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Ungdomsrådet minnesanteckning 2015-11-11 
Närvarande: Otto Widén, Elin Larsson, Jan Sundling, Sandra Goro, Nathalie 
Goro, Rasmus Kraftelid och Carina Lund 

Tjänstemän: Sara Hallström, Danne Cramnell och Charlotta Carlsson.  

Adjungerade: Wilmer Engberg Gransäter, Hampus Frykman Potentia, 
Filippa Lerner Futurum, Selma Lundmark Futurum, Vanessa Lindestam 
Potentia och Maja Kulma Futurum. 

1. Carina Lund hälsade välkomna och undrade om någon ville vara 
ordförande eftersom Rebecka inte var där. Mötet valde Otto att 
leda mötet.  

2. Förra mötets minnesanteckningar gicks igenom och lades till 
handlingarna.  

3. Ungdomsverksamhet på biblioteket. Sara Hallström berättade att 
biblioteket har en del idéer på ungdomsverksamhet. 
Skrivarverkstad, bokcafé, datorprogrammering, filmklubb fanns 
på förslag. Ungdomarna ansåg att datorprogrammering, 
filmklubb var de mest intressanta.  

4. Ungdomsrådet i framtiden 
Bra att skolorna, gårdsråd osv. fortsatt väljer representanter. Det 
som dock måste tas hänsyn till i skolan är att de elever som är 
medlemmar i elevråden inte alltid är de som bäst vill eller är bäst 
lämpade att vara med i ungdomsrådet. Därför måste det bli bättre 
information till lärare/ledare så att de frågar rätt personer att ingå 
i ungdomsrådet. De som är med i ungdomsrådet måste också 
försöka peppa kompisar att vara med. Det är bra att ha kvar 
möjlighet att vara adjungerad. Att kompisar kan komma och att 
vi fortsätter fråga på demokratidagen vilka som vill, alla är 
välkomna. Ersättning utgår dock bara till dem som är valda att 
representera sin organisation.   
Charlotta får i uppdrag att kolla med skolor, råd, finskt 
förvaltningsområde och polarna om att välja nya representanter. 
Kontakt tas med skolnämndens ordförande Lennart Carlsson för 
att se om rådet kan besöka skolorna i samverkan med dem.  

http://www.habo.se/
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5. Reflektion Demokratidag och arbetsgruppsmöte den 4 
november. 
De planer som kommunen nu arbetar med är: 

• Ny isyta, en miniishall, med eventuell placering vid Gransäter. 

• En ny hall där 4 föreningar i Bålsta samverkar om att bedriva 
gymnastik, judo, boxning och dojo i en nedlagd fabrikslokal. 

• En ersättningsplan till Björkvallen vid Futurum. 

• Ny lokal för fritidsgården Verkstan. 

Ungdomsrådet ansåg att miniishall inte får inskränka 
Gransätersskolans skolidrott. Fridegårdscafé skulle kunna vara öppet 
längre och delvis fylla rollen verkstan har. En annan synpunkt var att 
fotbollsplanen vid Övergran inte längre används av fotbollen.  

6. Rapport vänortsresa till Danmark. 
Elin berättade att de var i Fredensborg. De gjorde saker ungefär 
som på demokratidagen och diskuterade plan för vänortsarbetet. 
Sedan gjorde de en massa andra roliga saker, det var jättekul. De 
hade ett jättestort hus, typ en hel skola, bara för 
ungdomsverksamhet.  

7. Komma ut på skolorna 
Se under punkt 4. 

8. Mål om ungdomsdemokrati 
För nästa år är målen satta. Carina berättade att skolnämnden ska 
besöka alla skolor och där ska ungdomsmål diskuteras. 

9. Kommande ungdomsråd för 2017 planeras bli 9 februari, 6 april, 
26 maj, 6 september och 15 november. Alla möten mellan kl. 18-
20. Demokratidagen planerasa till den 11 oktober på Lastberget.  

Vid anteckningarna 

Charlotta Bjälkebring Carlsson  
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