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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. Håbos skolor ges också via dagen en möjlighet att 
utveckla sin demokratiundervisning. 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 
budget- och beslutsprocess. Vid så kallad hearing förs dialogen kring förslagen mellan 
politiker, tjänstemän och ungdomar. Avsikten är att komplettera det representativa systemet 
genom att ge de förtroendevalda ett bredare underlag för beslut. I detta arbete är det viktigt att 
politiker avsätter resurser i förhållande till vad som är tänkt att uppnås. De förslag 
ungdomarna arbetar fram uppnår delaktighetstrappans nivå inflytande, se nedan bild 
delaktighetstrappa.  

 

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.  

3
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Deltagare 

Det var sammantaget 80 deltagare på årets Demokratidag som i år var på Lastberget. 50 
stycken av dem var ungdomar från gymnasie- och grundskola, på tema Mitt Håbo. Deltagarna 
var uppdelade i 8 grupper, grupp 1-5 bestod av elever från grundskolan, övriga grupper bestod 
övervägande av gymnasieelever samt en grupp för politiker. 

 

 

 

Dagen inleddes av kommunalråd Agneta Hägglund  

 

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-, 
vision- och handlingsfas. 
 
Målsättningen med framtidsverkstad är att skapa en idébank utifrån temat och därmed stärka 
ungdomars delaktighet och inflytande i processen kring ett förbättringsområde i kommunen, 
genom att processa fram gemensamma handlingsplaner. 

 

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. 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, ungdomar gröna 
”pluppar” och observatörer gula.  

 

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. 
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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 ska göras 
 HUR ska det gå till 
 VEM ska göra det  
 NÄR ska det göras  

 
  

Årets tema  - Mitt Håbo  
 
RESULTAT 

Nytt för i år var att deltagarna röstade på de handlingsplaner som arbetats fram under dagen. 
De handlingsplaner deltagarna ansåg hade ett likartat innehåll parades ihop. De tre förslag 
som fick flest röster var: 

Förslag nr 1 - Nytt sportcentrum (41 ungdomsröster och 26 vuxenröster) 
Grupp nr : 1, 5 och 3  

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Nytt sportcentrum med stor idrottshall och minst två spelplaner, integrerat gym, 
restaurang och café med goda möjligheter för gymnastik, dans och klättervägg.  
Ungdomarna tänker sig att de sim- och idrottsanläggningar som finns skall byggas ihop 
med en ny anläggning i anslutning till centrumutbyggnaden.  

      
VARFÖR - ska det göras? 

 Göra idrott mer tillgängligt, attraktivt, samlat och mer kostnadseffektivt att 
samlokalisera flera olika idrotter. Satsningen ger fler aktiviteter och ökar möjligheten till 
att satsa på sin sport/hobby. Ett sportcentrum lockar hit folk från grannkommunerna. 

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

 Kommunen ansvarar för planering och uppföljning. Föreningsliv, sponsorer kan med- 
finansiera (politiker och ungdomsråd). 

      
NÄR - ska det göras? 

 Så snart som möjligt, bör samordnas med centrumbyggnationen,  projektstart i februari 
2013. 

      
HUR - kan det göras? 

 Förslaget bör utarbetas i samråd med föreningsliv och politiker,  Falun bör kontaktas 
för erfarenhetsutbyte. 
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VAR - ska detta ske? 

 Bygga in och bygga ut sim- och ishall med centrum och grusplanen vid Gröna dalen i 
anslutning till buss och tåg. 

 

Förslag nr 2 – Ungdomsgård, ungdomscafé 16+ (32 ungdomsröster och 12 
vuxenröster) 
Grupp nr : 6/8, 5 och 7 

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

 Fler aktiviteter ungdomar 16+, ungdomsgård, café spelhall, gym, filmkväll, aktiviteter i 
många rum med LAN - möjlighet. En trevlig plats, nytt och fräscht, med engagerad 
personal, där man kan hänga med vänner, lyssna på musik i mysiga soffor.  
Det bör utlysas namntävling och utvecklingsgrupp. 

