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”Mitt Håbo” 
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”Ungdomsdemokrati i Håbo kommun” 
 
Håbo är en kommun med en hög andel unga personer (under 25 år) i jämförelse med 
både riket i stort och med kommunerna i Uppsala län. Ett problem är dock att det varit 
svårt att få ta del av deras åsikter om hur vår kommun skall vara utifrån ett ungdomsper-
spektiv och vilka frågor som är viktiga för just dem. 
 
Vi i Sverige och Håbo har demokrati som en del av vår ryggrad och anser det självklart 
att alla kan vara med och påverka i aktuella frågor. Detta må förvisso vara sant för dem 
som är vana att göra sin röst hörd och vet de ”rätta vägarna in”. Så är inte fallet för 
många ungdomar som ser den demokratiskt valda politiska församlingen som några 
man inte fattar vad de säger eller kan påverka deras beslut.     
 
Nyckeln till att skapa ett Håbo där alla är med och tar ett eget ansvar för att bygga ett 
bättre samhälle, den äger vi själva. Att ha möjlighet att påverka utformningen av sin 
egen vardag är något som är mycket viktigt och vi har därför valt att aktivt verka för att 
förbättra dialogen och möjligheterna för våra unga i kommunen. Som ett led in detta ar-
bete fick vi vetskap om Mora kommun och dess framgångsrika Demokratidagar för ökat 
inflytande för unga. Vi ansåg efter närmare analys och besök att det var så pass intres-
sant att det nu även blivit verklighet i Håbo.  
 
Den 14 maj startades, med hjälp av eldsjälarna från Mora, arbetet och en workshop med 
ca 80 personer (18 vuxna och resten unga) deltog för att ta tag i de processer som be-
hövs för att skapa ett öppet och deltagande samhälle för alla parter. Det är ett viktigt att 
hitta forum där förtroendevalda och tjänstemän får en möjlighet att få reda på hur ungas 
situation i samhället ser ut, och resultatet från workshopen är nu startpunkten för det 
fortsatta arbetet kring ökat inflytande och demokrati. 
 
Dagen blev extremt lyckat och överträffade mångas förväntningar och arbetet fortskrider 
nu under organiserade former genom kommunens anställda ungdomsstödjare, Bålsta-
polarna och övriga berörda parter.  Genom att ta del av ungdomars tankar och åsikter 
kan vi nu få en insikt i en värld där vi i många sammanhang bara tror oss veta hur det 
ser ut.  
 
Som ett led i att utveckla demokratiarbetet presentas arbetet nu på kommunfullmäktige i 
juni och därefter kommer följande att ske: 
• Demokratidag för unga kommer att hållas i oktober-08 med valda representanter från 

alla ungdomsgrupper kommer att deltaga.  
 Aktuella och viktiga frågor kommer att diskuteras 
 Ett ungdomsråd kommer att bildas. 

 
• Arbetet kommer sen att sammanställas och 2st workshops kommer därefter att hållas 

 Workshop1 ( jan/feb 2009) 
 Workshop2 (maj 2009) 
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• Arbetet från de politiska leden och från de workshops kommer att ligga till grund för 
ytterligare ett Demokratiråd i september/oktober 2009. Så kommer arbetet sen att 
löpa på.  

 
Det är viktigt att alla nämnder och förvaltningar känner ansvar för, och har ett äkta in-
tresse av att vara med i processen. Det är majoritetens bestämda uppfattning att detta 
skall lyckas och vi har därför stora förhoppningar om att ungdomsdemokratin kan fortsät-
ta utvecklas till nytta för alla medborgare. 
  
För majoriteten i Håbo 
 
 
Karl-Henrik Nanning (m) 
Vice ordförande i kommunstyrelsen 
 
 
 
Jag tyckte att denna dag var mycket inspirerande och intressant och skulle gärna se en 
satsning på flera av de punkter som ungdomarna pekade på. 
  
