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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 

handlingsplanerna kommer in i kommunens beslutsprocess. Demokratidagen är en del av det 

arbete kommunen gör för att uppnå Kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. 

 

Samverkan 

Demokratidagskonceptet bygger på samverkan. Det är en rad aktörer som medverkar. I år 

samverkade kommunstyrelsens förvaltning med skolförvaltningen, socialförvaltningen, 

polisen, hälsoäventyret i Håbo och ungdomsrådet.  

I år deltog 100 personer varav 70 stycken var ungdomar. De arbetade i åtta grupper. Varje 

grupp hade 2 -3 tjänstemän som fungerade som gruppledare. Därutöver deltog observatörer 

från samverkansaktörer och politiska partier. De gick runt i grupperna för att lyssna. 

 

 

Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson. Polis som fått lämna sina vanliga uppgifter och delta som gruppledare på demokratidagen, 

 

Handlingsplaner på temat sport 

Ungdomarnas handlingsplaner talar sitt tydliga språk. Högst på önskelistan är en 

Multisportarena/ett allaktivitetshus och plats för bättre förutsättningar att mötas och för att 

prova sport. Frågan om att bättre kunna ta sig till och från lyftes också fram samt möjlighet att 

prova föreningarnas utbud på skoltid.  

Grupp Handlingsplan 

1 Multisportarena 

2 En dag då vi får prova på olika idrotter som föreningar håller i på skoltid 
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3 Ett aktivitetshus, ungdomsgård och multihall 

4 En multisportanläggning med asfalterat elljusspår i direkt anslutning  

5 Modernisera ishallen 

5 Värmestuga i anslutning till längskidspår 

5 Utveckla konstgräsplanen 

6 Ökad turtäthet på bussarna 

7 En riktig instängslad basketplan med linjer och nät med läktare vid 

konstgräsplan 

8 Vattenland 

8 Multihall/multiområde med utomhusplaner och läktare 

 

 
Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 
Handlingsplanerna utarbetas utifrån kritik och visionsfas (Metod).  

 
GRUPP NR: 1 

MULTISPORTARENA 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill att olika sporter och föreningar samlas i en och samma byggnad. En multisportarena, flera lokaler för olika sporter. 

Sporter och lokaler ska anpassas efter den efterfrågan som finns.  

   

VARFÖR - ska det göras? 

Nuvarande lokaler duger inte, de behöver renoveras. Det behövs för att locka fler folk till Bålsta. Bålsta kommer att växa! 

Det behövs för att utveckla sporterna, slippa pendla till grannkommunerna och det finns ett behov av utrymme. Ökat utbud 

kommer även att gynna Centrumhandeln.  

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Kommunen i samverkan med föreningar och sponsorer. Tillsätt en tillfällig grupp med representanter från klubbarna.  

   

NÄR - ska det göras?  

Så snart som möjligt. Klubbar med akut behov av lokaler bör prioriteras. Klart 2020. 

   

HUR - kan det göras? 

Det ska göras ordentligt, långsiktigt och från grunden. Med en engagerad, idrottsintresserad projektledare.  

   

VAR - ska detta ske? 

Gröna dalen 
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GRUPP NR: 2 

En dag med provapåsport 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill ha en dag då vi får prova på olika idrotter. Aktiviteter vi skulle vilja genomföra är ridning, pilbågskytte, klättring, 

livräddning, gymnastik, golf, tennis, slalom, ju-jutsu och karate.  

   

VARFÖR - ska det göras? 

Vi vill ge alla en chans att prova på någonting nytt som man inte provat på tidigare. Något som en velat prova men inte haft 

tillfälle eller möjlighet att göra. Vi vill få fler att idrotta. Det är viktigt att skapa större sammanhållning mellan de olika 

skolorna i Håbo.  

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Föreningarna behövs, de har instruktörer. Skolan ska vara med och arrangera. Föräldraråd kan vara med och driva. 

Föreningar kan hjälpa till med material, alternativt låna ihop material.  

   

NÄR - ska det göras? 

Vår/sommar/höst – inte när det är för kallt.  

   

HUR - kan det göras? 

Söka olika stipendier eller EU- bidrag. Kommunen kan hjälpa till med lokaler. Föreningslivet bör kontaktas. Något att prata 

om inför friluftsdagarna. Klubbar hjälpa till och stå för material.   

   

VAR - ska detta ske? 

På de olika klubbarna/föreningarna. Vi vill prova på lite olika saker per termin.  