      
VARFÖR - ska det göras? 

 För att sysselsätta ungdomar mellan främst 16 -19 år för att skapa aktivt och socialt 
nätverk utanför facebook.  

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

 Kommunen ska få i gång det tillsammans med ungdomar, ungdomsråd och Håbo 
marknad, anställa personer 18+ som brinner för att arbeta med ungdomar, unga för 
unga.  

      
NÄR - ska det göras? 

 Snarast, ingå i centrumplanerna 
      

HUR - kan det göras? 
 Kommunen ta hjälp av ungdomar, ungdomar kan driva själva, som företag av, för och 

med unga. Marknadsföra genom facebook, kompisar hjälper till sprida på orten. 
      

VAR - ska detta ske? 
 Nära centrum med gångavstånd, i en mindre lokal. 

 

Förslag nr 3 – SL – kort till alla gymnasieelever (16 ungdomsröster och 10 
vuxenröster) 
Grupp nr 7:  

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

 SL – kort till alla gymnasieelever / tillägg terminskort. 
      

VARFÖR - ska det göras? 
 Möjliggöra för fler elever att välja BCJF. Det ger möjlighet att utveckla skolan och 

möjlighet för ungdomar att utnyttja sin fritid bättre, träffa kompisar, studiebesök, 
fritidsaktiviteter m.m. 

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

NÄR - ska det göras? 
 Så snart som möjligt, vid årsskiftet. 
      

HUR - kan det göras? 
 Att 12 elever till väljer BCJF, det finansierar kortet. 
      

VAR - ska detta ske? 
 Kommunpolitiskt med BCJF. 

 
 
Nytt tema 2013   
-  Min fritid, sport och idrott i Håbo  
(70 ungdomsröster och 23 vuxenröster) 
 
Andra förslag på teman var: 

 Håbo på kartan (36 ungdomsröster och 29 vuxenröster) 
 Vårt framtida hem och miljö (34 ungdomsröster och 10 vuxenröster) 
 Från ungdom till vuxen (19 ungdomsröster och 21 vuxenröster) 

 
 
 

 
Deltagande politiker 

  



Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Sammanställning Demokratidag 1 oktober 2012 

 7

Dokumentation  

 
VÄRSTALISTOR – KRITIKFAS 
 
GRUPP NR: 1 

                         Vad är det värsta?  Ungdom Observatör 
1 Dålig simhall 4  
2 Fler gym 4  
3 Skatepark på vintern 3  
4 Svårt att få sommarjobb 3  
5 Fler snabbmatställen 3  

 

GRUPP NR: 2 
 Vad är det värsta?  Ungdom Observatör 
1 Saknas aktiviteter 7  
2 Saknas parkourpark 5  
3 Finns inget MacDonald´s eller Max 2          
4 Dålig skolmat 2  
5 Inte så mycket ungdomsställen 1  
6 Bålstatillägget 1  
7 Grått och tråkigt inga färger 1  
8 Finns ingen racerbana/motorstadion 1  
9 Datorerna i skolan fungerar dåligt pga. dåligt 

ramminne i kommunens huvuddator 
1  

10 Saknas hundpark 1  
11 Saknas internetcafé 1  

 
GRUPP NR: 3 

 Vad är det värsta?  Ungdom Observatör 
1 Fler gym 7  
2 Simhall 6  
3 Svårt att få sommarjobb 6  
4 Fler snabbmatställen 5  

 
GRUPP NR: 4 

 Vad är det värsta?  Ungdom Observatör 
1 Bålstatillägget 4 2 
2 Dåligt hopptorn (Ekillabadet) 3  

3 Lagt ner mer tid på skateparken 3  
4 Skolans lokaler 2  
5 Bålstas dragningskraft 2  
6 Folks attityd 1  
7 Gymnasiet 1  
8 Simhallen e kass 1  
9 Mycket knark 1 4 
10 Dåliga busstider 1  
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Det är roligt när alla får prata 

