal från IM-programmen som Arbetsmarknadsenheten och bidrog
därmed till ett ökat utbud av alternativ för ungdomar inom KAA.


Ungdomsverksamheten bedriver öppen och riktad verksamhet samt olika
arrangemang för ungdomar i åldrarna 11-20 år vid Arena Elva i Alingsås
tätort men även i Sollebrunn och Ingared. Totalt har 9 947 deltagare kommit
till fritidsgårdarnas öppna och riktade verksamhet under året. 4 139 besökare
kom till den öppna verksamheten vid Arena Elva, 1 651 deltagare besökte
den öppna verksamheten i Sollebrunn och till fritidsgården i Ingared kom 490
besökare under året. Ungdomsverksamheten bedriver också riktade
verksamhet och där deltog 3661 ungdomar i dessa aktiviteter.



Under året har även ungdomsverksamheten genomfört arrangemangen runt
Potatisfestivalen och vid 400-årsjubiléet som integrerades med den årliga

nordiska ungdomsträffen. I december deltog verksamheten vid en
dansfestival i Alingsås och en dansbandskväll i Sollebrunn.
Samarbeten som genomförts under 2019
• Medborgarskolan - studio- och bloggverksamhet
• Studiefrämjandet - Livekarusellen
• Vuxenskolan – dansgrupper
• MBU – människan bakom uniformen
• FUB
• ROKS och tjejjouren Olivia - workshops och föreläsningar
• Suicide Zero - föreläsning
• Estetiska programmet - uppspel
• Kultur Ungdom - UKM och Filmplats
• Kulturhuset - Kulturnatta och föreläsningssamverkan
• KAA – praktikplatser Din Väg
• Alingsåsparkens kulturförening - konserter Folkets park
• Twisted feet och Bilda - Alingsås Dance Festival
• AHK och Svenska Fotbollsförbundet - spontanfutsal och landslagsmatch
• Polisen - kontinuerlig dialog
• Montessoriskolan Globen – verksamhetssamverkan
• Nordiskt utbyte - samverkan kulturutbyte över de skandinaviska gränserna

Verksamhet 2020
Ur Arena Elvas lägersrapport, oktober 2020
Arena Elva har under året infört medlemskap, för att öka tryggheten i
verksamhetslokalerna, där kontaktuppgifter och identifikation behövs. Det har varit
ett sätt att skapa medvetenhet kring rättigheter och skyldigheter. Medlemskapet har
lett till att aktiva medlemmar kan utnyttja lokalerna mer fritt och att mindre material
har gått sönder under året. Medlemmar under 15 år har endast möjlighet att besöka
verksamheten vissa tider, när bemanningen är förstärkt.
Sedan 2019 har verksamheten delats in i fyra olika kategorier utifrån aktiviteternas
syfte, mål och form. De fyra kategorierna är:
1. Grupper/kurser/workshops
2. Öppna mötesplatser
3. Publika event
4. Projekt/samverkan
Dessa har följts upp och dokumenterats i en gemensam loggbok inom ramen för
verktyget KEKS. Loggboksarbetet, har blivit ett bra sätt att följa upp mål och att
utvärdera verksamheten på. Det är en stående punkt på personalens veckomöten.
Här följs bland annat nyckeltal och könsfördelning upp.

Det har skett en förändring av öppettider under året, med fler timmar måndag, tisdag
och onsdag, medan torsdagar och fredagar begränsades till fyra respektive fem
timmar. Detta har lett till att ungdomsarbetarna har kunnat effektivisera sin tid och
ge mer stöd till producerande ungdomar istället för att behöva producera aktiviteter
själva.
Sedan i mars i år är det enbart drop-in på Arena Elva utöver att det funnits plats för
förbokade besök i replokal och musikstudio mellan kl. 10-18, vilket har inneburit
7,8% lägre besöksantal. Före pandemin såg besöksantalet för tjejer bättre ut, men
då många planerade aktiviteter har fått stå tillbaka, så har andelen sjunkit igen.
Personalstyrkan har under året minskats från 7 till 4 personer, delvis på grund av
pandemin.
Verksamheten har, genom att åter börja arbeta med KEKS, lett till att man har
återfått fokus på syfte och mål med verksamheten, samt blivit bättre på att följa upp
och förmedla vad man gör och varför.
Samarbeten som genomförts under 2020
• IFK Göteborg Futsal - öppna träningar
• Medborgarskolan - studio- och bloggverksamhet
• Studiefrämjandet – Livekarusellen
• Vuxenskolan – dansgrupper
• Estetiska programmet - Musik-slingan
• Gymnasiesärskolan – aktivitetssamverkan
• Eventföreningen Alingsås – arrangemangssamverkan
• Aktiv ungdom - nystartad ungdomsförening
• Förvaltningen för arrangörsutveckling Västra Götalandsregionen projektsamverkan och interaktiv workshop tillsammans med Frilagret
Göteborg
• Kulturhuset - livestreamat event på palladium
• Polisen - kontinuerlig dialog
• K-pop Göteborg – workshop
• Feriejobb för ungdomar, med kulturutövning respektive städning
• Montessori Globen – verksamhetssamverkan
• Vittra vid Gerdsken- teaterprojekt
• MBU (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• Essence of hip hop - workshops i Fryshuset (initierat men inställt p.g.a.
pandemi)
• TMG - Mediaworkshops (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• FC Ginga - workshops (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• Tjejjouren Olivia - föreläsningar (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• Vuxenskolan - dansworkshops (initierat men inställt p.g.a. pandemi)