 

GRUPP NR: 3 

Allaktivitetshus 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill utveckla ett aktivitetshus/en ungdomsgård/multihall 

   

VARFÖR – ska det göras? 

 Fungera som en träffpunkt för unga och vuxna 

 En jämlik och fördomsfri mötesplats för minskat utanförskap 

 En plats för att träffa nya kompisar, utanför skolgränserna 

 Aktiviteter, sporter, chans att prova på nya saker 

 Tobaks- och drogfri mötesplats 

 Föreningar och klubbar kan marknadsföra sig 

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Samarbete mellan kommunen, föreningar, skolor 

 Företag som kan gå in som sponsorer 

   

NÄR - ska det göras? 

Nu så fort som möjligt 

   

HUR – kan det göras? 

 Namninsamling 

 Få fler intresserade 

 Få med sig politikerna 

 Visa att detta är värt att satsa på 

 Det ska göras ordentligt inget halvdant!  

   

VAR - ska detta ske? 

 Centralt men avskilt 

 Bra kommunikationer/transport 

 

GRUPP NR: 4  

Multikomplex  

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill göra ett multikomplex vid vattnet. Utanför multikomplexet ska det gå ett asfalterat elljusspår. 

   

VARFÖR - ska det göras? 
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Därför att vi behöver en sportanläggning med bland annat fotboll, ishockey, gymnastik och dans. För att lära känna nya 

människor och känna sig trygg.  

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Kommun, markägare, politiker, företag, föreningar och pengar. 

   

NÄR - ska det göras? 

Eftersom det är ett så stort och avancerat projekt så kan man väva ihop vår vision med Vision 2030. På så sätt kan man dra 

ned kostnader och upphandlingar. Samtidigt så håller man en bra kundrelation. Ett stort projekt genererar flera 

arbetstillfällen.  

   

HUR - kan det göras? 

Via politiska möten tillsammans med företag och föreningar för att komma fram till en tidsplan/planering och hur det ska gå 

till. Hur man ska fördela arbetsuppgifterna.  

   

VAR - ska detta ske? 

I anslutning till vatten och i nära anslutning till parken som är i Vision 2030.  

 

GRUPP NR: 4 

Flera konstgräsplaner 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Flera konstgräsplaner samt en inomhus konstgräsplan, sjumanna. Vattenkran till konstgräsplanerna. Läktare till Gröna 

dalens IP och konstgräsplanen.  

   

VARFÖR - ska det göras? 

För att skapa fler träningstillfällen och ge ungdomar möjlighet att umgås, spela fotboll och träffa människor. 

Träningstiderna och matcherna blir billigare för föreningarna med flera planer. Ungdomarna får också flera saker att göra 

och kan inte göra hyss. Med en inomhusplan kan en spela fotboll året om.   

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Politiker i kommunen behöver komma överens med markägare och föreningar. Det behövs pengar till kontrakt för att bygga 

en inomhushall och fler planer.  

   

NÄR - ska det göras? 

Så snabbt som möjligt. Tidsramen kan vara flexibel beroende på Vision 2030.  

   

HUR - kan det göras? 

Via politiska möten tillsammans med företag och förening för att komma fram till en tidsplan, planering och utförande.  

   

VAR - ska detta ske? 

I Bålsta i närheten av den nuvarande konstgräsplanen eller på samma plats som vår andra vision ett ”Multikomplex” för 

olika sporter där föreningar samarbetar och samverkar.  

 

GRUPP NR: 5 

Modernisera ishallen 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill modernisera ishallen. 

   

VARFÖR - ska det göras? 

 Farliga trappor, den är gammal, ej vänlig för funktionshindrade, för mer publik 

 Arenan är välanvänd och sliten 

 God hälsa, må bra = attraktiv 

 Trång 

 Mer intäkter 

 För att bry sig om ungdomarna = lyckas 

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Investerare 

 Föreningsråd 

 Karin Gustafsson – möte 

   

NÄR - ska det göras? 

 Förstudie/analys 
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 Prata med sportchef som för vidare till styrelse 

   

HUR - kan det göras? 

 Finansiärer – möten 

 Försöka lyfta upp frågan till där besluten tas 

 Medborgarförslag 

 Media 

   

VAR - ska detta ske? 

Bjud in folk till ishallen 

 

GRUPP NR: 5 

Värmestuga  

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill att det byggs en värmestuga vid längdskidspår. 

   

VARFÖR - ska det göras? 

 

Det är mysigt, värma upp sig, mötesplats, attraktivt att åka där. 

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Bålsta skidklubb, sponsorer, entreprenör.  

   

NÄR - ska det göras? 

