
Vi i Ungdomsfullmäktige brinner 
för olika frågor men har alla ett gemensamt mål:  

Vi vill göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Det är vi ungdomar som vet hur det är att vara ung 
i Göteborg idag. Vi är nog också lite mer visionära 

än vuxna när det kommer till idéer för att förbättra 
vår stad och göra den mer rättvis. Du kan också 

vara med och påverka!

ENGAGERA DIG!
Kandidera själv eller gå in och rösta  

på din favoritkandidat.
goteborg.se/ungdomsfullmaktige

KONTAKTA OSS

Telefon:  
031-368 04 13

E-post: 
ungdomsfullmaktige@goteborg.se

BESÖK OSS
Våra utskott sammanträder 

vanligen mellan 15.00 och 18.00 på 
måndagar och onsdagar. Om du hör 
av dig innan, får du gärna komma 

på besök för att få veta mer.



”Ungdomarna behöver en röst i samhället! 
Jag brinner för att alla ska ha en bra 

skolgång, alla ska kunna gå i skolan och 
känna sig säkra. Alla ska kunna sitta i 
matsalen och faktiskt vilja äta maten.”

STEN 
 12 år 

”Vi bidrar med perspektiv från 
internet, för det är väldigt 

många unga som hänger där. 
Även fast vuxna använder 

internet så kanske inte de ser 
det lika mycket som en kultur 

som vi gör. I ungdomsfull- 
mäktige har vi närkontakt  

med politikerna och kan föra  
fram våra åsikter och  

göra skillnad.”

13 år
ANDREA

”Jag började i ungdomsfull-
mäktige av ren nyfikenhet.  

I början visste jag inte riktigt 
vilka frågor jag ville driva. Men 
eftersom jag bor här i Bergsjön 
är en stor del av frågorna som 
engagerar mig kopplade hit. 

Och jag känner att om du ska 
driva en stad, måste du få med 

olika perspektiv.”

DAHA
15 år 

”En del i ungdomsfull- 
mäktige är superengagerade 
i ungdomsförbund och lägger 
all den vakna tiden på politik. 
Men det finns också de som 

bara vill vara med och förändra 
bambamaten på skolan,  

och det är ju så 
fantastiskt.”

EDVIN
16 år 

Varför ungdomsfullmäktige?