•
•

UR samverkan med UR Angered, Kulturatom, Nolltrefem och Elektronen
(initierat men inställt p.g.a. pandemi)
Nordiskt utbyte - samverkan kulturutbyte över de skandinaviskagränserna
(inställt p.g.a. pandemi)

Internationella utbyten
Utbyte med Skedsmo i Danmark och Tårnby i Norge
Vänortskommunerna Skedsmo i Norge, Tårnby i Danmark och Alingsås i Sverige
har under
lång tid tillbaka haft flera gemensamma uppdrag och arrangemang. Först så
arrangeras ett planeringsmöte i det land som kommer anordna den stora träffen,
med en arrangörsgrupp bestående av 3-4 ungdomar från varje land inklusive ledare,
som träffas och planerar temat. Därefter får 10-15 ungdomar från varje landdelta i
den stora träffen och utför ett arbete där temat är förutbestämt.
Syftet med dessa ungdomsutbyten är att sprida kunskap, utveckla kulturella
samarbeten, ge ungdomarna nya erfarenheter och kunskaper och utveckla
kommunernas historiska band: språkkunskaper, utbyte och innovation. Samarbetet
skall ha speciellt fokus på demokratiarbete.
Att arbeta med internationella utbyten är en del i arbetet med de unga på
fritidsgårdarna, med ungdomsfullmäktige och föreningslivet. Alingsås kommun har
idag en etablerad kontakt med vänorterna vilket möjliggör att arbetet med
ovanstående vänorter kan utvecklas ytterligare. Under åren 2017-2019 har det
övergripande temat varit "klimat" baserat på FN: s globala mål.
Det är en positiv möjlighet att vänortsförhållandet resulterar i andra samarbeten och
informationsutbyte inom alla kommunområden. Som ett exempel pågår ett
fotoprojekt, där genomfotografering och livliga bilder som verktyg ungdomar mellan
14 och 20 år från de tre länderna uttrycker tankar, drömmar och bekymmer.
Projektet har stöttats av Nordiska ministerrådet och resultatet av projektet
presenterades på ungdomsmötet i Alingsås hösten 2019. För ungdomarna har ett
långvarigt nätverkande även lett till vänskap, vilket resulterat i privata träffar dem
emellan i Norge och Danmark.
Erasmusutbyte till Portugal, London, Prag
Detta samarbete inleddes 2012 mellan Lewisham, London och Alingsås i syfte att
utveckla demokratiarbetet för ungdomar. Utbytet ökade därefter till att innefatta även
Santa Maria da Feira, Portugal och Prag, Tjeckien. Det utökade syftet med resorna
har varit lite olika från år till år, men har alla innehållit ett demokrati-, kultur- och
kunskapsutbyte med respektive land samt att ge ungdomarna möjligheter att knyta
internationella kontakter. Idag har vi inget Erasmussamarbete men kontakterna
mellan länderna kvarstår. De utbyten som har arrangerats sedan dess har handlat

om att hålla liv i nätverken och ge ungdomarna en möjlighet att träffa andra
ungdomar i andra europeiska länder. Det är ungdomarna i Ungdomsrådet som i
första hand har deltagit i dessa utbyten och har setts som ett sätt att ge ungdomarna
något extra tillbaka för all den ideella tid de lagt på detta.

