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Bakgrund
Håbo kommun har sedan 2006 genomfört demokratidag för ungdomar. Syftet med dagen är
att ge en kanal för dialog och inflytande. Demokratiarbetet i Håbo utvecklas successivt där
demokratidagen för ungdomar är en av flera delar.
En viktig del i utvecklingsarbetet är hur elevernas handlingsplaner överförs till kommunens
beslutsprocess. Vid en så kallad hearing berättar ungdomarna om sina förslag till politiker och
tjänstemän. Avsikten är att ge förtroendevalda ett bredare underlag för beslut och diskutera
resurser i förhållande till vad som är tänkt att uppnås. De förslag ungdomarna arbetar fram
uppnår delaktighetstrappans nivå inflytande, se nedan bild delaktighetstrappa.
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Bild: SKL Medborgardialog som del i styrprocessen

Demokratidagen vänder sig till elever från grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet,
politiker inbjuds för att lyssna och ta del av de synpunkter ungdomarna har. Ungdomsrådet
tillsammans med styrgrupp för ungdomsdemokrati planerar demokratidag och hearings.
Skolorna i Håbo har en viktig roll i förberedelserna för demokratidagen. Tid för diskussion i
klasserna kring tema och frågeställningar behöver avsättas. Kunskap om demokratins verktyg
och uppbyggnad ger ungdomar bättre möjlighet att göra sina röster hörda. Det är viktigt att
eleverna ges tid för diskussion för att kunna föra fram de olika synpunkter som finns. Det
slutliga ansvaret för beslutsfattande ligger hos de förtroendevalda i kommunens nämnder och
styrelser.

Deltagare vid årets demokratidag
85 personer deltog varav 60 stycken var ungdomar och 7 politiker. I år besöktes
Demokratidagen av Åke Nyström från Mora. Han var en av dem som hjälpte kommunen att få
i gång arbetet med demokratidagen.
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Ungdomarna togs emot av kommunalråd Agneta Hägglund och ungdomspolitiker Fredrik Anderstedt

Metoden – Framtidsverkstad
Framtidsverkstad är en pedagogisk metod för att belysa, synliggöra och fokusera på
gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos gruppen. Metoden är
utvecklad av framtidsforskare Robert Jungk i Tyskland på 1960-talet. Den har sedan dess
använts som ett led i att finna alternativa metoder för utveckling av föreställningar om
framtiden baserade på den enskilde människans aktiva medverkan.
På Demokratidagen använder vi oss av en förenklad variant av modellen som indelas i kritik-,
visions- och handlingsfas.
Målsättningen med framtidsverkstad är att skapa en idébank utifrån temat och därmed stärka
ungdomars delaktighet och inflytande i processen kring olika förbättringsområden i
kommunen.

Kritikfas
Inledningsvis börjar grupperna med en kritikfas där alla kommer med förslag på det som man
anser vara dåligt, det som saknas eller det man är missnöjd med i kommunen. Alla synpunkter
skrivs ner på blädderblock. Sedan prioriteras deltagarnas värstalista fram. Det görs genom att
varje deltagare med hjälp av klisterlappar ”pluppar” röstar på de värsta förslagen.
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Visionsfas
Efter kritikfasen kommer sedan visionsfasen. Istället för att kritisera får nu deltagarna
presentera sina drömmar och önskemål om hur det ska se ut i framtiden för ungdomar i Håbo.
Alla förslag skrivs ner på ett blädderblock som bildar en bästalista. Förslagen prioriteras med
hjälp av klisterlapparna.

Handlingsfasen
Efter värsta- och bästalista kommer handlingsplansfasen. Gruppen går igenom hur värstalistan
ser ut och jämför med bästalistan. Finns det gemensamma nämnare? Någon röd tråd?
Likheter? Deltagarna funderar över hur listorna ser ut och vad som beskrivs.
De förslag/idéer som fått flest klisterlappar går gruppen vidare med genom att utarbeta en
eller flera handlingsplaner.
De frågeställningarna som leder fram till handlingsplanen är:
 VAD och VARFÖR ska det göras?
 VEM och VILKA ska göra det?
 NÄR, HUR och VAR ska det göras?

Det är roligt att ”pluppa”
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VÄRSTALISTOR – KRITIKFAS
Årets tema - Min fritid, sport och idrott i Håbo
GRUPP NR: 1
1
2
3
5

6
7
8
9

Vad är det värsta?
Saknas möjligheter för större evenemang
Inga fritidsställen att göra saker på eller aktiviteter på fritid
Inte så bra satsning på idrott och sport i Bålsta det saknas bra
sporthallar
Liknande bussproblem även för Skokloster, småvägar och till
Uppsala
Saknas en hemsida eller liknande kanal för att sprida information
om evenemang och aktiviteter
För få affärer i centrum/Bålsta
Saknas plats för äldre ungdomar i Skokloster ungdomsgården
används bara av mindre barn
Saknas (eller finns för få) lokaler för kampsport och karate måste
flytta hela tiden

