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Ungdomsråd 2016-09-06 
närvarande:  
Carina Lund 
Hans-Martin Hansen   
Oshrit Liebech Schwartz  
Rasmus Kraftlid  
Begonia Randhav  
Elin Larsson  
Gustav Andersson  
Pia Johnsson, Polis  
 
 
1. Carina Lund hälsar deltagarna välkomna.  

 
2. Deltagarna presenterar sig inför varandra. 

 
 

3. Oshrit presenterar sig. Oshrit kommer att arbeta med  
 ungdomsdemokratifrågor framöver istället för Charlotta. 

   
4. Oshrit går igenom förra mötets anteckningar och deltagarna godkänner  

 Minnesanteckningarna.   
 

5. Pia Johnsson är bjuden till dagens möte för att ge ungdomarna en  
återkoppling efter förra mötets diskussion om beteendeproblem i Håbo. Pia 
berättar att polisen arbete för att motverka dessa problem bland unga. 
Polisen samarbetar med skolorna och försöker närvara så gott det går i 
skolgården, någon gång i månad. Syftet är att man ska dyka upp spontant 
och kunna vara en naturlig del att miljön för att kunna knytta relationer med 
ungdomarna och för att avdramatisera polisens närvaro.  Pia berättar även 
om att polisen har en ambition att starta ett ungdomsråd för att ungdomarna 
ska kunna diskutera frågor som berör unga med polisen, detta kommer att 
startas inom kort. 
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6. Demokratidagen: Hans-Martin går igenom upplägget i demokratidagen.  
• Vem gör vad: 

(a) Inledning: 
   Varför är alla här? Carina Lund – ett kort tal  
   Hur ser upplägget ut, presentation, Oshrit 
   Praktikaliteter, Oshrit  

• Upplägget: 
8 grupper med 4 tema, vi diskuterar möjlighet att dela grupperna i  

åldrar, detta kan vara lite krångligt att organisera nu då vi kort om tid och det är 
fortfarande oklart hur många som anmälde sig. 
  Vem ska vara bordsledare/temaledare, både tjänstepersoner och deltarana 
i ungdomsrådet.  Ungdomsrådet ska verka som bordsvärd/samtalsuppmuntrare. Målet 
är att engagera tjänstepersoner med kompentens i de olika teman.   

De olika temana: 
a) Skola utbildning – Mitt Gymnasium 
b) Miljö – Mälaren – Trafik 
c) IT – Håbo 
d) Mitt välmående – Mobbning 

 
Hans-Martin föreslår en förändring från förra åtets program: kl.13.40 ska  

det föras en dialog om nästa års tema.  Ett förslag är att byta ut den diskussionen till en 
diskussion om: ’Vad är viktigt för mig, hur vill jag vara med och påverka?’ delägarna 
håller med.  

Vid återsamlingen ska temaledarna sammanställa respektive tema och  
föreslå vidare arbete i vissa frågor utifrån gruppdiskussionerna.  

 
7. Marknadsföring och förberedelser inför demokratidagen 

• Ny affisch, Oshrit förslår att försöka engagera ungdomar  
  att göra sin egen affisch och flyers.  

• Skolbesök, om det finns möjlighet och tid att ungdomsrådsrepresentanter 
ska gå ut på skolorna och berätta om demokratidagen.  

• Annonser, BUBB och enahåbo 
• Fritidsgårdar/föreningar mfl 
• Ledarmöte, mötet inför demokratidagen för alla som medverkar  
•  

8. Mötet avsluts.  
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