 
GRUPP NR: 5 

 Vad är det värsta?  Ungdom Observatör 
1 Skolmaten 7 2 
2 Saknas multihall i Håbo 4 4 
3 Ingen bra ungdomsgård för äldre ungdomar 3  
4 Dåligt med butiker i centrum 2 1 
5 Dåligt samarbete mellan Håbos skolor 1 2 
6 Dåligt med ungdomsgym 2  
7 Inget att göra i Skokloster 2   
8 Inget nöjesfält i Håbo 2  

 
GRUPP NR: 6/8 

 Vad är det värsta?  Ungdom Observatör 
1 Ungdomsgårdar 7  
2 För få aktiviteter för ungdomar 6  
3 Schopping 6  
4 Marknadsföring Skolinformation 4  
5 Bussar, antal hållplatser och fler turer 3  
6 Bålstatillägget 3  

 
GRUPP NR: 7 

 Vad är det värsta?  Ungdom Observatör 
1 Inga poliser – alkoholister, knarkare i centrum 6  
2 För lite shopping 4  
3 Små skåp BCJF 4  
4 Dålig info om jobb till ungdomar 3  
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5 Fler sommarjobb 2  
6 Städningen vid centrum BCJF är dålig 1  

 
I bilaga nummer 1 finner du de förslag som fått färre än tre ”värstapluppar” 
              prata. 
BÄSTALISTOR - VISIONSFAS 
 

GRUPP NR: 1 
 Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Ungdom Observatör 
1 Sportcentrum 7  
2 Simhall 6  
3 Att få sommarjobb 6  

 
 

GRUPP NR: 2 
 Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Ungdom Observatör 
1 Activitycenter vid åkern Gönadalen 5 1 
2 Parkourpark vid bowlinghallen 4 3 
3 Mer inriktade gymnasieutbildningar, idrott, 

djur, teknik, bil 
3 4 

4 Bättre skolmat 2 2 
5 SF bio i centrum, använd borgen till annat e. 

aktivitetscenter 
2  

6 Internetcafé i centrum 1 3 
7 Ta bort Bålstatillägget för att få fler att åka hit 1 2 
8 Hundpark gräs 1 1 
9 Större och fler bussar till och från Skokloster 1 1 
10 Mer färg och affärer i centrum som skyltar utåt 1 1 
11 Hopptorn i simhallen 1  

 
 
GRUPP NR: 3 

 Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Ungdom Observatör 
1 Samla alla idrottsaktiviteter och bygg ett 

sportcentrum 
13  

2 Mer information om hur man söker sommarjobb 6  
3 Fler snabbmatställen 5  

 

 
GRUPP NR: 4 

 Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Ungdom Observatör 
1 Egna datorer att ta hem 4  
2 McDonald´s i Bålsta 4  
3 Organisera matråd på alla skolor 3 2 
4 Bort med Bålstatillägget 3 1 
5 Öka kvalitén på skolmaten 1 8 
6 Bättre busstider 1 1 
7 Bättre luft i skollokalerna 1 2 
8 Bättre lärarattityd 1  
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9 Skipark 360 med skidgymnasium, Bålsta hamnar 
på karta 

1  

 

 
GRUPP NR: 5 

 Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Ungdom Observatör 
1 Stor idrottshall med minst 2 hallar, café, bra 

klimatanläggning, bra läktare och klättervägg 
7 5 

2 Ungdomsgård med många rum, engagerad 
personal, nytt och fräscht, möjlighet till LAN 

6 3 

3 Bättre tillagad skolmat och råvaror samt 
ungdomsanpassad matsedel 

3 3 

4 Skol – LAN med övernattning 5  
5 Nordens största nöjespark i Bålsta 5  
6 Fräschare simhall, nyrenoverad dusch med bås, 

bättre öppettider på relaxavdelningen, mer 
speglar, eluttag, äventyrsbad, trevlig personal 

