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Ledamöter 

 

Övriga 

Alwin Trillon 

Evard Wanning 

Elisabeth Goro 

Ella Helmrich 

Emil Månsson 

Isak Forsberg 

Joel Strandberg 

Josefina Wistedt Schönning 

Kevin Lundqvist 

Kevin Hellman 

Lukas Ivarsson 

Max Näslund 

Melissa Ychoo 

Nils Backlund 

Vanessa Brandt 

William Frigren 

 

Liam Prince, ungdomspolitiker 

Charlotta B Carlsson, sammankallande 

Jennifer Martins, Kultur- och fritid 

Lilian Severin, Kultur- och fritid 

Raisa Holm, Finskt förvaltningsområde 

Hannele Holmberg, Finskt förvaltningsområde 

 

 

 

 

1. Charlotta B Carlsson öppnade mötet då kommunalråd Helene Zeland Bodin inte kunde 

närvara. En deltagarlista gick runt för att ta upp närvaro. Först två informationer. 

2. Ordets gavs till Raisa Holm och Hannele Holmberg att berätta om Sverige finskt förvalt-

ningsområde.  

Finskt förvaltningsområde sammanträder 4 gånger per år, nästa gång är den 10 maj kl. 

17.30. Intresserade rådsmedlemmar som vill arbeta för det finska språket och kulturen är 

välkomna till mötet. Det finns fem nationella minoritetsspråk varav finska är ett. Övriga 

är Samiska, Meänkieli, Jiddisch och Romani chip.  

I Håbo finns finskspråkig förskola och möjlighet att läsa finska som modersmål för den 

med koppling till Finland. Att lära sig finsk för den med rötter från Finland kan vara bra 

för sin självidentifikation. Rådet fick se en film ”Sverige finnarna finns överallt”. Den 

som vill kontakta dem kan göra det på e-post hannele.holmberg@edu.habo.se, raisa-

holm@habo.se 

3. Ordet gavs till Jennifer Martins och Lilian Severin. 

Håbo kommun är med i ett nytt projekt för ungas rättigheter och inflytande tillsammans 

mailto:hannele.holmberg@edu.habo.se


 

2 

 

 

 PROTOKOLL 
2022-05-05 

 

Ungdomsrådet - Ungdomsdemokrati 2022, Dnr 

2022/00183  

 

med kommuner i Zambia och Zimbabwe. Projektet finansieras av Icld via Sida, och drivs 

i Håbo av ungdomsverksamheten Ung Håbo. Håbo kommun samarbetar med Victoria 

Falls i Zimbabwe och Livingstone i Zambia.  

 

De tre deltagande kommunerna ska tillsammans utforska hur organisationerna kan säker-

ställa att ungdomars rättigheter är bättre skyddade, respekterade och främjas inom kom-

munen. Fritid och kultur vill därför samarbeta med ungdomsrådet i dessa frågor. Rådet 

inbjöds till ett fokusgruppsmöte om hemmasittare via teams. De som anmälde sig till 

detta var Josefina Wistedt Schönning, Nils Backlund, Melissa Ychoo, Joel Strandberg, 

Lukas Ivarsson och Max Näslund. Charlotta skickar deras kontaktuppgifter till Fritid och 

kultur.  

4. Fikapaus därefter rådsmöte.  

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Liam Prince valdes till ordförande och Charlotta B Carlsson till sekreterare 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Förra mötets anteckningar, anteckningarna från 2022-03-01 godkändes och lades till 

handlingarna 

8. Remissförfrågan om uttalande från rådet om motion angående ljuslyktor som stör männi-

skor och djur, en motion från (SD).  

Rådets yttrande: 

Rådet lyfte att det även är många andra saker som påverkar människor och djur, exempel-

vis bilar och höga ljud som kommunen också i sitt arbete bör ta hänsyn till. När det gäller 

motionen anser rådet att kommunen aktivt bör arbeta för en medvetenhet runt problemen 

med ljusföroreningar. I kommunen ska ljusföroreningar motverkas vid byte av lamparma-

tur och vid val av lampor vid nybyggnation. En kartläggning av befintlig belysning bör 

göras. Därefter kan en handlingsplan för arbetet behöva upprättas.  

9. Fråga om intresse åka till Fredensborg ungdomsutbyte mellan vänorter den 26/10-30/10? 

Vänorterna inbjuds delta med 5-10 deltagare i ålder 14-17 år. Rådet konstaterade att det i 

dagslägen enbart finns 2 i rådet som är under 17 år i oktober. Intresse finns hos dessa två 

att delta. Rådet sade att efter demokratidagen kommer fler yngre in i rådet, fler kan då an-

mäla sitt intresse.  