Jag representerar Socialdemokraterna i Håbo och vi är i opposition här i Håbo, det inne-
bär att vi inte har makt att bestämma om vad som skall hända efter Demokratidagen på 
Aronsborg. Kommunfullmäktige har att besluta om budget för 2009 på mötet den 16 juni. 
I majoritetens (Moderaterna, Bålsta Partiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna) förslag till 
budget finns inga förslag till de förbättringar som ungdomarna ville ha på demokratida-
gen. Socialdemokraterna kommer att föreslå ett par saker som kom högt på listan i vårt 
budgetförslag. 
 
Lars-Göran Bromander  
Socialdemokraterna i Håbo 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Om modellen - Framtidsverkstad 
Under Demokratidagen den 14 maj 2008 använde vi oss av modellen Framtidsverkstad 
med hjälp av Åke Nyström ungdomssamordnare i Mora och Mona Sandberg koordinator 
i Mora. Framtidsverkstad som metod syftar till att få människor med olika bakgrund, in-
fallsvinklar och perspektiv att formulera gemensamma visioner och därefter ta fram kon-
kreta planer som vilar på gemensam grund. En framtidsverkstad leder ofta till oväntade 
idéer och kreativa lösningar. Metoden bygger på en gemensam grundsyn om männi-
skors lika värde. 
Framtidsverkstad är en demokratisk och pedagogisk metod för att belysa och tydliggöra 
gemensamma problem, formulera visioner och utveckla idéer hos en grupp människor. 
Metoden är utvecklad av framtidsforskaren Robert Jungk i Tyskland på 1960-talet. Den 
har använts av samhällsarbetare som ett led i att finna alternativa metoder för utveckling 
av föreställningar om framtiden baserade på den enskilde människans aktiva medver-
kan. I fortsättningen kommer vi att benämna modell Framtidsverkstad för Mora model-
len. Under Demokratidagen den 14 maj i Håbo använde vi oss av en förenklad variant 
av modellen. 
 

Allt det som deltagarna lyfter fram skrivs ner på blädderblock. 
Det blir också underlag för prioriteringslistor och handlingsplaner. 

 

Deltagare 
Totalt deltog 50 elever i åldern 12-19 år i 6 olika grupper samt 13 elever från BCJF:s 
mediaprogram var dokumentatörer. Förutom dessa medverkade 10 politiker och 8 tjäns-
temän. Deltagarantalet sjönk i slutet av dagen, men de allra flesta var med och genom-
förde hela dagen tillsammans.  
 

Demokratidagens 
upplägg 
Inledning 
Dagen började med att alla deltaga-
re blev bjudna på frukost 8.45. Ef-
teråt så gick deltagarna upp till 
Aronsborgs stora konferensrum. 
Håbos kommundirektör Maria 
Åberg höll ett inledningstal, där hon 
uppmanade deltagarna att verkligen 
använda denna dag till något posi-
tivt.  

Åke Nyström presenterade ”Mora modellen”. Han berättade att denna modell har varit 
väldigt framgångsrik i Mora för ungdomars inflytande och delaktighet i samhället. Model-
len bygger på ett samarbete mellan politiker och ungdomar i Mora kommun. Åke tog upp 
några exempel på vad som hade genomförts efter demokratidagarna i Mora. Han avslu-
tade sin presentation med att visa en kort dvd från den senaste demokratidagen som 
ägde rum på Morapark.  
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Mona Sandberg, koordinator i Mora kommun, gick igenom en del praktiska detaljer för 
dagen. Mona poängterade att alla deltagare har lika mycket att säga till om. 
 
Efter Monas introduktion fick alla deltagarna presentera sig med namn, ålder, skola/jobb, 
förväntningar på 
dagen och vad 
man tycker om för 
mat. Detta för att 
alla skulle få en 
möjlighet att säga 
något och på så 
sätt släppa en del 
av spänningen 
över att delta i 
den fortsatta dis-
kussionen. Temat 
för dagen var ”Mitt 
Håbo”.  Deltagar-
na fick under da-
gen berätta hur de 
vill att Håbo ska 
utvecklas.   
 