1 1 

7 Billigare ungdomspriser på tåg och buss 1  
 
 
GRUPP NR: 6/8 

 Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Ungdom Observatör 
1 Någonstans att vara, café, spelhall 24  
2 Högre turtäthet och fler busshållplatser 12  

 
 
GRUPP NR: 7 

     Vad är det bästa? Hur skulle ni vilja ha det? Ungdom Observatör 
1 SL – kort till alla gymnasieelever 8  
2 Elevkåren, rabatter, inspark, skolanda 7  
3 Ungdomscafé 16+ 3  
4 Biljettautomat till bussarna 1  
5 Macarna på Fridegård 1  

 
 
 

 
                              Så här kan det se ut när gruppens diskuterar och skriver ner förslagen på blädderblock 
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HANDLINGSPLANER - HANDLINGSFAS 
 
GRUPP NR: 1  

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1* Nytt sportcentrum genom att bygga ihop de anläggningar som finns och lägga till 
ytterligare hallar (ex. gymnastik) och även en del butiker och restauranger. (18 
ungdomsröster och 8 vuxenröster, del av huvudförslag 1) 

2 Snabbmatkedja exempelvis McDonald’s till Bålsta (mötesplats Bålsta). (2 ungdomsröster)  
3 Datorer och IT i skolan. 
4 Skolmaten (bättre). 
5 Mer möjlighet till idrotter (fler). 
6 Gymnastiken – träningstider – bättre utrustade hallar.  
      

VARFÖR - ska det göras? 
1 Bra att ha allt samlat på ett ställe. Utnyttja resurserna på ett bra sätt. 
2 Det är billigt, bra priser. Arbete för unga. Ny mötesplats för ungdomar. 
      

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1 Kommunen står för huvudkostnaderna men föreningar är också med och bidrar. Det 

finns många sponsorer som skulle vara villiga att bidra ekonomiskt. 
2 McDonald`s. 
      

NÄR - ska det göras? 
1 Så fort som möjligt, men det är viktigt att det är genomtänkt och välbyggt. 
2 Så fort som möjligt. 
      

HUR - kan det göras? 
1 Påverka politiker, hjälpa till med sponsorer. 
2 Lobbying mot Mcdonald´s. 
      

VAR - ska detta ske? 
1 Nere vid centrum – bygga in och bygga ut.  
2 Vid E18 (Shell). 

 
GRUPP NR: 2 

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1 Internetcafé i centrum. (13 ungdomsröster och 2 vuxenröster) 
2 Utveckla ett aktivitetscenter. (klättervägg, parkourpark, klättervägg, paintboll, 

laserdome). (12 ungdomsröster och 5 vuxenröster) 
3 Mer inriktade gymnasieutbildningar (t.ex. idrott, djur, teknik, bil). ( en ungdomsröst) 
      

VARFÖR - ska det göras? 
1 Så att ungdomar och vuxna kan umgås där. 
2 Lockar mer folk. Ungdomar har något att göra istället för att dricka alkohol. 
3 Lockar fler till gymnasiet i Bålsta. Fler stannar kvar i Bålsta. Bättre utbildning. 
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VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1 Kommunen, företagare, Håbohus AB. 
2 Bålsta gymnastikförening/parkourföreningen. Representant från klätterhall/paintball, 

lasergame/parkour. Miljö- och teknik- och bildningsförvaltningen. 
3 Bildningsnämnden i Håbo kommun. Kommunfullmäktige. 
      

NÄR - ska det göras? 
1 1-2 år. 
2 2-4 år i etapper. 
3 Inom 2 år. 
      

HUR - kan det göras? 
1 Ljudisolera, separat ingång. 
2 Finansiering typ åkband, guldkort, 10 gångeskort. 
3 Mindre vanliga utbildningar för att locka fler hit till Bålsta. Enkät till skolelever för att 

undersöka vilka inriktningar som efterfrågas. 
      

VAR - ska detta ske? 
1 Nära centrum, BCJF, bredvid Verkstan. 
2 Grönadalenområdet. 
3 På BCJF.  

