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 Minnesanteckning ungdomsrådet den 15 november 2016 
 
Närvarande:  
Carina Lund, kommunfullmäktige  
Rasmus Kraftlid, ungdomspolitiker  
Begoenia Randhav, ungdomspolitiker  
Oshrit Liebech Schwartz, Ung & Hälsa  
Elin Larsson  
Gustav Andersson  
Lisa Brodin  
Henry Syrjälä 
Zacharias Hallberg 
Hampus   
 
Dagordning: 

1. Carina hälsar alla välkomna.  
- Agendan: Carina föreslår att någon av ungdomarna ska ta över mötena i framtiden, 

eventuellt som ordförande, Oshrit tar på sig rollen med förklaring att ungdomarna 
ännu inte har fått förbereda sig inför mötet. Det vore bra om ungdomarna är med 
själva och planerar kommande möten.   

 

2. Val av sekreterare 
- Begonia Randhav 

 

3. Presentationsrunda 
- 3 medlemmar från ungdomsrådet, Elin har bjudit 3 gäster som kan tänka sig att sitta 

i ungdomsrådet i framtiden.  
 

4. Genomgång av förra mötets anteckningar 
- ambitionen är att vi i framtida möten ska ha en protokolljusterare 

 

5. Demokratidagen och uppföljning 
- En lyckad dag i sig. Utkast på minnesanteckningarna finns. Rapporten kommer att 

skickas ut till alla skolor.  
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- Intressanta diskussioner, väldigt bra frågor som tagits upp. Kul att se att det finns så 
mycket bra synpunkter på vårt samhälle.  

- Uppföljningsmötet: väldigt få ungdomar dök upp. Därför ska vi göra ett till försök att 
bilda arbetsgrupper för att kunna ta fram ett förslag till hearingen. Hearingen har 
ännu inte ett fastställt datum, förmodligen i slutet av februari men exakt datum  
kommer.  

 

6. Ungdomsrådets framtid: 
- Hur är det tänkt att ungdomsdemokratin ska se ut? En röd tråd från skolans SO-

ämnen, klassråd, elevråd, till demokratidag, arbetsgrupp, ungdomsråd, hearing och 
vidare till intresse att delta i lokalsamhället och i den representativa demokratin.  

- Det krävs en klar bild om hur allting hänger upp. Elever måste träffas med jämna 
mellanrum (ex via klassråd, elevråd etc). det måste finnas en fungerande struktur på 
alla skolor för att samråd/samtal ska ske så enkelt som möjligt (transparent) mellan 
skola och kommun.  
 I dagsläget finns det ingen bra kontakt mellan ungdomsrådet och skolorna. 
Dialogen måste förbättras. Annars ond cirkel och dålig motivation, där ungdomarna 
inte ser vitsen med att engagera sig när det ändå inte förs någon dialog.  

- Ungdomsrådet är en plattform för inflytande. Det finns möjlighet för att politiker och 
tjänstemän att ta till sig av ungdomarnas önskan. Unga måste förstå vitsen med artt 
engagera sig, att de gör skillnad genom att faktiskt infinna sig på mötena. Vad vill 
unga se för förändring i samhället? Vad är deras önskan och vilja?  

- I andra kommuner finns det olika modeller på hur man involverar ungdomar. Det 
finns inte bara ett sätt. Vi kanske kan uppdatera vårt sätt, förbättra det, modernisera 
ungdomsrådet?  
 ungdomsting, ungdoms advisory board, en samhällsungdomsdialog för ett 
utvecklat samhälle.  
 Vart vill ni ha inflytande? Företag, event, kulturutbudet, idrott, skolan, miljön? 
Oändliga möjligheter, upp till ungdomarna att leda samtalet med kommunen. 

 

- Det är viktigt att frågorna kommer underifrån. Egentligen är det ungdomarna som 
ska identifiera en fråga och vilja diskutera denna. De vuxna ska inte behöva leda 
samtalet, det gör de hela tiden i alla andra rum. Det här är ett öppet rum 
separatistiskt för endast unga, hur skapar vi det?  