Pluppar
7
5
3
3

2
2
1
1

GRUPP NR: 2
Vad är det värsta?
1
2
3
4
5
6
7
8

Skolmaten
Hjälp med livet för uteliggare och andra med problem
Nattvandrarna måste komma igång igen
Avskaffa FunBeat (på Futurum, reflektera träning på nätet)
Buss till Viby Äng
Åskådarläktare vid konstgräset
Bättre utnyttjande av sporthallar
Utveckla centrum fler butiker

Pluppar
4
4
2
2
1
1
1
1

GRUPP NR: 3
1
2
3
4

Vad är det värsta?
Sparkcyklarna förstör Skateparken
Bålsta-tillägget
Inget Ungdomshus med annorlunda aktiviteter
Biblioteket – dåliga öppettider, svårt att fjärrlåna, brist på sköna
platser, för litet bibliotek, för få datorer, vissa böcker är
svårtillgängliga

Pluppar
8
4
4
3

GRUPP NR: 4
1
2
3

Vad är det värsta?
Saknar ett bättre centrum, få butiker, dålig marknadsföring, få
snabbmatställen
Halltiderna är dåliga, det finns bara sena eller tidiga tider
Orättvis fördelning av resurser mellan t.ex. ridskolor, fotboll och
liftar

Pluppar
7
4
4
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4
5

Bålstatillägget
Kommunikationer

3
2

Deltagande politiker

GRUPP NR: 5
1

2
3
4
5

6

7

Vad är det värsta?
Bättre skolmat!!! Skolmaten enformig och inte god. Borde ej ha
ngn vegetarisk rätt då alla vegetarianer redan har egen/speciell
mat. För många kallrätter. Alltid varma rätter tillgängligt
Tunna klienter i skolan. Datorerna fungerar inte som de ska.
Svårt när så många ska koppla upp sig samtidigt 1
Önskar en busshållsplats vid lastberget. De som bor i närheten
av lastberget måste gå ända till Vibyspåret
Det saknas Basketlag/basket förening i Bålsta
En bra gymnastikhall – multihall för olika idrotter, t ex
gymnastik, friidrott m.m inne. Vissa idrotter som t ex längdhopp
kan man inte träna på vintern då det inte finns ngn idrottshall
med avlång sandlåda inomhus
Skoklosterbussar går för sällan – borde åka oftare på em. och
kvällar. Morgonbussen från Skokloster till Bålsta är ofta full och
åker förbi busshållsplatser utan att att plocka upp resenärer. (tror
att bussen går varannan timme på kvällar) ibland är turerna
inställda 2
Lång kö till musikskolan. Kan vara upp till 3-5 års kö för att
börja spela populära instrument som piano, trummor eller gitarr.

Pluppar
9

5
3
3
2

1

1

1

I grupp nr 5 finns antecknat i deltagarlistan två elever som kan tänka sig ingå i en arbetsgrupp angående
dataproblem i skolan
2
I gruppen fanns ingen elev från Skokloster
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GRUPP NR:6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vad är det värsta?
Teknikbacken, får för lite pengar, jättemycket ideellt arbete
krävs
Dyrt och svårt att ta sig mellan Skokloster och Bålsta, handlar
om bussarna
Bra mark som de inte gör något av vid Konstgräsplanen
Dålig gatubelysning vid Ekilla och flera ställen
För hög åldersgräns på gym
Bålsta judohall är ”sunkig”
Dåligt hopptorn vid Ekilla
Bålsta Centrum – BLÄÄ!
Simhallen sunkig – BLÄÄ!

Pluppar
14
4
2
2
2
2
1
1
1

GRUPP NR: 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vad är det värsta?
Finns inget ”Skara sommarland”
Det finns inget Mc Donalds i Bålsta
Finns inga större klädkedjor i Bålsta eller elektronik
Finns ingen LAN lokal
Saknas en multihall för allmänheten
Tillhör inte Stockholms län
Dålig äcklig skolmat t.ex. cornflakes på fisken
Ingen läktare vid konstgräsplan
Inget hopptorn vid badplatsen i Skokloster
Ingen vattenkran vid konstgräsplan
Dålig orättvisa regler för vem som får busskort
Bättre städning av badplatserna, det går inte att spela fotboll där
när det ligger kottar. Personalen kan ta upp och ta ner volleyboll
nät

Pluppar
5
4
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

GRUPP NR: 8
1
2
3
4
5
6
7
8

Vad är det värsta?
Dålig belysning ute t.ex. i knarrbacken och övergran
Internetuppkopplingen i skolorna
För få parker och samlingsplatser
Dåliga öppettider på caféet i BCJF De stänger lokalen vilket tar
bort möjligheten att plugga där.
För få bussar nattetid på helger
Inga bra inomhusidrottsplatser med läktare
Få restauranger
Få klädaffärer och andra butiker

Pluppar
6
6
5
4
3
2
1
1
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BÄSTALISTOR - VISIONSFAS

Välbehövlig paus inför visionsfasen.