 
GRUPP NR: 3  

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1 Sportcentrum, bygg ihop simhall, ishall, bowling, skateparken under samma tak. 
Fritidscentrum för ex. dans. Café, matställen i anslutning till centrum med konferens 
och bostäder (9 ungdomsröster och 8 vuxenröster, del av huvudförslag 1). 

2 Sommarjobb – fler möjligheter, lättare information, företag ska få lättare att 
rekrytera. Att skriva vilka krav som krävs ifrån företag (7 ungdomsröster och 10 
vuxenröster) 

      
VARFÖR - ska det göras? 

1 Mer tillgänglighet, lättare att aktivera sig, bättre rykte att vara i centrum, lockar fler 
personer hit till kommunen. 

2 Mer saker att göra, mer information, fler möjligheter att få arbete. 
      

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1 Kommunen, olika typer av sponsorer, HSB och kontakta Falun? 
2 Kommun och företag som vill ha ungdomar. Kommun arbeta aktivt med att rekrytera. 

Kommun ”skriver” kontrakt med dem företag som flyttar in. 
      

NÄR - ska det göras? 
1 I samband med nya centrum. 
2 Klart till sommaren 2013!! Börja nu under 2012. 
      

HUR - kan det göras? 

                                                 
 Betyder att förslaget är ett av de tre prioriterade 
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1 Projektplan med kommunen, föreningar kontaktas och Falun. 
2 2-3 personer startar projektet. Nya företag skriver kontrakt med kommunen till hjälp 

för ungdomar. Kanske ge andra kommuner samma möjlighet.  
      

VAR - ska detta ske? 
1 Simhallen, ishallen i centrum!! Och i anslutning till buss och tåg. 
2 I hela kommunen kanske även i grannkommuner. 

 
GRUPP NR: 4  

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1 Förbättra kvalitén på skolmaten (7 ungdomsröster och 10 vuxenröster) 
2 Bättre luftkonditionering i skolorna (1 ungdomsröst och 2 vuxenröster) 
3 Få datorer som man också kan ta hem. Förbättra nätet och datorernas funktioner(1 

vuxenröst) 
      

VARFÖR - ska det göras? 
1 För att få piggare elever, lägga pengarna på viktigare saker än ex. Sibylla. Lättare att 

koncentrera sig och bättre skolresultat. Bättre attityder. 
2 Det kan vara för varmt eller för kallt i lokalerna. Få bort matoset från 

klassrumslokalerna. Slippa ha ytterkläder inne. 
3 För att lättare kunna förbättra skolarbetet med hemma. 
      

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1 Miljö- och tekniknämnden, kostenheten. 
2 Miljö- och teknikförvaltningen. 
3 IT- enheten 
      

NÄR - ska det göras? 
1 Nu, så fort som möjligt. 
2 Så fort som möjligt innan vintern. 
3 Så fort som möjligt. 
      

HUR – kan det göras? 
1 Matråd på skolan – Elevråd och Mer elevens val. 
2 Mer skyddsronder på skolan, uppföljningar. Ha skyddsronder på de skolor som inte 

har det. 
3 Nätet måste fixas, så att det också kan användas hemma. 
      

VAR - ska detta ske? 
1 I köket på skolan. 
2 I klassrummen och allmänna ytor. 
3 Skolan och kommunen. 

 
GRUPP NR: 5  

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1* En stor idrottshall med minst två stycken planer, ett stort gym som är öppet för 
allmänheten, ett café, ett ”klätterrum” som är bra utrustat och har utbildad personal, 
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bra läktare, stora och fräscha omklädningsrum.  (14 ungdomar och 10 vuxna del av 
huvudförslag 1) 

2* Ungdomsgård med många rum, engagerad personal, nytt och fräscht, LAN – 
möjligheter (5 ungdomsröster och 3 vuxenröster del av huvudförslag 2) 

3 Nordens största Nöjespark (9 ungdomsröster) 
      

VARFÖR - ska det göras? 
1 Ungdomar i Håbo måste ha bra möjligheter till motion och det behövs fler aktiviteter 

till ungdomarna. Det måste finnas möjlighet att satsa på sin sport/hobby. 
2 För att sysselsätta och aktivera ungdomar i Håbo. 
3 För att det kommer sätta Bålsta ”på kartan” och göra Bålsta till en turistmagnet. 
      

