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Minnes styrgrupp för Ungdomsdemokrati 110502 

Övergran salen 14:30 16:30  

1. Förra mötet 

Protokollet lades till handlingarna 

2. Inbjuden gäst Elisabeth Westman NTF (nationell förening för 
trafiksäkerhet) tel: 021815803 

Elisabeth berättade om en alkohol, trafik kurs NTF har i projektform för 
Ungdomsfullmäktige/ungdomsråd under 2011. Det är en utbildning 
innehållande film som belyser konsekvenser av alkohol i trafiken med 
efterföljande värderingsövningar. Utbildningen tar 1 till 1, 5 timmar. 
Om det är aktuellt så hör vi av oss till hösten, Tanken är då att det 
nybildade ungdomsrådet och polarna kan ha ett gemensamt kurstillfälle. 
Det är ett krav på att de ska vända sig mot ungdomsråd/fullmältige, det 
går ej enbart med polarna vilka vi annars tycker är den grupp som mest 
arbetar med preventiva frågor. Utbildningen är gratis och de håller i den 
själva. 

3. Arbetsordning ungdomsråd 

Vi talade om att det vore bra med någon typ av kontaktskapande 
övningar vid första mötet. Vi diskuterade främst skrivningarna under 
Ungdomsrådets uppdrag. Charlotta kommer med förslag till nästa 
sammanträde.  

4. Ungdomskommun 

Ungdomsrådet har beslutat inte utse ungdomskommun 2011 

5. Rapporter 

Valborg: Polarna var ute för tredje året i rad. I år skötte sig ungdomarna 
förhållandevis bra. Tyvärr var det mycket fylla, dock trots detta mycket 
lite bråk. Ungdomarna hade möjlighet att köpa langad öl och sprit. 
Sammanfattningsvis kan man säga mindre aggressivt och mer fylla än 
tidigare år. Mest stökigt var det bakom Gröna Dalen skolan dom ligger 
nära festplats och brasa.  

I Skokloster var det lugnt. 
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6. Övriga frågor 

- Vi talade om riskhelger, myndighetsutövning och Uppsala 
socialjour. Det är viktigt att folk från kommunhuset är ute på stan 
dessa helger och nattvandrar. Förslag om att erbjuda personalen 
möjlighet till att nattvandra och få ut det på flexen har diskuterats i 
kommunen. Det är viktigt att samtliga personal känner till vad som 
händer i ”verkligheten” ute på fältet. Detta bör uppmuntras. Om vi 
kan ha egen myndighetspersonal i tjänst riskhelger skulle behovet av 
Uppsala socialjour minska. Socialjouren fungerar inte heller helt 
tillfredställande. 

- Vi talade om Håbohus AB och möjlighet till socialt boende. För 
närvarande har Håbohus 1200 lägenheter samtidigt som 2500 står i 
bostadskön. Bostadskön är för vissa områden upp till 10 år. Inom en 
alltför lång framtid kan 30-60 lägenheter byggas. Det behöver 
byggas med än så. Vi talade även om 29:slussboende och de 
svårigheter som blir när det inte finns några lägenheter att slussas ut 
till. Det finns behov av inrättande av social förtur.  

7. Nästa möte 22 juni kl. 13-15 i Skokloster rummet kaffe te med 
smörgås serveras. 

 

Vid pennan  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 