Kritikfasen 
Inledningsvis började kritikfasen med att alla fick brainstorma fritt i rummet genom att 
lyfta fram det som var dåligt, det som saknades eller annat som man var missnöjd med i 
Håbo Kommun. Sedan gjordes det en runda då alla deltagare fick säga vad de tyckte 
skulle vara med på värstalistan. Alla synpunkter skrevs upp på blädderblock av Åke och 
Mona. För att kunna prioritera fram deltagarnas värstalista fick varje deltagare tre ”plup-
par” som de fick klistra upp vid den, eller de synpunkter som de tyckte var värst.  
 
Efter att alla hade ”pluppat” valdes alla förslag ut som hade tre eller fler ”pluppar”. Sedan 
delades alla in i sex grupper för att diskutera i smågrupp hur de ville presentera sin värs-
talista.  

Visionsfasen 
Efter lunchen presenterade alla grupper sin värsta-
lista sedan var det dags för nästa arbetspass, vi-
sionfasen. Istället för att kritisera fick deltagarna 
möjlighet att presentera sina drömmar och önske-
mål om hur det ska se ut i Håbo Kommun för att de 
ska trivas och må bra. Innan det gjordes en runda 
fick alla deltagare i rummet brainstorma fritt kring 
bästalistan. För att prioritera fram deltagarnas bäs-
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talista fick varje deltagare tre ”pluppar” som de fick klistra upp vid den, eller de synpunk-
ter som de tyckte var bäst. Efter att alla hade ”pluppat” valdes alla förslag ut som hade 
tre eller fler ”pluppar”. 
 
Handlingsfasen 
Under tredje perioden av Demokratidagen delades alla deltagare in i sex grupper. Varje 

grupp valde ut en 
sak från bästa-
listan som de 
skrev en hand-
lingsplan om. VAD 
ska göras, HUR 
ska det gå till, 
VEM ska göra det 
och NÄR. En av 
målsättningarna 
var att skapa en 
idébank utifrån 
dagens tema och 
stärka ungdomars 
delaktighet i sam-
hällsutvecklingen. 
Dagen avslutades 
med varje grupp 

presenterade sina handlingsplaner i storgrupp. I slutet av detta dokument finns det ovär-
derliga förslag och idéer från Håbos ungdomar och politiker/ tjänstemän.  
 
Avslutning 
Efter en lång och intensiv dag överlämnades dokumentationen till kommunstyrelsens 
vice ordförande Karl-Henrik Nanning. Han tog tillfället i akt och berättade om hur viktigt 
det är med ungdomars inflytande i kommunen samt att det ska arrangeras en hearing i 
september 2008. Detta för att kunna följa upp vad som har kommit fram under Demokra-
tidagen maj 2008. I oktober/november 2008 ska Håbo ha nästa demokratidag för ung-
domar och politiker samt hearing i januari samt maj 2009. 
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”Värsta- och Bästalistorna” ligger till grund för handlingsplanerna. 
Vad, när vem/vilka, och hur är några frågor som ungdomarna diskuterar. 

 

”Värsta-Listor” 
 

”Dit man inte kommer – vill man inte vara!” 
 
  V U 
Dyr kollektivtrafik 5 16 
Skolmaten  1 5 
Busstider  0 5 
För mkt ”svennar” 0 3 
Torg saknas  4 0 
Klotter  3 1 
Park saknas  9 11 
Saknar ”Douken” 0 4 
Saknar ungdomsgårdar 0 4 
Dyra boenden – lägenheter0 14 
För mkt poliser 0 3 
För mkt invandrare 0 3 
För lite konserter 2 2 
Saknar kollektivtrafik 1 14 
dygnet runt 
För mkt fördomar/rasism 2 6 
Skatepark saknas 1 7 
Skadegörelse 6 1 
Saknar bankomater 0 3 
Saknar elevråd på 1 2 
gymnasiet 
Saknar engagemang för 3 0 
det gemensamma 
Centrum är hängställe 0 5 
Idrottshall med läktare 3 6 
saknas 
För små skåp i skolorna 0 7 
Bussarna går inte överallt 0 4 
Sommarjobb saknas 0 3 
Dialogforum mellan 7 0 
unga/vuxna 
Inga ungdomsjobb 0 4 
Musikstudio saknas 0 9 
Saknar festlokaler 0 3 
För mycket gnäll 1 4 
Saknar vuxna i 4 0 
skolan/personal 
Kortsiktigt idag – Saknar 5 0 
bra långsiktiga projekt 
   

