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 Ungdomsråd 26.05.2016 
Närvarande: 
Sam H Widén, Elin Larsson, Wilma Engberg, Begonia Randaw, Rasmus Kraftelid, 
Carina Lund och Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 

1. Carina Lund hälsade deltagarna välkomna 

2. Förra mötets anteckningar godkändes med korrigering nästa möte 26 maj och mötet 
därefter 6 september. 

3. Charlotta gav information om beteendeproblem från studien liv och hälsa ung 2015.  

 
Diskussion: 
Ungdomsrådets tips på hur beteendeproblemen kunde minskas i skolan var bland 
annat att det är viktigt att äta regelbundet, att skolan ger möjlighet till frukost i skolan 
och att skolan inför fruktstund som mellanmål. Det diskuterades också respekt lärare 
elev, att det är viktigt att lärare och annan personal i skolan arbetar på stärkta 
relationer. På så vis känner sig eleverna mer sedd och trygg och vet vad som 
förväntas av dem och respekten ökar. Betygen är viktiga men att bli sedd som ung i 
skolan av någon en kan se upp till är ännu viktigare för en elevs självbild, hälsa och 
framtidstro. 
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4. Håbo kommun har landets högsta medelålder bland politiker i kommunfullmäktige. 
Hur får vi fler unga intresserade bli delaktiga i politiskt arbete? Diskussion: 
Varje åldersgrupp har sina egna hjärtefrågor. Därför är det viktigt att det finns en bred 
spegling av åldrar i kommunfullmäktige och nämnder, för bättre representation. Idag 
finns risk att ungdomar tror att en måste vara äldre för att intressera sig för politik. 
Unga gör ju som äldre förebilder gör. Det kan också vara så att de äldre inte släpper 
in yngre förmågor eftersom focus på frågorna då kommer att förskjutas. Varför inte 
införa systemet varannan ung precis som varannan damernas? Hos äldre finns känslan 
av att de måste sitta kvar eftersom de yngre inte vill. Viktigt är att förutsättningarna 
för unga politiker stärks. Det krävs mentorskap och stöd, inte bara från det egna 
partiet utan från kommun i form av information och stöd även från andra politiker. 
Att Håbo är en pendlingskommun kan försvåra för yrkesverksamma och 
småbarnföräldrar att engagera sig politiskt. Informationen i skolan om hur en 
kommun fungerar är också undermålig. Ungdomarna i rådet berättade att de bara får 
lära sig om riksdagens arbete inte om hur det är i en kommun ej heller om sin egen 
kommun. Att få fler unga intressera sig för politik och det parlamentariska systemet 
är ett utvecklingsområde. 

5. Information från de som deltog i vänortsbesöket 5-7 maj. Rådet fisk se bilder och en 
filmsnutt från dagarna. Svenskarna hade lättast att tala med de som kom från Finland 
eftersom de kunde svenska. Det var lite svårare att kommunicera med de från 
Danmark. Norge var inte med vid besöket. Det var roligt och de åkte till Stockholm 
på Laser Dome, var i Skokloster och spelade fotboll och på K5 och gjorde bland 
annat selfie. Det var ett bra program med tid för att umgås mycket. Ungdomarna som 
var med är gärna också med nästa gång och de rekommenderar fler att vara med vid 
kommande träffar.    

6. Diskussion om vakanser i rådet. Hur får vi alla platser besatta till hösten? Charlotta 
berättade att Ung och hälsa kommer att anställa en person som på halvtid ska arbeta 
med ungdomsdemokratifrågor på skolorna för att öka engagemanget. Elin erbjöd sig 
att gå ut på skolorna och berätta om rådet. Hon kunde följa med den som blir anställd 
på håltimmar ut i skolorna för att få fler delaktiga.   

7. Övriga frågor 
Sam tog upp att när en sommar jobbar/praktiserar borde en få ett intyg på detta. 
Charlotta tar med frågan till samordnaren för sommarjobb/praktik. En standardmall 
som handledaren kan fylla i föreslås utarbetas. Sen pratade vi lite om hur en kan söka 
sommarjobb om en inte fick något via kommunen.  

8. Nästa möte 6 september kl. 18-20, Skoklosterummet i kommunhuset. 
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