Senast våren, helst under hösten. 

   

HUR - kan det göras? 

Diskussioner, medborgarförslag. 

   

VAR - ska detta ske? 

Granåsen (Vibyspåret) 

 

GRUPP NR: 5 

Utveckla konstgräsplanen 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill utveckla konstgräsplanen. 

   

VARFÖR - ska det göras? 

Eftersom fotbollen är en väldigt stor sport, då de har många anhängare och det finns mycket intresse för det. Det blir som en 

mötesplats och då skapas det en gemensamhet.  

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Kommunen ska hjälpa till och även Håbo FF ska vara delaktiga. Håbos ungdomar är även viktiga att de får vara med och 

bestämma. 

   

NÄR - ska det göras? 

Snarast!! Helst innan sommaren 2016. 

   

HUR - kan det göras? 

 Sponsorer från olika företag och privatpersoner 

 Håbo FF 

 Ungdomar 

   

VAR - ska detta ske? 

Konstgräsplanen 

 

GRUPP NR: 6 

Ökad turtäthet på bussarna 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill utöka bussturtätheten i kommunen.  

   

VARFÖR - ska det göras? 
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 För att folk ska kunna ta sig till träningar kvällar och helger 

 För att slippa vänta, frysa och för ökad trygghet 

 Vänthallen är låst 

 Ökad flexibilitet 

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Politikerna behöver påtryckning, ungdomsrådet kan bidra i kommunikationen, sociala medier. 

   

NÄR - ska det göras? 

När ungdomsrådet träffas. Då man ändrar i tidtabellerna.  

   

HUR - kan det göras? 

Genom möten, att få vara med när tidtabellerna planeras och diskuteras eller genom medborgarförslag.  

   

VAR - ska detta ske? 

Kommunhuset i fullmäktige, kommunsekreterare. 

 

GRUPP NR: 7  

Basketplan 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

En riktig basketplan med linjer och nät och stängsel runt med läktare vid konstgräsplan. 

   

VARFÖR - ska det göras? 

Upplands största publik. Publiken får stå i 90 minuter och halvlek. Publiken får stå på plan/inte innanför linjen. Basketplan 

skulle ge kommuninvånare en ny mötesplats.  

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

 Basket – kommunen 

 Läktare – kommunen 

 Kvalitetssäker - kommunal standard 

   

NÄR - ska det göras? 

Våren 2016 - sommar 2016. För båda! Läktare omgående. 

   

HUR - kan det göras? 

Med hjälp av kommunen.  

   

VAR - ska detta ske? 

Vid konstgräsplan - Basketplan 

 

GRUPP NR: 8 

Vattenland 

   

VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill skapa ett vattenland. 

   

VARFÖR - ska det göras? 

Det är ett ställe för ungdomar att leka och busa.  

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Sponsorer, ett företag som kan bygga. Kontakta andra äventyrsbad ex. Fyrishov. 

   

NÄR - ska det göras? 

Minst om 5 år. 

   

HUR - kan det göras? 

Ett företag som kan bygga. Göra research och designtävling. 

   

VAR - ska detta ske? 

Vid E18 Shell, Bålsta.  

 
GRUPP NR: 8 

Multihall/multiområde 
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VAD - vill vi utveckla / göra?  

Vi vill bygga en multihall ett multiområde med olika inom och utomhusplaner med läktare.  

   

VARFÖR - ska det göras? 

Olika föreningar behöver en multihall ex. gymnastik, tennis, handboll. En multihall skapar större intresse och lockar folk att 

flytta hit.  

   

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 

Företag, föreningsledare, kommunen, politiker, kampanjer, sprida till vänner, nämnder och sponsorer.  

   

NÄR - ska det göras? 

Så fort som möjligt. Håbos sportlag expanderar snabbt.  

   

HUR - kan det göras? 

 Byggprogram – Grahns byggkraft de lär sig samtidigt  

 Göra upphandlingar 

 Sprida information om varför vi behöver en multihall 

   

VAR - ska detta ske? 

Närhet till gymnasiet och IP i centrala Bålsta för att det ska vara nära till kommunikationer.  

 
Temaförslag år 2016  
Ungdomsrådet kommer att välja tema för 2016 års demokratidag utifrån förslagen: 

 Trafik 

 Mälaren 

 Mitt gymnasium 

 Miljö (hållbar utveckling) 

 Mobbning 

 It – Håbo 

 Skola utbildning 

 Mitt välmående 

 

 

 
 
Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 
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Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 

Utvärdering 

Ungdomar 54 st. svarande 

 
Fritext: Tack för en trevlig dag. Roligt och bra, är gärna med nästa gång. Jättegod mat! Det var jätteroligt. 