V U 
Andra aktiviteter än 3 0 
idrott saknas 
Bankomater saknas 0 3 
i gamla Bålsta 
Saknas affärer 0 2 
Saknar elevråd i  1 2 
gymnasiet 
För dyra lägenheter 0 7 
Danslokaler i skolan 0 1 
saknas 
Unga seglingsledare 1 0 
saknas 
Badplatserna uppeldade 1 0 
”Friends” saknas 1 0 
För få datorer, skrivare 0 1 
och resurser 
Dåliga fotbollsplaner 0 1 
Saknar toalett vid 1 0 
Ekillabadet 
För mycket moped/MC 0 2 
på gångvägar 
Kiosk saknas vid 0 2 
Ekillabadet 
Forum mellan politiker  3 0 
och medarbetare i Håbo 
Osynliga politiker 1 0 
Saknar sjukvårds- 1 0 
möjligheter 
BMX-bana saknas 0 1 
Galleria saknas 1 1 
Unga stöd/kontakt- 2 0 
personer saknas 
Saknar behöriga lärare 0 0 
Saknar unga politiker 0 0 
För mycket droger/alkohol0 0 
Generationsöverskridande 0 0 
aktiviteter saknas 
Dåligt elevinflytande 0 0 
Saknar sporthallar 0 0 
Saknar fritidsaktiviteter 0 0 
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  V U 
Nedskräpning 0 0 
Skateramp saknas 0 0 
Mötesplatser saknas 0 0 
Ungdomsboende saknas 0 0 
Knepig akutsjukvård/ 0 0 
ambulans 
Saknar polis  0 0 
Saknar vuxna ute på stan 0 0 
Motorcross har ingenstans 0 0 
att vara 
Saknar central mötesplats/0 0 
grillplats 
Asfalterade inlinesvägar 0 0 
Stora kostnader för 0 0 
rondellbygge 
Saknar ”överlämning”/möten 0 0 
mellan grundskola och gymnasiet 
Saknar vattenland 0 0 
Saknar kändisars 0 0 
”inblandning” 
 
 

V U 
Saknar utbildnings- 0 0 
alternativ 
Saknar cykelbana till bad 0 0 
Skruttigt på badplatser 0 0 
Skruttig bio  0 0 
Saknar trainee inom 0 0 
kommunal verksamhet 
Saknar kultur/estet 0 0 
i skolan 
Risk för stöld av kläder 0 0 
i skolan 
Saknar förståelse mellan 0 0 
ungdomar & vuxna 
För lite politiker i 0 0 
klassrummet 
För lite tillträde i hallen om0 0 
ej är med i en förening 
Hemleverans av pizza 0 0 
saknas 
Saknar arrangerande förening/0 0 
människor som vill arrangera kultur 

 
Listorna – så här fungerar det 
 
I kritik och visionsfaserna är det full frihet som gäller, d.v.s. man har möjlighet till att ösa 
ur sig ris och ros, och alla synpunkter skrivs upp. Varje deltagare får sedan, inom båda 
områdena, tre små klisterlappar, ”pluppar”. Dessa ska sedan fördelas på de synpunkter 
som de prioriterar. Alltså får varje deltagare bara göra tre val. Det är dessa val som re-
dovisas i antal i värsta- och bästalistorna, d.v.s. antalet pluppar, inte antalet deltagare 
som tycker så. Som deltagare kan du ju hålla med om övriga punkter, men du får bara 
”pluppa” tre alternativ. 