GRUPP NR: 1
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
Ett samlat sportcenter. Det finns sportaktiviteter av flera typer
1
att engagera sig i. Ett samlat sportevenemang skulle kunna
lyfta det ytterligare. Fler och större sportlokaler skulle behövas
En hemsida (eller blogg) om aktiviteter i Bålsta där man kan
2
gå ut med information om vad som händer och evenemang.
Marknadsföra nya filmer på Bio-Borgen, kommande
sportevenemang eller andra saker som händer. Alla borde
kunna skriva vad de gör som är ett allmänt evenemang, typ ett
Bålsta-facebook eller en blogg som man kan skapa inlägg i
Mer helgaktiviteter i Bålsta, helst för äldre ungdomar. Kanske
3
med blandade aktiviteter, både sport och annat. Skulle vara bra
med en speciell Håbo-aktivitetsdag (Bålsta OS!) där man visar
upp allt som vi gör i Bålsta. Allt från fotbollscup till E-sport
och dans
Vi skulle vilja se fler affärer. Klädbutiker och andra kedjor,
4
butiker för ungdomar
GRUPP NR: 2
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
Mer barn / ungdomlig mat
1
Utveckla centrum
2
Segway till elever åk 6-9
3
Rullband / Tak vid alla gång och cykelbanor
4

Pluppar
9

7

6

2

Pluppar
5
3
2
2
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5
6
7
8

Konstgräsplanen bra, men kan utvecklas med åskådarläktare,
omklädningsrum, fik/café
Håbo kommuns centrala läge i Mälardalen
Internationell mat i skolan
Bubbelvatten / saft / juice till maten

1
1
1
1

GRUPP NR: 3
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
24 timmars busskort / SL - kort
1
Klättervägg
2
Ungdomshus
3

Pluppar
5
5
3

GRUPP NR: 4
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
Bättre halltider – hallar, ändamålsenliga läktare
1
Bättre Centrum
2
Stöd till studieresor – från företag, kommun och EU socialfond
3
Kollektivtrafiken
4
Marknadsföring av Håbo – evenemangsinformation
5

Pluppar
7
5
4
3
1

GRUPP NR: 5
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
Café/fritidsgård för åldern 13-18 år. Öppet när unga är lediga.
1
Sommarjobbstillfällen för unga. Kvällsöppet på helger. Gratis
wifi, pingisbord, möblerat för både mys samt kunna plugga.
Öppet till ca 01.00-02.00 på helger och lov och till ca. 21.00 på
vardagar. Det ska vara stort. Inte i centrum, gärna i gamla
Bålsta t.ex. lokalen under Bio-Borgen.
Verkstaden inte tillräcklig – många tycker det är tråkigt och ser
det inte riktigt som en fritidsgård. Kan lämpas för barn upp till
13 år
En McDonald’s i Bålsta. Förslag på plats: där McDaniels fanns
2
vid Shellmacken 3
Utbyggd simhall – t.ex. rutschkanor
3
Fler butiker, större centrum, bygga ut centrum. Behålla
4
bålstabor som kunder i Bålsta – slippa åka till Enköping,
Jakobsberg eller Kista t.ex
GRUPP NR: 6
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
Bålsta Alpin satsar mycket på ungdomar.
1
Satsa ännu mer – sommarskidåkning, freestyle m.m.
McDaniels  McDonald’s, tack!
2
Alltså gör om det som var McDaniels till ett McDonald’s
Fixa parkour vid Centrum
3

Pluppar
11

8
3
2

Pluppar
12
4
4

3 Någon politiker får gärna höra av sig till McDonalds och höra vad som krävs för att möjliggöra öppnandet av en McDonald s. T ex antalet

’

.

invånare – vi är snart uppe i 20000 invånare. Detta hänger ihop med att de flesta elever tycker att skolmaten är dålig. Eleverna har gett upp,
dvs de tror inte på att skolmaten någonsin kommer att bli bättre

.
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4
5
6
7
8

Ungdomsgårdar för olika åldrar (12 – 14 och 15 – 18 år)
och utveckla verksamheten – t.ex. temakvällar
Bättre villkor för busskort Skokloster – Bålsta, även helger och
kvällar
Internetcafé centralt
Underlätta för cyklister, anpassa farthinder samt cykelvägar till
ytterområden – t.ex. Krägga
En till ishall / uterink – det är så många lag som ska ha plats

GRUPP NR: 7
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
Konstgräsplanen behöver läktare, vattenkran och kiosk
1
Elevens val är bra – kan vi inte engagera idrottsföreningar så
2
att vi kan samarbeta?
Bra att vi fått datorer i skolan, men det behöver service ofta. Vi
3
borde ha iPad i stället. Vi vill kunna använda dem hemma
Bra att demokratidagen finns
4
Vi har tillgång till många olika idrotter/sporter
5
Ishallen finns
6
Skokloster har en ungdomsgård som är öppen till 24:a
7
Utegym. är bra, men vi behöver även terräng, aktivitets -banor,
8
klättring, hinderbanor m.m.
Bra att eleverna får vara med och påverka skolmaten, men det
9
borde ske mer ofta och mer genomtänkt
10 Bra att skolorna har café
11 Intersport
GRUPP NR: 8
Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det?
Bygga park med t.ex. skridskobana, minigolf i Gröna dalen
1
Utveckla aktiviteter (dagtid) för hemlösa t.ex. samla skräp för
2
att få sovplats och mat
Inomhus Paintball vid ishallen (sportcentrum) eller basketplan
3
Förbättra belysning ute
4
Utveckla Internetuppkoppling i skolor
5
Utepool under sommaren
6
Samla bio, restauranger, bowling och affärer på samma ställe
7