 

- Vilket format ska ungdomsrådet ha?  
 De flesta blir valda av klasser till elevrådet. De flesta som är intresserade får inte 
chansen att vara med i ungdomsrådet. De flesta ungdomarna har inte någon aning om vad 
ungdomsrådet är. Stort ansvar ligger på skolorna, de behöver sprida informationen för att 
unga ska kunna göra en intresseanmälan om att få vara med och förändra samhället och 
sin egen vardag. Om bara tjänstemän och olika instanser får reda på vilka frågor som är 
aktuella, så kommer det att ske en smidig förändring. Men för detta krävs engagemang 
från unga. Och för att unga ska kunna engagera sig krävs att de känner till ungdomsrådets 
existens. Och här hänger det hela på skolorna/rektorerna.  
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 Demokratiakademin kan vara till stor hjälp för skolorna i Bålsta att utveckla 
ungdomsengagemanget mellan skola och kommun.  

 

- skulle unga vilja driva event för Håbo Festdag? Vad vill de se? 
 Det råder ett generellt ointresse. Det som är roligt är artisterna, men de spelar så 
tidigt. De borde spela lite senare.  
 Kanske kan det finnas en filial till ungdomsrådet? Tex ett kulturråd? Dessa skulle 
kunna vara med och bestämma vad som ska ingå i de olika eventen i Bålsta, tex 
under festdagar osv? 

 

- Fritidsgården: 
 lätt att påverka utvecklingen på ungdomsgårdarna 
 småsaker och idéer som gör stor skillnad.  
 

- Näringslivet: 
 ett café på medelhavet? (mittemot BCJF) 
 café valhall har ingen konkurrens och kan därför ta väldigt dyrt. 
 caféet i bcjf – dumt att de stänger runt 16. Det är ju då alla slutar skolan. Caféet 
används som pluggställe/diskussionsställe + fika. Men när det stänger måste alla 
flytta sig från caféet till biblan. Och i biblan får man inte diskutera pga det ska vara 
helt tyst där inne. Det som är bra med caféet är ju att det är billigt och bra. 
Majoriteten av deras kunder är elever, specialpriser för elever. Går inte att betala 
med kort under 50 kr, vilket är konstigt eftersom allt de säljer kostar mellan 6-20 kr. 
Det behövs ett smidigare system.  
 bjud in från caféet för att diskutera ev lösning under ungdomsrådet.  
 

- vad tycker ungdomarna att de åstadkommit under året? 
 De har mest svarat på synpunkter som de inbjudna gästerna har önskat få. Men de 
har inte haft så mycket tid att få diskutera vad ungdomarna vill se för förändring. 
Tiden räcker inte till att diskutera ungdomsfrågor. Just nu känns det mer som att 
diskussionen handlar om de vuxnas arbete, hur de kan förbättra sin verksamhet.  

 

- När Polisen Pia kom som gäst hade det gått för lång period mellan mötena. Då blir 
det svårt att hänga med gällande ämne, relevans, och hur aktuellt det fortfarande är. 
Det får inte gå för lång tid mellan idé och möte.  
 
 

7. övriga frågor 
- Fler askkoppar. Ex i bryssel – fanns ej fimpar och skräp ute på gatorna pga av att det 

fanns så mycket askkoppar.  
 Bra att ha dem vid varje busskur tex.  

- Fler soptunnor behövs. Bättre strategisk placering av soptunnor.  
 Yngre är bättre på att plocka undan sitt skräp, medan äldre är mindre skötsamma.  
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Gata & park har hand om skräpfrågor. Ev bjuda in dem för diskussion? Kanske till 
nästa möte i början av 2017?  
 

- Ungdomarna vill ses en gång i månaden. Detta krävs för att hålla en bättre 
sammanhållning, för att folk ska känna sig bekväma med varandra och vilja/våga 
diskutera frågor som är viktiga för dem. Ungdomarna måste få lära känna varandra 
för detta. Och för at detta ska ske krävs att mötena hålls oftare. Möte 1 gång/månad 
känns bra.  

 
8. Mötet avslutas.  
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