Mumsig mat, vill gärna komma tillbaka. Toppendag! Mer fika önskas. Roligt. Skitnöjd. Roligt att diskutera. 

Inget kommer hända. Bra ordnat. Bra mat. Bättre organiserat i år. Stora grupper små rum. Jag tycker det är bra 

att vi ungdomar får vara med och ge förslag. Vill gärna komma tillbaka.   
 

Vuxna 15st. svarande 

 
Fritext: Lokalen är inte anpassad för lära känna aktiviteter med olika typer av rörelser. Supertrevligt, god lunch, 

god fika. Vegetariskt/veganskt på menyn. Dålig ventilation för antalet i gruppen. Tacksamma elever.  
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De allra flesta både ungdomar och vuxna kände sig välkomna och tyckte att Lastberget var en 

bra plats att vara på. Deltagarna var också nöjda med att förslagen skrevs ner, att de fick 

komma till tals, att de vuxna lyssnade och att grupplokalen fungerade bra. Den fråga som 

skiljer ut sig i spindeldiagrammet är tror du att förslagen blir genomförda. Vilket var den 

fråga som fick sämst poäng.  
 

  

Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson

 

Konsekvensbeskrivning 

Delaktighet och inflytande 

Demokratidagen är en del i att skapa ett större engagemang för barn och unga, möjliggöra 

deras inflytande i kommunen och göra dem nyfikna att delta i en politisk organisation på sikt. 

Närvaro av politiker och tjänstemän är en förutsättning för detta.  

 

En framgångsfaktor är att tjänstemän och personer från samverkande aktörer kunnat 

medverka som gruppledare. Dels har det gett dem en större kunskap om ungas livsvillkor och 

ungdomarnas kunskap och önskemål. Samtidigt har ungdomarnas förståelse ökat i och med att 

de tagit del av gruppledarnas kunskap.  

 

Ekonomiska förutsättningar 

Kostnaden för att genomföra de förslag ungdomarna arbetar fram måste bäras av 

förvaltningarna själva. För att genomföra större föreslagna projekt krävs politiska 

prioriteringar, medel och att resurser tillsätts.  

 

Konsekvenser på miljön 

Demokratidagen har under senaste år genomförts på konferensanläggning utanför 

centralorten. För att minimera miljöpåverkan erbjuds deltagare kollektivtransport med buss 

och där det inte är möjligt uppmanas deltagare till samåkning.  

Maten är en viktig ingrediens i upplevelsen av dagen som har fått mycket beröm. Till 

kommande år skulle vi kunna framlägga en önskan om att ekologiska vegetariska varor är det 

som serveras.  
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Metod – Framtidsverkstad 
Framtidsverkstad är en pedagogisk metod för att belysa, synliggöra och fokusera på 

gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer att utarbeta förslag från, 

baserade på den enskildes aktiva medverkan. Metoden är utvecklad av framtidsforskaren 

Robert Jungk i Tyskland på 1960-talet. Den har sedan dess använts som ett led i att utveckla 

föreställningar om framtiden.  
 
På Demokratidagen använder vi oss av en förenklad variant av modellen som indelas i kritik-, 

visions- och handlingsfas. Målsättningen 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 utifrån temat. Alla synpunkter 

skrivs ner på blädderblock. Sedan prioriterar deltagarnas fram de värsta förslagen. Det görs 

genom att varje deltagare med hjälp av klisterlappar ”pluppar” röstar på de olika förslagen. 
 

Visionsfas  
Efter kritikfasen kommer sedan en visionsfas. Istället för att kritisera får nu deltagarna 

presentera sina visioner om framtiden utifrån temat. Alla förslag skrivs ner på ett 

blädderblock. Därefter prioriteras förslagen med hjälp av klisterlapparna. 

 

Handlingsfas  

Efter kritikfas och visionsfas kommer handlingsplansfasen. Gruppen går igenom hur de olika 

förslagen ser ut med fokus på visionsfasen. Deltagarna diskuterar förslagen. Därefter går 

gruppen vidare med handlingsplaner på de förslag som fått flest röster. 

Vid utformningen av handlingsplanen utgår gruppen från följande frågeställningar:  

VAD ska göras - HUR ska det gå till- VEM ska göra det - NÄR ska det göras  

 

 
Bild: Charlotta Bjälkebring Carlsson. Det är roligt men en blir också trött efter en hel dag med diskussioner.  
 
 