 
”Bästa-Listor” 
  V U 
Ungdomar bjuds in 4 5 
till planering av Borgen 
Fler hängställen för 3 0 
olika åldrar 
Fler politiker i skolan 1 3 
Utveckla kommunikation 7 1 
ungdomar/politiker 
Fler arenor för festivaler 0 6 
– arrangemang 
Ha tillbaka Borgen 0 5 
   

V U 
Utveckla mer runt 1 3 
Skokloster 
Nattöppen pizzeria 0 17 
Hemsida för ungdomar 4 6 
Internationalisering 3 4 
på gymnasiet 
Hemkörning pizza 0 11 
Ungdomar fixar 2 4 
arrangemang 
Organisation kring 0 3 
arrangemang 
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  V U 
Närheten till städer 4 7 
LIDL  0 14 
Johanna, Danne, Pernilla 6 9 
Pendeltåg  0 3 
Ungdomsråd  12 9 
Snygga tjejer  0 13 
Fler tågförbindelser 1 8 
Ungdomsfestival 7 9 
Satsa på kollektivtrafik 1 3 
23 mil stränder + 1 1 0 
Fler politiker i skolan 1 2 
E-ship  1 1 
Mälaren  1 1 
Ny majoritet  1 0 
Utomhuskonserter 0 2 
Fler vill vara med och  3 0 
bestämma 
Bra bibliotek  0 1 
Skolturneringar 0 0 
Uthyrning av olika saker 0 0 
vid ständerna 
Seglarskola  0 0 
Vattenskidor på sommaren0 0 
Bra/många pizzerior 0 0 
Roliga ungdomar 0 0 
Rikt idrottsliv 0 0 
Potential  0 0 
Bra klimat för företagande 0 0 
Ungt företagande 0 0 
Barnvänligt  0 0 
Enkelt att besöka 0 0 
andra orter 

  V U 
Fler arrangemang 0 0 
Fler replokaler 0 0 
Nya majoriteter 0 0 
Utnyttja strandlinjen bättre0 0 
Bra butiksutbud 0 0 
Ung expansiv kommun 0 0 
Badvänligt  0 0 
Attraktivt bosätta sig i Håbo 0 0 
Forum för inflytande 0 0 
Kö till möten med politiker0 0 
Visa på och bjuda in 0 0 
till möten 
Leader  0 0 
Vattenöden, Gästaviken 0 0 
Alla rondeller 0 0 
Åbergs museum 0 0 
Fräscha skollokaler 0                    0 
Bra skolmat  0 0 
Utsökt natur  0 0 
Många restauranger 0 0 
Många kursgårdar 0 0 
Bystruktur  0 0 
Skoklosters slott 0 0 
Simhall, ishall 0 0 
Trafiksäkert vid skolor 0 0 
Många vänner 0 0 
Härliga människor 0 0 
Lugn trafikmiljö 0 0 
Fler saker att göra 0 0 
Musikstudio  0 0 
Utvecklingsmöjligheter 0 0 
Utveckla arrangemang 0 0 

 

 
         Bussen med Bromander i aktion! 
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Handlingsplaner 
 

Grupp 1 
Vad? Nattöppen Pizzeria. 
När? Snarast. 
Hur? Kontakta pizzeriorna och kommunen om det är möjligt. 

Förslag: Infra park öppet torsdag-lördag klockan 22-04. 
Ungdomar kan erbjuda annonsering och att sprida reklam. Om det finns 
problem angående arbetskraft så kan ungdomar erbjudas sommar-
jobb/samarbete. Ett alternativ skulle också kunna vara att man kollar med 
HR-programmet om ett samarbete. 
Ungdomarna skulle kunna göra en undersökning med namninsamlingar för 
att kolla upp intresset. 

 
 
Deltagare: Marcus Hellgren 
TE2, Sam Dexenius TE2, 
Alexander Hammarstedt BP, 
Felicia Holmlund BP, Lina 
Herrmansson BP, Emil Lenn-
ström MP1, Tony Vickgren 
MP1, Eva Hellberg Socialde-
mokraterna & Cristijan Ristic 
TE2.  
 
 
 

 
 
Grupp 2 
Vad? Billigare kollektivtrafik. Lågpris på lågtrafik tider för alla. 

Prioriteringsordning 1 Stockholm, 2 Inom Bålsta och 3 Uppsala/Enköping. 
 
