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Minnesanteckning styrgrupp för Ungdomsdemokrati 2011.02.17 

Närvarande: Fredrik Anderstedt, Joakim Hickman, Daniel Cramnell, 
Johanna Sellberg och Charlotta Bjälkebring Carlsson. 

Vi började mötet med en lägesbeskrivning från var och en. 

 Johanna berättade att hon skulle få nya arbetsuppgifter och arbeta 
dagtid med ungdomar och missbruk. Hon arbetar kvar som 
ungdomssamordnare tills det att ersättare anställts. Just nu håller 
Danne och hon på med anställning av nya polare då 10-12 st. blivit 
för gamla. 

 Danne berättade att även han kommer få nya arbetsuppgifter med 
mer administration och samordning av polarna än att arbeta nätter. 
Vidare berättade han att de just nu håller på att skriva en uppsats om 
polarna eftersom de nominerats till Götapriset.  

 Fredrik berättade att detaljplanen för glastomten säger att bebyggelse 
ska ske i form av stenstad. Det innebär ett dyrare sätt att bygga på. 
Funderingar om att bygga mindre lägenheter även på annan plats och 
med andra material för att få ner kostnaden så att ungdomar har råd 
att bo i de lägenheter som byggs diskuteras för närvarande.  

 Joakim berättade att det var roligt med politik skola och arbete. 

 

1. Förra minnesanteckningen 

Lades till handlingarna 

2. Uppföljning hearing 1 och planering hearing 2 

Hearing 1. Det kom få elever men å andra sidan är hearingen mest till för att 
överlämna handlingsplanerna till berörda tjänstemän och politiker. Det var 
ett ok möte och vi fick lite press också.  

Charlotta gör ett power point underlag att följa på hearing 2. Danne och 
Johanna går igenom handlingsplanerna, Fredrik och Joakim hälsar 
välkomna och Charlotta Skriver protokoll fixar fika och lokal. Förslag på 
ungdomsråd ska pressenteras och flera handlingsplaner skickas vidare dit. 
Vi ska också gå igenom handlingsplanerna från 2009 och i protokoll 
avskriva dem väcka dem eller alternativt vidaresända dem till skolornas 
elevråd.  UL har meddelat att de kommer med tre representanter: 



  2(3)

 Datum Vår beteckning 

  2011-02-18 KS nr 2011.390

 

Nikodemus Kylén (biljetter), Håkan Åhlin (säkerhet) och  Thomas Hallberg 
(tidtabeller). Berörda förvaltningschefer och andra har också bjudits in.       

3. Info om styrgrupp för ungdomsarbete och BRÅ 

Charlottas förslag om att slå ihop hela BRÅ med styrgrupp för 
ungdomsarbete har inte vunnit gehör. Ett kompromissförslag har arbetats 
fram. I det är styrgrupp för ungdomsarbete tillika BRÅ men utvidgar ett 
möte per termin med fler representanter i ett större möte.  

Under denna punkt frågade Charlotta om bil gruppen. Den är en undergrupp 
till BRÅ som ska arbeta med att få ner bilinbrotten i kommunen. Charlotta 
kallar inom kort samman denna grupp. 

4. Ungdomsråd / arbetsordning 

Förslag till ungdomsråd är ute på skolorna på remiss. Gransäterkolan har 
hört av sig och tycker det är ett bra förslag, via Cataarina Lilndskog 
biträdande rektor. Fridegård har möte den 4 mars och återkommer därefter 
med sina synpunkter, kontaktperson är Beatrice Johansson, Amanda 
Johansson. I övrigt har Potentias rektor fört fram att de bör ha en egen 
representant och susanne Avander tror att särskoleeleverna vill och har 
möjlighet med en egen representant. Fredrik ansåg att den frågan inte bör 
vara någon fråga att ta strid om men att rådet inte bör bli för stort. Vi 
inväntar KS beslut och börjar så smått med att författa en arbetsordning för 
ungdomsrådet. Kommunikation om det sker till att börja med via mail. 

5. LUPP 

Vi väntar med beslut om vi ska delta i LUPP till nästa år. 

6. Årets ungdomskommun 

Vi ska författa en ansökan till årets ungdomskommun. 

7. LEADER 

Charlotta har träffat Erik Klinga, projektledare för LEADER, Norra 
Mälarstranden. Fredrik Anderstedt är med i styrgruppen och vi fick medel 
härifrån för att projektera Skatebanan i Håbo.Genom LEADER kan man 
söka medel om man är mellan 13-25 år och har bra idéer och vill fullfölja 
dem. Man kan söka ungdomscheck på upp till 25 tusen. Förutom 
ungdomscheckar bedriver LEADER ett antal projekt dit vi är inbjudna. 

 Vi är inbjudna till LEADERs Demokratidag den 12 April. Vi ska 
hålla ett 30 min. föredrag om vårt ungdomsarbete med fokus på 
Polarna. Johanna och Danne vidtalar två Polare att delta på dagen. 
Förutom 2 polare följer Danne, Charlotta Joakim och Fredrik med. 
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      Lokal meddelas senare. Dagen inleds klockan 12 med lunch till 17.        

 Erik berättade också att de har ett projekt med Mälarambassadörer 
för ungdomar mellan 16-25 år i kommunerna Emköpin, 
Hallstahammar, Håbo och Västerås. Inom kort kommer annons ut dit 
man kan söka bli ambassadör. Håbo har möjlighet till 3 
ambassadörer. Tanken är att samtliga i LEDER ambassadörer ska 
dela med sig av sina respektive kommuners aktiviteter – upplevelser 
– turism och åka runt till varandra.  

 

8. Övriga frågor 

Föräldramötet 9 februari – Vi nådde ca 110 föräldrar. Vi kan tänka oss 
samma arrangemang årligen men då enbart med en sittning.  

Tänk om kampanjen mot alkohol – Vi ska erbjuda rektorerna sända ut ett 
brev till sina elever angående alkohol i Tänk om kampanjen med anledning 
av skolavslutning och kommande riskhelger,. 

Västerängsskolan – Vill som uppföljning av 9 februari att Polarna, 
närpolisen kommer till ett föräldramöte. Charlotta Försöker samordna. 
Föreslaget datum är 24 mars i vecka 12. 

 

 

Vid pennan  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