4
4
3
1
1
Pluppar
7
6
5
3
1
1
1
1
1
1
1
Pluppar
10
7
5
3
2
1
1
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HANDLINGSPLANER - HANDLINGSFAS

Så här kan det se ut när gruppens diskuterar och skriver ner förslagen på blädderblock

GRUPP NR: 1
Handlingsplan 1
VAD - vill vi utveckla / göra?
En samlad hemsida/blogg/forum där man kan gå ut med information om vad som
händer i Håbo just nu. Så man har koll på kommande evenemang och händelser. Är det
en fotbollscup nästa helg? Är det E‐sport‐turnering vecka 45? Är det loppis i området
på onsdagskvällar? Vilka bio‐filmer går på Bio‐Borgen?
VARFÖR - ska det göras?
Bättre sammanhållning - För att alla ska få bra information om vad som händer i området.
Marknadsföring för föreningar och personer i området. Kan bli en mötesplats för folk med
samma intressen som inte annars känner varandra. Blir tydligt för folk vad som faktiskt
händer i kommunen och vad man kan göra
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Sidan borde startas av kommunen (Lars-Göran Bromander) men att sidan ska vara öppen så
att alla i kommunen kan lägga upp innehåll. Något slags blogg-upplägg (eller reddit.com
likt) är väl en god start. Alla i kommunen bör kunna skapa konton och skriva innehåll
NÄR - ska det göras?
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Ett första möte mellan engagerade ungdomar och kommunen under hösten, t.ex. i november
HUR - kan det göras?
Sidan måste vara modererad av någon på kommunen, eller engagerad ungdom, men att alla
ska kunna lägga upp innehåll och marknadsföra sig (och som så Håbo). Det viktiga är ju att
information om att denna sida går ut då intresset för sidan baseras på att det finns bra
innehåll
VAR - ska detta ske?
En egen sida på nätet. Så att den inte handlar under kommunens sida, då den i så fall
kommer att glömmas bort i undermenyer. Mitthabo.se t.ex.
GRUPP NR: 1
Handlingsplan 2
VAD - vill vi utveckla / göra?
Ett samlat sportcentrum med fräscha fina hallar för flera olika sporter. Samla mycket på ett
ställe
VARFÖR - ska det göras?
Enkelt, nära, större tillgänglighet, bättre hallar. Kan vara en plats för kupper och evenemang.
Vinster för kommuner, visa upp kommunen. Träffa andra och bättre gemenskap. Mer halltid
för alla olika sporter
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Kommunen (Kultur & Livsmiljö) samt alla idrottsföreningar som har ett engagemang i hallar
och sport i Håbo
NÄR - ska det göras?
Start av planering under hösten då kommunen och föreningar samlas och pratar sig samman.
Hela processen kan ta 3-4 år beroende på budgetprocesser m.m.
HUR - kan det göras?
Alla involverade kan bidra med sin kunskap om hur man kan göra. Huvudansvaret ligger på
kommunen. Byggnadsnämnden, arkitekter och idrottsföreningar i samverkan. Invånare i
kommunen kan svara på en enkät om vad man vill ha i detta center. Kommunen går vidare i
en planeringsgrupp (där samlade intressenter ingår)
VAR - ska detta ske?
Nära centrum. Gräsplätten mellan Gröna Dalen och friidrottsarenan skulle kunna vara en bra
plats för ett större hus med flertalet hallar
GRUPP NR: 2
Handlingsplan 1
VAD - vill vi utveckla / göra?
Förbättra skolmaten. Mer barn och ungdomlig mat
VARFÖR - ska det göras?
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För att eleverna får ont i magen när de inte gillar maten. Måste gå hem, missar lektioner. När
de inte lär sig får de sämre jobb, mår dåligt av det, hamnar i drogträsket (död)
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Miljö och Teknik, elevråd, ungdomar, husmor
NÄR - ska det göras?
1. onsdag 8/10 kl. 8.45 (Futurum) Camilla Grandin, kostchef
2. tisdag 5/11 Västerängen stormöte
HUR - kan det göras?
1. Elevrådet bjuder in husmor 2. Bjuda in kostchefen. Förslag på hur det ska göras är buffé,
köttbullar, fiskpinnar, efterrätter varannan fredag
VAR - ska detta ske?
På Futurum och Västerängen
GRUPP NR: 2
Handlingsplan 2
VAD - vill vi utveckla / göra?
Utveckla centrum, fler butiker få bort alkoholister. Större lekplats, riktig labyrint, SF-bio,
konserthus, lekland (typ Legoland) och ett McDonald´s (vid Shell)
VARFÖR - ska det göras?
För att få fler jobb till centrum, få fler att handla på hemmaplan. Fler butiker. Större lekplats.
Större rökfri zon, bredvid apotek, systembolag och mot BCJF
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Politiker, Plan och utveckling, Grosvenor
NÄR - ska det göras?
Så fort som möjligt
HUR - kan det göras?
Kontakta stora klädbutiker. Att de som ska öppna kontakta de som äger centrum. Sänk
hyrorna så kommer fler att öppna. Kontakta SF, lekland m.m. att öppna i centrum och
McDonald’s
VAR - ska detta ske?
I centrum och runtom
GRUPP NR: 3
Handlingsplan 1
VAD - vill vi utveckla / göra?
24 timmars kort / SL – kort. Antingen att kommunen eller SL betalar eller att man kan
komma överens om ett pris som man får betala per termin som ett tillägg
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VARFÖR - ska det göras?
För att ungdomar ska kunna åka mer och enklare. Tillgängligheten ökar till handel,
fritidaktiviteter, kompisar. Kunna vara ute / borta längre än till kl. 19.00, inte behöva passa
tider
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
SL – kanske kan ge mängdrabatt.
Politikerna – budget, avtal.
Elever – vara med och berätta försöka påverka
NÄR - ska det göras?
Så snart som möjligt
HUR - kan det göras?
Ungdomar vara med och påverka när man ska förändra
VAR - ska detta ske?
I Håbo
GRUPP NR: 3
Handlingsplan 2
VAD - vill vi utveckla / göra?
Ungdomsgård / Ungdomshus som kan erbjuda annorlunda aktiviteter t.ex. dykning, fäktning,
