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MINNESANTECKNINGAR UNGDOMSRÅDET 2013-03-27 

Dag: Onsdagen den 27 mars kl. 18-20  

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 

Närvaro: Anna Droga, Rebecca Wiklund, Julia Nilsson Chew, Janne 
Sundling, Lina Björnsson, Lisa Tchibalina, Emelie Andersson, Joachim 
Westerlund, Agneta Hägglund, Daniel Cramnell, Joachim Ringwall, 
Charlotta Bjälkebring Carlsson. 
  

1. Agneta hälsade alla välkomna och öppnade mötet.   
 

2. Vi gick igenom närvaro och presenterade oss.  
 

3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
 

4. Aktivitet: Skolbesök 
Skolorna var positiva till att ungdomsrådet kommer och besöker dem. 
Det är bara att bestämma en dag och tid och meddela att ungdomsrådet 
kommer att vara på plats. Agneta följer också gärna med om det finns 
möjlighet.  
 
 

5. Aktivitet: 5 - kamp Gröna Lund 
Ungdomsrådet beslutade att aktiviteten med ungdomsrådet blir 5-kamp 
på Gröna Lund den 16 maj. Det blir ett paket med mat, 5-kamp och två 
stycken åkattraktion för varje person som ungdomsrådet betalar. Bussar 
kommer att bokas så att vi gemensamt kan ta oss in till Gröna Lund. 
Helena kommer att skicka ut ett mejl med inbjudan till alla i 
ungdomsrådet. Påminnelse per sms att läsa mejlen kommer också att 
skickas ut. Slutdatum för anmälan till aktiviteten på Gröna Lund är den 
24 april.  
 
 

6. Information: Vänortssamarbete 
Åsa Eriksson informerade kring Håbo kommuns vänortssamarbete och 
kommande ungdomscamp i Ingå, den 6-9 september 2013. Ingå ligger i 
närheten av Helsingfors och är tillsammans med Nittedal (Norge) och 
Fredensborg (Danmark) vänorter till Håbo kommun. Städerna har 
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ungefär liknande förhållande med tanke på storlek och närheten till 
storstad. Håbo kommun kommer att bekosta resan för 10-15 ungdomar i 
13-16 års ålder. Det kommer att anordnas ett flertal aktiviteter som rally, 
dans, musik, skytte och paintball. Det kommer också att behövas ledare, 
över 18 år, som följer med vilket skulle kunna vara intressant för de 
ungdomar som är över 18 år i rådet. De ungdomar som är intresserade 
uppmanades att höra av sig till sekreterare för ungdomsrådet 
(helena.andersson@habo.se).  
 
 

7. Avslutningfest för 9:orna 
Inriktning på avslutningsfesten för årskurs 9 kommer att likna förra årets 
avslutningsfest. Jan Lidström kommer att vara den sammanhållande 
personen mellan skolorna för planeringen men det stora ansvaret att 
prata med eleverna angående önskemål ligger på respektive skola. 
Ledningsgruppen kommer också att stämma av så att processen fungerar. 
Helena mejlar ansvarig person och meddelar att ungdomsrådet önskar att 
han snarast tar kontakt med respektive skola och elevråd för att samla in 
idéer och tankar inför avslutningsfesten. 
 
 

8. Information: Frivilligorganisationer, hemvärnet  
Det finns ett flertal frivilligorganisationer kopplade till hemvärnet som är 
intresserade av att få in fler ungdomar i sina organisationer. Det är ett bra 
tillfälle för ungdomar som är intresserade av försvarsmakten att få 
erfarenhet och kunskap. Ungdomsrådet tillfrågades om det fanns intresse 
och vilja att sprida informationen. Janne återkommer om det finns 
posters eller liknande att sätta upp för att hjälpa till att sprida budskapet 
vidare.   
 
 

9. Information ”TÄNK OM” – kampanj 
Det kommer att genomföras en antilangningskampanj till en början inför 
Valborg och skolavslutningen. Syftet är att nå unga vuxna och vuxna till 
tonåringar med budskapet att inte köpa ut alkohol. Föräldrabrev kommer 
att skickas ut till tonårsföräldrar, tjänstemän kommer att stå nere i 
centrum och informera och affischer med budskapet kommer att sättas 
upp.  
 
 

10. Övriga frågor 

- Det finns just nu ute en webbenkät för ”Mitt Håbo 2030” på 
kommunens hemsida där alla uppmanas att gå in och fylla i vilka ord 
som boende i Håbo förknippar med hur man vill ha det i kommun 
2030. Politiker kommer också att stå i centrum den 13 april och prata 
om Vision 2030.  
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- Det har blivit allt vanligare med hot och kränkningar via nätet 
framförallt mot unga flickor. Det är viktigt att föräldrar och andra 
vuxna är närvarande på sociala medier och uppmanar ungdomar som 
har blivit utsatts för hot och kränkningar att anmäla brottet. Det är få 
som idag anmäler sådana brott på nätet. Det är viktigt att också ge 
stöttning och prata om vad som är ok att skriva och lägga upp för 
bilder på nätet. Problemet har blivit allt större och kommunen ska 
arbeta för att ta upp problematiken mer med unga flickor och pojkar.   
 

- Det är flertalet som inte har deltagit på något av ungdomsrådets 
möten under 2013. Helena mejlar ut om vikten att delta på 
ungdomsrådets möten.  
 

11. Nästa möte kommer att hållas onsdagen den 24 april kl. 18-20 i lokal 
Kalmar, kommunhuset.   

 

 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson 

 

 

 


