
 

   

 Datum Vår beteckning 

 2021-08-30                          2021/00054 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Charlotta Bjälkebring Carlsson 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

 

Ungdomsråd 24 augusti 2021 

Tid: 17.30-19.30 Kommunhusparken   

 

Närvaro rådet: Alwin Trillon, Edvard Wanning, Emil Månsson, Isak 

Forsberg, Joel Strandberg, Johanna Andersson, Kevin Lundqvist, Kevin 

Hellman, Ludwig Edberg Mäkinen, Max Näslund, Melissa Ychoo, Nils 

Backlund, William Frigren och Wilmer Groth.  

Närvaron registreras även i särskild arvodeslista 

Närvaro politiker: Liselotte Grahn Elg, Rasmus Kraftelid, Liam Price och 

Carolina Cranser. 

Närvaro övriga: Charlotta Bjälkebring Carlsson, folkhälsosamordnare och 

Therese Norgren, ansvarig för sommarjobben på fritid och kultur. 

Protokoll 

1. Mötets öppnande 

Kommunalråd Liselotte Grahn Elg öppnade mötet. Liam Price 

välkomnades särskilt som ny ungdomspolitiker i Rådet.  

2. Upprop förrättades 

Enligt särskild arvodeslista. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Nils Backlund valdes till ordförande och Charlotta B Carlsson till 

sekreterare. 

4. Förra mötets anteckningar 
Anteckningarna från 2021-05-25, gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

5. Demokratidagen 
Finansiering och genomförande – kommunledningsgruppen har 

beslutat att varje förvaltning finansierar arrangemanget med 15000 kr 

var. I övrigt ställde sig Rådet bakom att skjuta Ungdomsdemokratidagen 

till våren som ledningsgruppen föreslagit på grund av pandemin. Det 

innebär också för rådet att rådet sitter kvar tills demokratidag genomförts 

med ny rekryteringskampanj.  

Tema – Rådet beslutade att hålla fast vid tidigare beslutat tema för år 

2020, som inte gick att genomföra. Tema Agenda 2030. 

Val av konferensanläggning – Gärna Lastberget om möjlighet finns. 

Annars Aronsborg. Vid val av Aronsborg menade ungdomarna att ingen 

buss behövde bokas, de kan ta sig dit på egen hand.  

Förslag föreläsare – Ett önskemål finns om att bjuda in en för ungdomar 
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intressant föreläsare. Ingen konkret person i dagsläget. Vidare framkom 

önskemål om att varje förvaltning skulle beskriva hur de arbetar med 

Agenda 2030 och den då troligen antagna Håbo hållbarhetsstrategi. Flera 

ungdomar såg risk att detta skulle bli för tråkigt för ungdomar att lyssna 

på. Rådet sade därför att vi skulle återkomma i frågan längre fram.   

Övrigt – Ungdomarna önskar att Polarna bjuds in. 

6. Arbetsrättsfrågor och erfarenhet från jobb och sommarjobb 
De två borden ungdomarna satt vid bildade de två grupperna och 

föredragande bytte sedan bord efter ca. 20 minuter. Den grupp Therese 

Norgren pratade vid talade om erfarenheter från jobb/sommarjobb. Den 

andra gruppen talade Rasmus Kraftelid om arbetsrättsliga frågor. Syftet 

med diskussionerna var att ungdomarna skulle dela med sig av sina 

erfarenheter om sommarjobb i kommunen och bättra på sina kunskaper i 

arbetsrättsliga frågor som förberedelse för sitt egna arbetsliv.  

7. Remissinstans kollektivtrafikplan 

Ungdomarna önskade vara remissinstans till översyn av den lokala 

kollektivtrafikplanen. Charlotta utreder möjligheten att bjuda in 

tjänsteperson från Regionen att prata om det vid ett kommande möte i 

Rådet. Processen för arbetet med översynen har precis inletts och det är 

önskvärt att ungdomarna i ett tidigt skede får möjlighet att berätta om sin 

syn på saken.  

8. Återkommande frågor ungdomarna önskar svar på 
Stationsbygget klart juni 2022. 

Mcdonald`s har förvärvat en av tomterna mellan Bilia och ICA Maxi. 

Den tidigare föreslagna placeringen närmare Lillsjön hade för många 

byggstartshinder, strandskydd, skyddad växtlighet m.m. Nu möjliggörs 

etablering istället på annan närliggande plats.  När det blir är ännu oklart.  

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

10. Nästa möte  
Studiebesök – Charlotta får i uppdrag att försöka få till stånd ett 

studiebesök på Riksdagen. Michael Rubbestad är vidtalad och positiv till 

arrangemanget om pandemirestriktionerna tillåter.  

Går inte besöka Riksdagen ska vi se om det går att göra studiebesök på 

något av höstens kommunfullmäktigemöten. Pandemirestriktioner kan 

sätta stopp för besöket. Ungdomarna får ersättning som vid ett rådsmöte. 

 

Vid pennan Charlotta Bjälkebring Carlsson 