ovanliga aktiviteter, målning, musik och klättervägg. Gärna med åldersgräns från t.ex. 15 år
och uppåt
VARFÖR - ska det göras?
Aktivera ungdomar - Pröva något nytt - Minskar skadegörelse - Träffa jämnåriga
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Polarna - driva ungdomshuset. Olika kontaktpersoner kan komma och visa olika aktiviteter.
Elever och ungdomar
NÄR - ska det göras?
Så fort som möjligt
HUR - kan det göras?
Medlemsavgift för de som är där för att delfinansiera – 20 eller 40 kr
VAR - ska detta ske?
Bygga nytt nära stationen
GRUPP NR: 4
Handlingsplan
VAD - vill vi utveckla / göra?
En ny sporthall med läktare som kan ta en större publik (ca 1000 pers.). Sporthallen ska vara
flexibel så flera olika sporter kan utnyttja samma lokaler
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VARFÖR - ska det göras?
För att ungdomar ska få bättre träningstider, inte begränsas av halltider. Skapa en
samlingsplats där en gemenskap kan skapas
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Plan och utvecklingsavdelningen, miljö och teknikförvaltningen, Kultur och livsmiljö,
företag och föreningar samt marknadsbolaget. De olika idrottsföreningarna och invånarna i
Håbo kommun. Deltagarna i grupp 4 vill och ska vara med i planeringsarbetet och utförandet
av projektet
NÄR - ska det göras?
Klart innan 2020. En förstudie klar under 2014
HUR - kan det göras?
Skapa en kanal för dialog med föreningslivet, t.ex. genom en demokratidag för föreningarna.
Involvera Håbo kommuns invånare i bygget, t.ex. genom de får vara med och sponsra, göra
det synligt, visa i centrum hur det går på tv-skärmarna, 3D – modeller etc.
VAR - ska detta ske?
En plats där det finns möjlighet till expansion rätt centralt där det med lätthet går att ta sig
kommunalt. T.ex. vid Shell eller Gröna Dalen
GRUPP NR: 5
Handlingsplan
VAD - vill vi utveckla / göra?
Ungdomscafé/fritidsgård med gratis Internet! För ungdomar ålder 13-18 år. Det skall vara
öppet till kl. 01.00-02.00 på helger och lov och till kl. 21.00 på vardagar. Möblerat på ett sätt
som passar olika aktiviteter (soffor, stolar, bord, biljardbord, pingisbord), t.ex för att fika och
sitta och snacka med kamrater, kunna plugga. Gratis wifi = mkt viktigt. Det ska vara stort
och rymligt. Man ska kunna köpa liknande varor som finns på ett café (läsk, kaffe, thé,
mackor, chokladbollar, m.m.)
VARFÖR - ska det göras?
En mötesplats för ungdomar. Ett ställe att vara på där de vuxna (vuxen i detta fall = över 18
år- t ex. en bålsta polare) har lite översikt över ungdomarna, istället för att bara vara ute och
hänga i t.ex centrum (göra dumheter). Skapar extra jobb-/sommarjobbs tillfällen. Ett ställe
där man kan plugga. Ett ställe där ungdomar kan få fri tillgång till Internet då alla inte har
tillgång till det hemma
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Elever från skolor och ungdomsrådet. (Man skulle kunna höra sig för i klasserna i de olika
skolorna i Bålsta om vilka ungdomar som kan tänka sig att vara med i uppstarten av
caféet/fritidsgården) Bålsta polarna – rätt ålder på dem som arbetar inom polarna samt har
erfarenhet av vad ungdomar behöver och vill ha
NÄR - ska det göras?
Helst till sommaren 2014, kommunen får ta ansvaret – anställa ungdomar, lokalt
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HUR - kan det göras?
En grupp personer som är intresserade av detta som träffas regelbundet med övriga
inblandade. (t ex. kommunen, politikerna). Får pengar av kommunen. Någon från
kommunen som sammankallar till möten för planerandet och genomförandet av att starta ett
ungdomscafé/Fritidsgård 13-18 år
VAR - ska detta ske?
Inte för nära centrum. Gärna i gamla Bålsta, under Bio-Borgen. Negativt med att det är
många trappor där och det inte är handikappanpassat. Man kan dock kanske rusta upp,
renovera så att det blir mer handikapp vänligt, bygga en ramp
GRUPP NR: 6
Handlingsplan 1
VAD - vill vi utveckla / göra?
Teknikbackens framtid – verksamhet och marknadsföring
VARFÖR - ska det göras?
Mer turister till Bålsta; redan i dag många från Enköping, Stockholm och Västerås – närhet
till Arlanda. Det kommer in mer pengar till klubben, ger bättre ekonomi. Det är väldigt
många som håller på med det. Utvecklar man verksamheten här kan även ungdomar få mer
jobb/ansvar (liftvakter, knatteskola, snökanoner). Man kan bygga ut verksamheter som
fungerar under hela året: lägerverksamhet, snow camp – finns bara två i landet, unik i
Mälardalsområdet – sommarskidåkning, andra extremsporter, t.ex. cykel
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Engagerade ungdomar (marknadsföring, hemsida jobb). Bålsta Alpin (kunskap,
marknadsföreing m.m.) Kommunens (information, markarbeten, tillstånd m.m.) Företag
(Intersport, café och restaurang, marknadsföring, Marknadsbolaget) Freddie Grann och Erik
Lindeberg (lokala ”kändisar”, eldsjälar, f.d. tävlingsåkare, bra i marknadsföringen)
NÄR - ska det göras?
Snarast
HUR - kan det göras?
Jaga sponsorer, informera skolorna, lockande affischer, annan marknadsföring, bearbeta
kommunpolitiker
VAR - ska detta ske?
Bålsta, Håbo
GRUPP NR: 6
Handlingsplan 2
VAD - vill vi utveckla / göra?
Kommunikationer ; busskort zon 2 hela veckan
VARFÖR - ska det göras?
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Säkerhet i kommunen, träffa kompisar även på helgen, ökade möjligheter till aktiviteter,
samma rättigheter för alla i kommunen, billigare för kommunen att fixa busskort än att
utveckla verksamheter i t.ex. Skokloster
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
UL, kommunen, Landstinget, Engagerade ungdomar som för fram idén och trycker på