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1 Kommunpolitiker, ungdomsrådet, (kommunen ansvarar för planeringen och 

uppföljningen).  
2 Kommunen med inbjudna ungdomar. 
3 Håbo kommun med hjälp av sponsorer. 
      

NÄR - ska det göras? 
1. Så snart som möjligt. Projektet ska starta senast februari 2013. 
2. Så snart som möjligt. 
3. Så snart som möjligt. 
      

HUR - kan det göras? 
1 Föreningar, t.ex. idrottsföreningar utarbeta ett förslag. 
2 Kommunen tar hjälp av engagerade ungdomar. 
3 Behövs många sponsorer. 
      

VAR - ska detta ske? 
1 Grusplanen utanför Gröna dalens IP. 
2 Centralt i Bålsta. 
3 Där det finns plats, kommunen får avgöra. 

 
GRUPP NR: 6/8 (sammanslagning grupp 6 och grupp 8) 

      
VAD - vill vi utveckla / göra?  

1 Fler aktiviteter för ungdomar 16+. Öppna en ungdomsgård, café, spelhall, filmkväll, 
aktiviteter. En plats där man kan hänga med sina vänner, lyssna på musik, mysiga 
soffor. Uteställe för ungdomar på somrarna, musik, belysning, korvkiosk. Ett ställe där 
Bålsta unga talanger kan visa upp sig (del av huvudförslag med 32 ungdomsröster och 12 
vuxenröster.   

2 Fler små bussar som går oftare till ytterområdena (två ungdomsröster) 
      

VARFÖR - ska det göras? 
1 För att sysselsätta ungdomar. Skapa aktiv och socialt nätverk, utanför facebook. 
2 Bättre kommunikationer. 
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VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1 Kommunen ska få igång det, anställa personer 18+ som brinner för att arbeta med 

ungdomar. 
2 Kommunen påverka UL. 
      

NÄR - ska det göras? 
1 Så fort som möjligt. 
2 Snarast. 
      

HUR - kan det göras? 
1 Marknadsföra det, genom facebook, kompisar osv. sprida det. 
2 Genom att kommunens representant tar upp det med landstinget. 
      

VAR - ska detta ske? 
1 I en mysig lokal, det ska inte vara stort. Det ska vara centralt i Bålsta. Helst någon 

stans vid centrum, så att alla enkelt kan ta sig dit. Kan också befinna sig vid Bioborgen. 
2 I Håbo. 

 
GRUPP NR: 7  

      
VAD - vill vi utveckla / göra? 

1 SL – kort till alla gymnasieelever / tillägg terminskort (utgör huvudförslag nr 3 med 16 
ungdomsröster och 10 vuxenröster) 

2* Ungdomscafé 16+ där man kan prata, fika, socialt, LAN, gym. 16-18, namntävling, 
utvecklingsgrupp (1 ungdomsröst och 16 vuxenröster, del av huvudförslag 2) 

3 Skapa tryggare Håbo. Att poliserna går runt mer och att polisen kommer när unga eller 
rektorer ringer m.fl. (10 ungdomsröster och 6 vuxenröster) 

      
VARFÖR - ska det göras? 

1 Möjliggöra för fler elever att välja BCJF. Det ger möjlighet att utveckla skolan och 
möjlighet för ungdomar att utnyttja sin fritid bättre, träffa kompisar, studiebesök, 
fritidsaktiviteter m.m. 

2 Ungdomar mellan 16-19 år har ingenstans att vara, viktigt, socialt, kul. 
3 Förbättra Bålstas rykte, skapa trygghet, att närpolisen skapar goda relationer.  
      