 

10. Genomgång av Agenda 2030 målområden nummer: 

Mål 3 Hälsa och välbefinnande 

Mål 4 God utbildning 

Mål 5 Jämställdhet 

Mål 7 Minskade fossila bränslen och hållbar elförsörjning 

Mål 8 Arbete för jobb och inkomst 

Mål 10 Minskad ojämlikhet och ett mer hållbart liv 
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Mål 12 Miljö och hur en sorterar sitt avfall  

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.   

 

Rådet provade därefter att testa metoden och de arbetade fram följande handlingsplaner. 

Tre rådsmedlemmar anmälde sig som gruppledare till demokratidagen den 22 augusti. 

Josefina Wistedt Schönning, Kevin Hellman och Nils Backlund. Det innebär att kommu-

nala tjänstepersoner måste stödja i grupparbetena som beräknas till 8 st.  

Den metod ungdomarna utgick från var diskussion med egna post it lappar. Varje ung-

dom läser upp sina tankar och tankarna diskuteras i gruppen. Allas lappar samlas på ett 

större papper på bordet i gruppen, därefter skrivs handlingsplan utifrån de faser de disku-

terat. Ungdomarna tyckte att det fungerade bra.  

Följande handlingsplaner upprättastes: 

 

Mål 4 god utbildning. Målet för Håbo är att alla unga går ut med godkända betyg. 

De hinder som finns för att detta kan gå är att det finns klass skillnader, ekonomiska skill-

nader, olika familjer har olika förutsättningar, ger sämre valmöjligheter för vissa, att barn 

och unga är placerade i familjehem, det förekommer mobbning, förekommer kriminalitet 

eller psykisk ohälsa. Arbetsmiljön för lärarna kan också vara dålig så att de inte undervi-

sar så bra. För att komma tillrätta med dessa hinder ska det anställas bra lärare, lärarna 

ska få högre lön, det ska anställas fler speciallärare och kuratorer. Skolan ska vara lättill-

gängligare. Allt detta måste göras nu! De som ska göra det är kommunen, men också re-

gering och riksdag måste satsa mer resurser på skolan. Skolstyrelsen måste göra någon-

ting, lika så facket, skolverket och en själv har också ett ansvar. De fördelar som finns 

med att göra något år förslaget att alla barn kan gå ut skolan med godkända betyg är det 

blir bättre prestanda, bättre vetenskapligt kapital, det kommer att leda till minskad krimi-

nalitet och minskade klassklyftor. 

 

Mål 5 jämställdhet. Målet för Håbo är att alla unga oavsett kön ska ha ett likvärdigt 

värde. De hinder som finns för att det inte är så är att det finns maskulinitetsnormer 

(gubbslem kallade ungdomarna det) och könsnormer som hindrar jämställdhet. Dessa bör 

försvinna. Håbo är till för alla han, hon och hen. Hur ska vi då göra för att lyckas med 

detta? Det måste till mer upplysning bildning i frågan, vi alla måste gemensamt lösa 

detta. Det ska göras nu och alltid och det är vi alla som måste göra det. De fördelar som 

blir av att ett Håbo är jämställt är att alla blir glada, allas tankar tas tillvara då blir det 

jämställt. 

 

Mål 8 anständiga anställningsvillkor och tillväxt. Målet för Håbo att alla ska få ett 

jobb som de gillar och tycker om. De hinder vi ser är att mensinpriset är för dyrt och för 

att det inte finns jämställda villkor mellan kvinnor och män. Vi anser att priserna på driv-

medel ska sänkas så att både män och kvinnor har likvärdiga förutsättningar att ta sig till 

jobbet. Vi tycker att det ska göras nu! De som ska göra det är dels staten men när det gäl-

ler jobben så är det cheferna som ska se till att allt blir mer likvärdigt. Fördelarna med 

detta är att lönen kan användas till bättre saker än att bara överleva. Genom jämlikhet och 

delaktighet får vi både tillväxt och demokrati.  
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Mål 10 minskad ojämlikhet. Målet för Håbo är att alla har ett likvärdigt värde oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi ska göra det genom 

att av normalisera normerna. Vi ska göra det nu! Dem som ska göra det är vi alla. De för-

delar som blir med jämlikhet är att vi helt enkelt får bättre resultat. 

11. Mötet drog ut lite på tiden då rådet kom in i en intressant diskussion om ojämlikhet.  

Liam Prince tackade för allas deltagande och avslutade mötet kl. 19.35. 

Nästa möte är torsdag den 18 augusti kl. 17.30 -19.30 i Jättestora centrumrummet huset 

där Vårdcentralen vid centrum är. 

 

Vid protokollet 

Charlotta B Carlsson 

 
  

 

 


