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 Datum Vår beteckning 

 2016-02-12 KS 2015/00351 nr 65463 

Kultur och livsmiljöavdelningen 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Närvarande ungdomar: 
Fridegård- Sandra Goro, Elin Larsson 

Potentia- Hampus Frykman 

Polarna- Ellinor Gavelin, Muco Ndabunguye, Sam Widén och William 

Närvarande politiker: Carina Lund, Rasmus Kraftelid 

Tjänsteperson: Charlotta B Carlsson 

 

Kallade med förhinder  

Ungdomar: 

Fridegård- Rebecka Wiklund 

Gransäter- Wilma Engberg 

Läraskolan- Isabella Domberg, Otto Widén 

Futurum- Selma Lundmark, Maja Kulma, Ali Muhammed,  Matilda Wistedt 

Västerängen- Nathalie Goro, Gustav Andersson, Josefine Kindström 

Potentia-  Vanessa Lindestam, 

Gröna Dalen- Linn Petersson, Lou Tener 

Fritidsgården i Bålsta – ingen kallad 

Fritidsgården i Skokloster – ingen kallad 

Finskt samråd – ingen kallad 

Politiker: Akasya Ranhav 

 Ungdomsråd 2016-02-09 

1. Välkomna 

Carina hälsade välkomna och vi presenterade oss, vilka vi representerade och vad vi gillar att 

göra på fritiden.  

2. Förra mötets minnesanteckningar 

3. Deltagare i ungdomsrådet  

Närvarande av de kallade valdes in i rådet. De som inte kom denna gång kallas även nästa 

gång och blir då när de kommer invalda i rådet. 

4. Förväntningar kring ungdomsrådets arbete 

Carina berättade om de olika råd som finns i kommunen. Att Ungdomsrådet och övriga råd är 

för att stärka det demokratiska arbetet i kommunen, närmare invånare och intressegrupper. 

Ungdomarna är med i rådet för att de ska få inflytande i utvecklingen av Håbo. När det gäller 

formen på rådet önskar de att vi kan göra det lite mysigare och lite mindre formellt. De önskar 

träffar mellan mötena, 4-5 ggr per år är för sällan. Ungdomarna i Polarna eller från någon 

skola kan exempelvis bjuda in via den sms kontakt Ungdomsrådet har. Vid dessa tillfällen 

mellan ordinarie möten utgår inget arvode.  

5. Val av Tema på Demokratidagen 2016, tisdag 11 oktober  
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 Trafik 

 Mälaren 

 Mitt gymnasium 

 Miljö (hållbar utveckling) 

 Mobbning 

 It – Håbo 

 Skola utbildning 

 Mitt välmående 

 

Rådet bestämde att Kultur och livsmiljö avdelningen bereder ett förslag till nästkommande 

Ungdomsråd. Utgångspunkten i förslaget är att samtliga 8 önskade teman ska kunna 

behandlas den 11 oktober på Demokratidagen. Förslagsvis att när man anmäler sig får en 

anmäla till vilka två grupper en vill ansluta till, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.  

 

6. Utdelning av blanketter att fylla i  

Blanketterna (konto, adress, telefon nummer, intyg skatteavdrag), lämnas i kommunhusets 

informationsdisk, snarast. De levererar dem vidare till Charlotta Bjälkebring Carlsson på 

Kultur- och livsmiljöavdelningen som ser till att de kommer rätt.  

7. Kommande möten 

6 april, 26 maj, 6 september och 15 november. Alla möten mellan kl. 18-20 i kommunhuset 

och demokratidagen planerasa till den 11 oktober på Lastberget. 

8. Övriga frågor 
- Ungdomsrådet är inbjudan till biblioteket för att ge råd och tips till bibliotekets verksamhet 

och bibliotekspan. Marie Holmgren återkommer med ny mötestid. Biblioteken bjuder på fika 

- Elin undrade över vänortsammarbetet. Hon undrade om det blir av den 4 maj? Charlotta tar 

kontakt med Risto H för att få klarhet i detta. 

- Sam undrade om vi kunde skriva till våra pronomen på våra namnlappar. Vi berättade vårt 

pronomen hon, han hen och skrev dit det på våra namnlappar.  

- Rebecka undrar om någon annan i rådet kan ta hand om Face Book . Beslut Elin gör det.  

- Till nästa möte inbjuds kommundirektör Per Nordenstam, att presentera sig och rådet för 

honom.   

- Informationsenheten inbjuds till nästa gång för att ta kort och lyfta information på hemsidan. 

 