VEM / VILKA - behövs och kan göra det, planera, följa upp, gå vidare? 
1 Politikerna 
2 Ungdomar tillsammans med ungdomsrådet! Håbo marknad, unga för unga. 
3 Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
      

NÄR - ska det göras? 
1 Så snart som möjligt, vid årsskiftet. 
2 Snart! Ingå i centrumplanerna. 
3 Så snart som möjligt. 
      

HUR - kan det göras? 
1 Att 12 elever till väljer BCJF, det finansierar kortet. 
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2 Unga driver det som ett företag. 
3 Uniformerad polis viktigare än civilpolis – syns att de är polis. 
      

VAR - ska detta ske? 
1 Kommunpolitiskt med BCJF. 
2 Nära centrum, gångavstånd från BCJF.  
3 BRÅ (brottsförebyggande rådet) 

 
UTVÄRDERING 
33 st. ungdomar, 8 st. observatörer och 15 st. gruppledare lämnade in utvärderingen. 
Utvärderingen är gjord i form av ett spindeldiagram. Ju längre ut i spindelnätet som resultatet 
kommer ju mer nöjd är deltagaren.  

 
 
* Rosa markering är vad ungdomarna tycker 
* Svart markering är vad observatörer tycker 
* Blå markering är vad gruppledarna tycker 

 
 
Ungdomarnas egna kommentarer: 

 Jag tyckte det var kul och intressant. Det var bra i gruppen och kul att vara på 
Lastberget i stället för Aronsborg. 

 Det gick superbra! Alla var så trevliga och många bra idéer och reflektioner, samt 
diskussioner uppkom. En rolig upplevelse, jag älskar att göra sånt här. 

 Det var riktigt roligt, grupp 5 är bäst ♥ 
 Jag tycker att alla kom på bra idéer. Jag kom på flera saker som jag ville få fram så de 

sa jag. 
 Allt var perfekt ♥  
 Mycket nöjd över dagen! 
 Det har varit en bra dag. 
 Det är lite så att vissa inte säger något utan bara sitter där. 
 Det var bara lite lite med tid. Det var en väldigt bra lokal  
 Det har varit en jätte rolig dag då jag lärt känna nya kompisar och fått mer insikt i vad 

som gäller i Håbo. Jag tycker jag fått säga mina egna åsikter och vi har kunnat 
diskutera vad vi tycker i gruppen och kommit fram till bra saker. 

 Detta har varit en superrolig dag! Vi har diskuterat en massa. 
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 Jag tycker det andra hotellet var trevligare och den gav en trevligare känsla. Detta 
hotell var mörkt och kyligt man hade inte samma känsla här som i det förra hotellet. 
Jag tycker alla gjorde ett otroligt jobb och att även politikerna verkar engagerade i att 
förbättra Håbo och lyssnar verkligen! Mycket stort PLUS för er! Bra jobbat tack! 

 
Observatörernas kommentarer: 
 Maten är bättre på Aronsborg. Ingen sa något om den ohygieniska kiosken på 

biografen.  
 För lite tid. 
 För lite tid att gå igenom det man skulle. 
 Vissa observatörer tog över för mycket och ledde ibland diskussionen. Vissa otydliga 

rubriker i handlingsplanerna.  
 Alla har varit tokduktiga. 
 
Gruppledarnas kommentarer: 
 Mycket stor skillnad på mognadsnivå i gruppen. 
 Upplever dagen som ganska lång för vissa elever. Kanske en tidsanpassning för olika 

åldrar vore någonting att fundera på. 
 Bra att få lyssna på ungas egna idéer och förslag till handlingsplaner. 
 Bra om gruppledarna snackat ihop sig innan. 
 Kändes lite som att eleverna inte riktigt var förberedda och vid direkt fråga hade de 

flesta ungdomar ej jobbat med frågorna i klassen/skolan.   

 
 

 


