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Ungdomsråd tisdag den 23 oktober 

 

Närvaro: Frida Baarsen, Mikaela Bernström, Janne Sundlig, Lina björnson, 
Fredrik Anderstedt, Joachim Westerlund, Joachim Ringwall, Daniel 
Cramnell och Charlotta B Carlsson. 

Dagordning 

1. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till 
handlingarna. 

2. Minnesanteckningarna läggs ut på webben. Alla tyckte det var ok att 
de läggs ut.  

3. Utvärdering – uppföljning,  under denna punkt pratade vi om att det 
var få som kom till dagens möte. De som var där ogillade detta och 
undrade varför man tackar ja till ett förtroendeuppdrag och sedan 
inte kommer. Vi pratade om att kanske ha en fast dag som är 
återkommande, ex. första torsdagen i månaden. Vi pratade om att 
marknadsföra oss och lägga ut en gruppbild på nätet. Det är 
obligatoriskt att höra av sig om man inte kommer. Rådet ska tas på 
allvar. Kallelse ska gå ut med e-post, via facebook och påminnelse 
via sms. Jocke W uppdaterar sms listan. 

4. Demokratidagen, dagen var bra. Bra mat och bättre lokal ansåg 
ungdomarna. Alla pratade i grupperna. Eftermiddagen blev för lång, 
kanske kan man vara i discot i stället för att göra det mindre skollikt. 
Varje grupp bör utse en som går fram och pratar så det inte blir så 
lång redogörelse av handlingsplanerna. De i sjuan och åttan 
upplevde det som om man mer lyssnade till de äldre årskurserna, då 
det främst var deras handlingsplaner som fick många röster. Å andra 
sidan hade ju de yngre också möjlighet att lägga fram förslag som 
gällde dem men det hade de inte gjort. Sedan kom rådet in på lite 
olika lösningar. Ungdomsgård för de under 16 år. Olika åldrar olika 
dagar på ungdomsgården, verkstan är lite för liten att ta alla på en 
och samma kväll. Varför inte göra ett aktivitetshus för ungdomar i 
huset där gamla posten och hemmabutiken ligger? 

5. Hur vi går vidare med handlingsplanerna. Ungdomarna tyckte att de 
tre förslagen från i fjol och de förslagen från i år skulle läggas fram 
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till kommunstyrelsen (KS). Charlotta fick i uppdrag att tala med 
Agneta om detta.  

Följande 6 förslag är de högst prioriterade handlingsplanerna från 
demokratidagen den 26 oktober 2011 och från den 1 oktober 2012. De tas i 
första hand upp vid kommande hearing. (6/2-13, kl 15-17) 

Förslag från demokratidag 2011 

1) Bättre information om arbetstillfällen och praktikplatser GRUPP NR: 6 

     VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Bättre information om arbetstillfällen och praktikplatser, webbsida, SACO mässa, besöka 
universitetet. 

     VARFÖR - ska det göras? 

 Underlätta för ungdomar att få jobb och möjligheter inför framtiden. 

    VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Skol- och bildningsförvaltning, skolledning, arbetsförmedling, marknadsbolag med flera 
ansvariga. 

     NÄR - ska det göras? 

 Så snart som möjligt senast januari 2012. 

     HUR - kan det göras? 

 Webbsida – besök i skolorna – återkoppla – kontaktpersoner. 

     VAR - ska detta ske? 

 I första hand i skolan. 

 
2) Bålstatillägget  GRUPP NR: 2, 3 och 4 

     VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Bålstatillägget tas bort. 

     VARFÖR - ska det göras? 

 Större valfrihet och valmöjligheter vid gymnasieval. Fler som kan åka till och från 
Stockholm – Bålsta. Fler som flyttar till Håbo fler åker kollektivt ger mindre miljöpåverkan. 
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     VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Kommunen i samverkan med Uppsala Länstrafik (UL) och ungdomsrådet. 

     NÄR - ska det göras? 

 2012. 

     HUR - kan det göras? 

 Kommunen tar kontakt med UL och SL för att lösa frågan. 

     VAR - ska detta ske? 

 Dialog Uppsala- och Stockholms län.  

 

3) Shopping GRUPP NR: 3 

     VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Ta hit fler affärer, utöka utbudet. 

     VARFÖR - ska det göras? 

 Få fler personer till Bålsta. Slippa åka från Bålsta och handla. Det blir miljövänligare, sparar 
tid, mer lättillgängligt och skapar arbetstillfällen och sommarjobb. 

     VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Håbo kommun, invånare, ungdomsråd, företagarna och centrumföreningen. 

     NÄR - ska det göras? 

 Vi vill se resultat om ett halvår. 

     HUR - kan det göras? 

 Bygg ut centrum. Håll ett möte mellan intressenter. 

     VAR - ska detta ske? 

 Centrumområdet. 

 

Förslag demokratidag 2012 

4) Nytt sportcentrum Grupp nr : 1, 5 och 3  
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     VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Nytt sportcentrum med stor idrottshall och minst två spelplaner, integrerat gym, restaurang och 
café med goda möjligheter för gymnastik, dans och klättervägg.  Ungdomarna tänker sig att de 
sim och idrottsanläggningar som finns skall byggas ihop med en ny anläggning i anslutning till 
centrumutbyggnaden.  