NÄR - ska det göras?
Så snart som möjligt
HUR - kan det göras?
Föra en diskussion mellan Elevråd och Ungdomsråd och Kommunen och UL
VAR - ska detta ske?
Bålsta, Håbo
GRUPP NR: 6
Handlingsplan 3
VAD - vill vi utveckla / göra?
Bättre ungdomsgårdar
VARFÖR - ska det göras?
Öka aktivitet hos ungdomar, öka engagemang hos ungdomar, bra plattform att skapa större
intresse bland ungdomar för politiker i kommunen
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Äldre ungdomar som volontärsjobbar i ungdomsgårdarna för de yngre, bra sommarjobb för
äldre ungdomar, personal och chefer i kommunen
NÄR - ska det göras?
Nu!
HUR - kan det göras?
Föra en diskussion mellan ungdomar och politiker – Ungdomsrådet
VAR - ska detta ske?
I skolor och hela kommunen
GRUPP NR: 7
Handlingsplan 1
VAD - vill vi utveckla / göra?
Sommar och vattenpark ”typ Skara sommarland” med hopptorn, fritt fall, pool, rutschbanor,
vågmaskin, barnpool, picknickplats, flera små kiosker
VARFÖR - ska det göras?
Lockar turister, trevligt för barnfamiljer, tjäna pengar, skapa jobb
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VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Kommunen, ungdomsrådet, simhallspersonalen, allmänheten, SKANSKA, sponsorer,
simklubben, ta inspiration från Skara och Märsta
NÄR - ska det göras?
Klart om 2-3 år
HUR - kan det göras?
Skolklasser lämnar ritningar, förslag till elevrådet. Bålstabor kan lämna önskemål till
kommunen
VAR - ska detta ske?
På åkern bakom Shell, bra om det ligger synligt – lätt att hitta. Måste vara stort och trevligt!
GRUPP NR: 7
Handlingsplan 2
VAD - vill vi utveckla / göra?
Utveckla konstgräsplanen med kiosk, vattenkran, läktare (likt Björkvallen) lägga igen diket
VARFÖR - ska det göras?
En trevlig samlingsplats för ungdomar, många samlas där
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Håbo FF, kommunen, ungdomsrådet
NÄR - ska det göras?
Klart 2014
HUR - kan det göras?
Gott samarbete, sommarjobbare i kiosken, ta ritningar från Granvallen
VAR - ska detta ske?
Konstgräsplanen i centrum
GRUPP NR: 8
Handlingsplan 1
VAD - vill vi utveckla / göra?
Vi vill ha en park. En mysig park med t.ex. bänkar, träd, buskar, blommor, kiosk,
skridskobana, utomhusgym/aktiviteter (kluriga pussel), minigolfbana/äventyrsgolf, scen,
uteservering, smarta värmelösningar t.ex. uppvärmda bänkar, grusgångar, picknick platser
och mycket belysning
VARFÖR - ska det göras?
För att skapa en mötesplats i Bålsta. Detta gör att man slipper åka iväg för att göra saker och
det lockar även hit människor från andra platser, Parken förskönar Bålstas utseende och ger
jobbtillfällen
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VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
En blandad arbetsgrupp som planerar så fort som möjligt
NÄR - ska det göras?
Starta en arbetsgrupp som planerar så fort som möjligt
HUR - kan det göras?
Starta en arbetsgrupp genom att informera t.ex. ungdomsrådet och pensionärsrådet, skicka ut
lappar, skriva på Håbos webbsida, skicka ut blankett där man kan kryssa i /skriva vad man
vill ha i parken. Anlita företag som bygger
VAR - ska detta ske?
Runt Gröna Dalen, bakom konstgräsplanen ner mot Aronsborg
GRUPP NR: 8
Handlingsplan 2
VAD - vill vi utveckla / göra?
Vi vill utveckla ett hem för hemlösa där man i utbyte av en uppgift t.ex. plocka skräp, sälja
tidningar, får en plats att sova och lite mat
VARFÖR - ska det göras?
Dels för att hjälpa hemlösa och dels för att göra Bålsta till en trevligare plats. Ge hemlösa en
chans att känna sig viktiga och få en knuff tillbaka till ett bra liv
VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare?
Kommunen
NÄR - ska det göras?
Så fort som möjligt innan vintern 2014!
HUR - kan det göras?
?
VAR - ska detta ske?
Centrala Bålsta, men inte mitt i runt centrum. T.ex. i IP -gallerian
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Nytt tema 2014
 Mitt Centrum – hur ska vi utveckla centrumet både i Bålsta och
Skokloster
Andra förslag på teman var:









