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Minnesanteckning Styrgrupp för ungdomsdemokrati 2011 08 17 

Närvarande: Charlotta Bjalkebring-Carlsson,  Daniel Cramnell,  Fredrik 
Anderstedt, Martin Moren och delar av punkt 1 Carin Ekman. 

1. Rapportrunda 

- Carin Ekman, rektor för resursskolan, pressenterade verksamheten 
vid Resursskolan. Skolan är en resurs för övriga skolor i kommunen. 
Där finns en avdelning med förskolebarn upp till årskurs 3, Galaxen 
årskurs 4-9 och en liten flickgrupp. Verksamheten är 
skolpenganpassad. Resursskolans arbetar för elevernas delaktighet i 
samhällslivet. Exkludering av skolans elever från ungdomsrådet vore 
olyckligt. 

- Det har anställts 2 nya ungdomssamordnare. Martin pressenterade 
sig, kommer närmast från resursskolan. Han är jättetaggad på sina 
nya arbetsuppgifter. 

- Danne berättade att den andra ungdomssamordnaren heter Sussie 
Groundstroem. Arbetet är nu i full gång och det har inte hänt något 
anmärkningsvärt i Bålsta under sommaruppehållet. De droger som 
finns är främst alkoholen, men även hasch, mariana, olika typer av 
tabletter ihop med alkohol. Inget problem med GHB. 

- Charlotta berättade om vad som föreberetts inför demokratidag och 
ungdomsråd. 

2. Föregående protokoll lades till handlingarna 

3. Planering gruppledarutbildning och demokratidag, vi diskuterade 
upplägget. Ändring från föregående år, vuxna ska få rösta men vi 
räknar enbart ungdomarnas röster. Ingen skillnad i pojke flickröster 
görs. Ett organiserat mottagande när ungdomarna kommer. Vi 
senarelägger något så gruppledarna först hinner komma, ha tid till 
småprat och äta frukost och sen kommer ungdomarna. Vi skulle 
minst bjuda in Leader, representanter från landstinget, länets brotts 
och drogförebyggare, de vi samverkar med i ungdomsfrågor. 

4. Ny text på hemsidan är på gång, den blir tillgänglig i början på 
september. Upptäcker vi något som är felaktigt, bör tillkomma eller 
utvecklas, kontakta Charlotta. 
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5. Vi talade om förfrågan från unga KRIS om stödbidrag från Håbo 
kommun, i form av stödmedlemskap, logo på deras hemsida eller en 
annons. Från vårt perspektiv säger vi nej till det men ja till utbyte av 
kunskap. 

6. Rapporter: 

- Energidrycker/BRÅ – ICA välkomnar mer debatt och ny forskning, 
Liedel har höjt till 16 års åldersgräns och flyttat dryckerna närmare 
kassorna. Eventuellt skrivs en insändare med hjälp av 
skolkuratorerna. 

- Inbjudan Demokratidag, se punkt ovan. Mora har inbjudits, Åke 
Nyström kommer inte vi får se om Carin Niburg kommer. 

- Håbo kommuns framgångsrika brott- och drogförebyggande arbete 
genom Bålstapolarna har belönats med en finalplats till GötaPriset 
2011. 

Nästa möte styrgrupp för ungdomsdemokrati torsdag 15 september 
kl 13-15. Vi går igenom de synpunkter som inkommit i frågan om 
ungdomsrådets arbetsordning och pratar om demokratidagen. 

Kommande möten: 

•  14 september  Gruppledarutbildning kl 13-ca.16 

•  15 september styrgrupp kl 13          

•  12 oktober styrgrupp kl  15 

•   Demokratidag onsdag den 26 oktober 2011 kl. 8-14, Aronsborg 

•   14 november första ungdomsrådet 

•   Hearing 1 onsdag den 23 november 2011 kl. 13-16, kommunhus  

•   1 december styrgrupp kl 13 

•   Hearing 2 onsdag den 28 Mars 2012 kl. 13-16, kommunhuset         

 

Sekreterare 
   
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och ungdomskoordinator 

…  