Vad? Ungdomsråd. Vi hoppas att demokratidagen i höst kan leda till ett Ung-

domsråd. Det administrativa ansvaret kan ligga på kommunen.  
Deltagare: Sven-Eric Svensson Centerpartiet, Alexandra Friberg Åk 7 

Västerängsskolan, Lars-Göran Bromander Socialdemokraterna, Lisa 
Wendelstedt MP1, Fredrik Metzner MP1, Karl-Henrik Nanning Moderaterna, 
Viktor Österberg Åk 8 Västerängsskolan, Tomas Alm Folkpartiet & Tove 
Bentesjö HP2.   
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Grupp 3 
Vad? Ungdomsråd.  
 Vem/Vilka? Danne och Johanna 

kan ansvara för att det 
kommer igång. Två 
kontaktpersoner till 
kommunstyrelsen.  

 Hur? -     Skicka ut informa-
tion och intresseanmä-
lan till samtliga skol-
former. 
- Fortsatt samarbete 

med Mora (Åke och Mona) till att byta erfarenheter. 
- Bjud in politiker/tjänstemän. 
- Utbilda gruppledare 
- Direkt koppling till exempelvis elevråden, Friends grupper och kamrat-

stödjarna 
- Skapa en hemsida som är knytet till ungdomsrådet 
- Ungdomsrådet kan också vara gruppledarna på kommande demokrati-

dagar 
- Skicka mail, affischera och annonsera i skoltidningarna 

När? Nu, så fort som möjligt. 
Var? Ett önskemål är att man har mötet med ungdomsrådet på Borgen. 

Önskemål finns om en riktigt kick-off för ungdomsrådet. 
Deltagare: Frida Baarsen ÅK 7 Grönadalen, Christian Ghaemi Miljöparitet, Victor Mag-

nusson MP1, Emma Sandberg Lärare, Helena Rastas Lärare, Martina grön-
lund MP3, Caroline Cameron MP1, Gullavee Vangpreecha Åk 6 Grönadalen 
& Johanna Neve Ungdomssamordnare.  

 
Grupp 4 
Vad? Ungdomsfestival 
Var? Bålsta/Skokloster 
När? Augusti 
Vem/Vilka? Önskvärt att sätta ihop en kommitté. Eventföretag som kan hjälpa till.  
Hur? Gratis inträde till festivalen för alla. 
 Transport möjligheter, både till och från festivalen. 
 Matförsäljning 
 Säkerhet i form av vakter 
 Reklam 
 Sponsring 
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En ide som kom upp 
var att under dagen kan 
det vara mer anpassat 
för barnfamiljer. För-
slagsvis kan man ha 
ansiktsmålning, täv-
lingar, framträdanden 
för barn (Moraträsk, 
Trolleri/Komiker). 
Önskvärt var också att 
detta inte är i kombina-
tion med Håbodagen 
utan att det blir specifikt 
för ungdomar. 
 
 
Förslag på band som 
kan uppträda: Dogge 

Doggelito, Lillasyster, EMD och Jezewski. 
Deltagare: Lisa Burman MP2, Sophie Ebb MP3, Denise Gustavsson MP3, Pernilla Ser-

gel Inspiratör, Robin Ulander Åk 7 Grönadalen, Caroline Östman MP1, Len-
nart Carlsson Moderaterna, Hanna Lund BP, Malin Richter Lärare  

 
Grupp 5 
Vad? Ungdomsplats Kalmarsand (grusgropen) 
 Skatepark, grillplats, scen, basketplan/gräsplan och fixa till stranden. 
När? Så snart som möjligt. 
Hur? Gruppen har bifogat en skiss på en tänkbar planering över området. 

Tim dexenius (0735-12 76 72). 
Vem? Kolla av med skateföreningen om de har lust att hjälpa till. 

Göran Eriksson (0703-46 96 99). 
Deltagare: Phiona Batuuka SP2a, Cornerlia Herzog MP1, Rhebecca Borgvall MP1, So-

fie Nybohm Åk 8 Västerängsskolan, Lina Millqvist MP1, Göran Eriksson 
Centerpartiet, Tim Dexenius NV, Jesper Salmela & Kalle Burman Åk 7 Väs-
terängsskolan.  
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Grupp 6 
Vad? Ungdomsgård 
Var? Borgen 
När? 13 juni, eller snarast möjligt. 
Vem/Vilka? Ungdomarna vill vara med och hjälpa till. Ungdomarna vill också hjälpa till 

att jobba i Café/Kiosk på ungdomsgården. Kommunen måste hjälpa till med 
pengar till att starta upp Borgen och till löner. Det måste också finnas peng-
ar till att avlöna artister. 
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Hur? Ett förslag är att ungdomarna vill ha olika tema helger tex: lan-helg, konser-
ter, karaoke kväll. 