Återblick och uppföljning av tidigare demokratidagen i Håbo. Vad har hänt, hur kan vi
vidareutveckla dem? Varför blir det inte av? Jobba vidare med tidigare förslag. Istället
för att komma med nya idéer så bör man arbeta igenom de som kommit upp tidigare
och få dem genomförda. Man kan arbeta i specifika grupper kring tidigare teman
(sportcentrum-gruppen, Skokloster-gruppen, Buss-gruppen, etc.). Variation på namn
nedan.
Mat och hälsa i Håbo kommun
Mitt köpcentrum (inkluderat i vinnande förslag)
Håbos ansikte utåt
Utbildning och skola
Mitt sociala liv
Mitt Bålsta centrum – med omnejd (inkluderat i vinnande förslag)
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UTVÄRDERING
48 st. ungdomar och 29 st. (några ungdomar har nog definierat sig som vuxen) lämnade in
utvärderingen. De frågor som besvarades var: Var tiden bra planerad i grupperna - Skrevs alla
förslag ner - Fick alla ungdomar komma till tals – Lyssnade observatörerna – Upplever du att
förslagen kommer att bli genomförda – Var det en bra mötesplats att vara på – Fick ni
inbjudan på ett bra sätt - Kände ni er välkomna?
Svaren visar att det främst finns tre förbättringsområden. Det ena är om man upplever att
förslagen kommer att bli genomförda, om man fick inbjudan på ett bra sätt och om tiden
räckte för diskussion i grupperna. Dessa tre delar fick något lägre poäng än övriga frågor. Att
tänka på till nästa år är bättre marknadsföring och inbjudan, planera tiden på ett bra sätt och
att se till att förbättra processen för att förbättra dialogen om förslagen i syfte att fler av
ungdomarnas förslag blir genomförda.
Övriga kommentarer som skrevs ner på utvärderingen
Vuxna:
 De yngre tystare än de äldre
 Några av observatörerna talade lite för mycket så att det blev lite ont om tid
 Mer reklam i skolorna för vuxna och elever om demokratidagen! Broschyrer, affisch
och reklam
 Diskussion i klasserna om dagen, viktigt att alla vet att alla har möjlighet att påverka.
Det är ungdomarna som är viktiga!
 Göra smågrupper till nästa gång med olika teman som ligger dem varmast om hjärtat
 Varför lägga lapparna i en låda som gör reklam för alkohol?
 Bra och rolig dag
 Bra mat och bra uppstyrt
 Det kunde varit fler observatörer
Ungdomar:
 Nästa gång vill jag att ni tar helt slumpmässiga grupper
 För lite tid i gruppen
 Den information vi fick om demokratidagen i skolan var jättedålig
 Har jag någon framtid?