     VARFÖR - ska det göras? 

 Göra idrott mer tillgängligt, attraktivt, samlat och mer kostnadseffektivt att samlokalisera flera 
olika idrotter. Satsningen ger fler aktiviteter och ökar möjligheten till att satsa på sin 
sport/hobby. Ett sportcentrum lockar hit folk från grannkommunerna. 

   VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Kommunen ansvarar för planering och uppföljning. Föreningsliv, sponsorer kan med- 
finansiera (politiker och ungdomsråd). 

    NÄR - ska det göras? 

 Så snart som möjligt, bör samordnas med centrumbyggnationen,  projektstart i februari 2013. 

     HUR - kan det göras? 

 Förslaget bör utarbetas i samråd med föreningsliv och politiker,  Falun bör kontaktas för 
erfarenhetsutbyte. 

    VAR - ska detta ske? 

 Bygga in och bygga ut sim- och ishall med centrum och grusplanen vid Gröna dalen i 
anslutning till buss och tåg. 

 

5) Ungdomsgård, ungdomscafé 16+ Grupp nr : 6/8, 5 och 7 

   VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Fler aktiviteter ungdomar 16+, ungdomsgård, café spelhall, gym, filmkväll, aktiviteter i många 
rum med LAN - möjlighet. En trevlig plats, nytt och fräscht, med engagerad personal, där man 
kan hänga med vänner, lyssna på musik i mysiga soffor.  

Det bör utlysas namntävling och utvecklingsgrupp. 

   VARFÖR - ska det göras? 

 För att sysselsätta ungdomar mellan främst 16 -19 år för att skapa aktivt och socialt nätverk 
utanför facebook.  
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   VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Kommunen ska få i gång det tillsammans med ungdomar, ungdomsråd och Håbo marknad, 
anställa personer 18+ som brinner för att arbeta med ungdomar, unga för unga.  

   NÄR - ska det göras? 

 Snarast, ingå i centrumplanerna. 

   HUR - kan det göras? 

 Kommunen ta hjälp av ungdomar, ungdomar kan driva själva, som företag av, för och med 
unga. Marknadsföra genom facebook, kompisar hjälper till sprida på orten. 

   VAR - ska detta ske? 

 Nära centrum med gångavstånd, i en mindre lokal. 

 

6) SL – kort till alla gymnasieelever Grupp nr 7:  

   VAD - vill vi utveckla / göra? 

 SL – kort till alla gymnasieelever / tillägg terminskort. 

   VARFÖR - ska det göras? 

 Möjliggöra för fler elever att välja BCJF. Det ger möjlighet att utveckla skolan och möjlighet 
för ungdomar att utnyttja sin fritid bättre, träffa kompisar, studiebesök, fritidsaktiviteter m.m. 

   VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Politikerna. 

   NÄR - ska det göras? 

 Så snart som möjligt, vid årsskiftet. 

    HUR - kan det göras? 

 Att 12 elever till väljer BCJF, det finansierar kortet. 

     VAR - ska detta ske? 

 Kommunpolitiskt med BCJF. 
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6. SKL möte om Unga + Beslutsfattare=sant! Datum , 12 november 
2012, kl.10.00-15.00 (registrering och fika från 9.30) Scheraton 
hotell, Tegelbacken 6. Charlotta anmäler, Fredrik, Frida, Janne, 
Jocke, Lina och Mikaela. Polarbussen går kl. 8.00 från 
kommunhuset. 

7. Övrig fråga skadegörelse. Natten mellan 15-16 oktober har någon 
sprayat Gransäterskolan, kommunhuset och dagiset Ellesnborg. 
Rådet tycker att skadegörelse lågt. Det kostar pengar i onödan att 
sanera. Danne och Jocke går runt till handlarna och talar med dem 
om att de inte bör sälja sprayfärg till ungdomar.  

8. Nästa möte för nya rådet (som antas av KS den 26/11) är onsdagen 
den 28 november kl 18-20, Kalmarrummet i kommunhuset.  

Föreslaget 
ungdomsråd  

Ledamöter 
i rådet 

Övriga Anmälda deltagare 2012-2013               

Fridegårdsgymnasiet 2 - Kristina Khouri (Kämpe), Fridegårdsgymnasiet 
avser återkomma före 26/11 med namn. 

Verkstan 2 - Helena Hagert, Randa Bromwell 
Slottsgården 2 - Anna Droga, Mikaela Bernström  
Polarna 3 - Frida Baarsen, Victor Sá och Janne Sundlig 
Futurum 2 - Felicia Hansback och Elisaveta Tchibalina 
Gransäterskolan 2 - Lina Björnsson, Amalia 

Pettersson                                        
Särskolan  2 - Kerstin Pettersson, Tf rektor meddelar att de 

återkommer till nästa år. 
Västerängsskolan 2 - Victor Dänhart, Dennis Nordström 
Lära-skolan 1 - Filippa Feria 
Potentia 1 - Albin Storbacka 
Ungdomspolitiker 2 - Fredrik Anderstedt, Joachim Westerlund 
Kommunalråd/ordf. 1 - Agneta Hägglund 
Stödpersoner till 
rådet 

- 3 Charlotta Bjälkebring Carlsson, Danne 
Cramnell, Joachim Ringwall 

 

Charlotta B Carlsson 