Deltagare: Christoffer Jordan MP1, 
Fredrik Eldin HP2, Wendela Celander 
MP3, Helmi Nuutinen MP3, Julia Berg 
MP2, Helen Robertsson SP1, Elin Quas 
Lärare, Sven Svanström Bålsta partiet & 
Danne Cramnell Ungdomssamordnare.  

 
  
 
 
 
 

 
Utvärdering deltagare 
 
Vad har varit bra? 
Till Mora! Härligt positivt tänkande. Se nära möjligheter och koncentrera sig på det. Vill 
gärna att vi kan få skicka upp några ungdomar till Er i Mora för inspiration och idéutbyte.  
 
Bra pedagogik.  
Bra Turbo fart.  
Bra resultat.  
 
Tack Mora!!! Tack initiativtagarna!!! Äntligen känns det som det finns hopp om ett bestå-
ende ungdomsforum. Våra ungdomar är ju framtiden! / Helena Rastas.  
 
Det var intressant och detta väcker nog ungdomar. / Nelia & Lina, media åk 1 BCJF.  
 
Mkt bra, ett lyft för vår kommun. Pedagogiskt och effektivt arbetssätt. TACK // samhälls-
programmet.  
 
Det har varit en intressant och lärorik dag och jag hoppas verkligen att det blir något av 
det. Det var mycket roligt, ett plus för det =)  
 
Superbra initiativ. Vi hoppas verkligen att det hela följs upp ordentligt och att det blir flera 
demokratidagar. Överlag: Toppen!  
 
Jag vill tacka er som anordnat denna demokratidag! Mycket intressant / MVH Tove från 
Handelsprogrammet på BCJF.  
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Vad har varit mindre bra? 
 
Vi blev lite trötta på eftermiddagen då det blev lite upprepning. Sammanblandning av 
redan befintliga bra saker i Bålsta och visioner.  
 

 
Utvärdering av dagen 
(Danne Cramnell ungdomssamordnare, Johan-
na Neve ungdomssamordnare, Britt-Louise 
Thorberg koordinator, Tove Bentesjö HP2, 
Sven Svanström Bålsta partiet, Phiona Batuuka 
SP2a, Karl-Henrik Nanning moderaterna, Åke 
Nyström från Mora, Mona Sandberg från Mora, 
Tomas Alm folkpartiet & Sven-Erik Svensson 
centerpartiet) 

 
Vad har varit bra? 
Alla som var med under utvärderingen var enade över att detta har varit en bra och gi-
vande dag. Mycket bra och positiva saker har framkommit, många bra diskussioner mel-
lan elever och politiker/tjänstemän. Bra koncept och upplägg med mycket utrymme för 
diskussioner. Alla som var med i utvärderingen hade inställningen att detta var ett bra 
forum för att konkretisera och verkställa allas gemensamma önskan om ”Mitt Håbo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sidan 16 av 16 

Slutord 
”Det finns människor som på några flygtimmars resa från Sverige är beredda att dö för 
demokrati och mänskliga rättigheter. Demokrati är inte en självklarhet! I Sverige har vi 

levt med demokratiska rättigheter så länge att demokratibegreppet idag handlar mer om 
vilka rättigheter jag som medborgare har rätt att kräva än om på vilket sätt jag själv är en 
del av det samhälle som jag lever i. Nyckeln till att skapa ett Håbo Kommun där alla är 

med och tar ett eget ansvar för att bygga ett bättre samhälle, den äger vi själva.” 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
   

             Danne Cramnell         Johanna Neve 
             Ungdomssamordnare         Ungdomssamordnare 
             daniel.cramnell@habo.se         johanna.neve@habo.se 
             0171-46 84 28          0171-46 84 27              
             0768-15 20 60          0768-15 20 07 
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