”Värstaförslag” som inte fått några ”pluppar” redovisas
här:
Ingen bra socialtjänst i Håbo. Många barn som far illa i Håbo och att det verkar tas tag
i för lite
Problem med droger i Bålsta
Saknas sena bussar i Örsundsbro så att det begränsar möjligheten att vara ute länge för
de som bor där, alla dagar är det för få turer
Handbollshallen i Gransäter är dålig och borde rustas upp eller byggas en ny.
Handbollsklister gör att man inte kan spela handboll i gemensamma lokaler
Simhallen behöver rustas upp (är inte attraktiv) och kanske adderas ett hopptorn samt
att barnavdelningen inte utnyttjas
Problem med SL-kort på UL-bussar för skolungdomar
Verkstan känns bara för yngre barn i kommunen och inte för 16+ ungdomar
Att man inte får ett block till varje ämne + pennor. Som det ser ut nu i vissa skolor så
har eleverna inte tillräckligt med förbrukningsmaterial såsom block, pennor, mappar
osv.
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FUNBEAT – Borde inte vägas in i betygssättningen. Funbeat får så stor betydelse för
t.ex idrottsbetyget. Jobbigt att göra det efter varje lektion – lätt att man glömmer.
(gäller futurum)
I närheten av futurum finns det INGA matställen, endast en liten kvartersbutik, inga
mötesplatser/uppsamlingsplatser
Dyr staty vid ålderdomshemmet? (nära potentia) Är detta sant? Satsar man så mkt
pengar på ngt som inte är nödvändigt? Känns viktigare att man lägger pengarna på
block, pärmar, mappar och dylikt i skolan 4
Dåligt café vid simhallen
Inga åskådarplatser på KGP (konstgräsplan)och Gröna dalens IP
Bålstatillägget
Dåliga och för få caféer

”Bästaförslag” som inte fått några ”pluppar” redovisas här:
Bra, fungerande skidlift. (Har hört att liften på skidbacken inte är bra – dålig kvalité)
Bra att vi har Bålsta polarna. Bra att det även finns unga som jobbar på polarna. Att
man ger ungdomar från Bålsta möjlighet att arbeta ngt år på polarna
Övergångsställe vid Shell även om McDonalds inte kommer vid rondellen vid Schell
En multihall för olika idrotter
Bra att vi har konstgräs, önskas dock att få det uppvärmt!
Rusta upp minigolfbanan (nära futurum och smultronstället). Både upprustning samt
roligare banor önskas.
Det finns flera gym att gå till. Det finns dock inget i Skokloster
Vi skulle vilja se en ungdomsgård (eller liknande) för 16+ ungdomar i Skokloster samt
för Bålsta
Skokloster har dyrare resor än tätortstrafiken i Bålsta, detta borde ändras så att
Skokloster-bor ska kunna ta del av Bålstas möjligheter likvärdigt
Det borde fixas mer lysen i Knarr-backen, det är becksvart på kvällar. Gångvägen i
Bista-området är också oupplyst
Det är bra att bussarna går ut till Åsen numera. De skulle kunna gå oftare dock
Bålsta borde kunna bli en sportstad som kan göra mer och locka fler. Skulle kunna bli
som Falun, en liten ort med mycket evenemang och fokus
Skulle kunna vara bra om musikskolan fick en egen lokal så de kan bli mer fristående
och kan göra saker på kvällar/helger. Kanske med ”tag”-access
Bio-Borgen måste bli bättre på att marknadsföra sig så att folk vet att det är samma
utbud där som på andra biografer
Skulle kunna bygga ut Bio-Borgen så att den blir större. Kanske kan ta i anspråk
parkering som inte verkar användas särskilt mycket
Bra tillgång till restauranger i Bålsta. Ger ett mervärde till de andra aktiviteter i
området så som Bio-Borgen
Skulle kunna göra mer E-sportevenemang, t.ex. League of Legends-turnering eller
liknande
Marknadsföringsgrupp på skolan (gymnasiet) borde kunna skapas där skolelever kan
hjälpa till med att marknadsföra aktiviteter och få det som del av sitt betyg i vissa
kurser

4

Gruppen vill ha återkoppling
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Uppföljningsmöte Hearing 1

Agneta avslutar Ungdomsdemokratidagen den 3 oktober 2013 med att säga hur stolt hon är
över ungdomarnas arbete. Hon önskade att alla kommer till hearingen för att där prata mer om
handlingsplanerna.
Välkomna!

Hearing 2
Torsdag den 27 februari kl. 16.00, 2014. Mötet planeras av ungdomsrådet som skickar ut
inbjudan till berörda.
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