
Demokratiforum för ungdomar 

VÅREN 2015
Rapport - en redaktionell sammanställning av dialogen



INNEHÅLLSFÖRTECKNING       
        

OM DEMOKRATIFORUM FÖR UNGDOMAR               

OM UNGDOMSGÅRDAR, MUVE OCH CENTRALEN

FEM TEMAN OCH WORKSHOPPAR

- EN KREATIV OCH AKTIV FRITID

-HÄLSA, TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET 

-SKOLA, FRAMTID, ARBETE

-VARBERGS FRAMTID

-VALFRITT TEMA

VAD HÄNDER NU? SES VI IGEN?

SAMMANFATTNING AV ENKÄTSVAR OCH REFLEKTIONER

© Utges av Varbergs kommun 2015

1



Initiativet till att skapa en ungdomsdialog baseras på en motion och ett beslut i kommunfull-
mäktige. Syftet med Demokratiforum för ungdomar är att fånga ungdomars kreativa idéer för 
att utveckla Varberg och ta tillvara på engagemanget samt ge förutsättningar och möjligheter 
för ungdomar att påverka sin vardag. Effektmål för Demokratiforum för ungdomar är en ökad 
kunskap om demokrati som en del av en längre lärprocess. 

Dialogmetoden som Varbergs kommun hämtat inspiration från kallas Demokratitorg. 
Demokratitorg startades av Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning på uppdrag av 
Västra Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor och började användas i 
Västra Götalandsregionen redan 2007.

Dialogmetoden bidrar till att skapa dialog utifrån ett demokrati- och invånarperspektiv, där 
ungas synpunkter bemöts, diskuteras och återkopplas. Demokratiforum för ungdomar har 
genomförts en gång under höstterminen med gymnasieelever och en gång under vårterminen 
riktat till unga på ungdomsgårdar. 

Varbergs första Demokratiforum för ungdomar genomfördes den 27 november 2014 på Peder 
Skrivares skola och alla gymnasieelever bjöds in till dialog, efter ett urval deltog ca 45 elever i 
forumet. Den 26 mars 2015 träffade politiker ca 40 ungdomar från kommunens alla 
ungdomsgårdar på Folkets Hus i Varberg. Inbjudan till politiker har skickats ut till ordförande 
och vice ordförande i Varbergs alla nämnder. Politiker har ansökt och sedan har tio politiker 
valts ut till varje tillfälle och urvalet har skett efter parametrarna: representation mellan block-
en, genus och representation från varje nämnd. Forumet är ett första steg i ett långsiktigt arbete 
för att minska avståndet mellan ungdomar och beslutsfattare i Varbergs kommun och en del av 
arbetet med delaktighet utifrån Vision 2025.  

Demokratiforum för ungdomar sker i en stor lokal, som är möblerad med fem stationer. Varje 
station bemannas av två politiker med olika bakgrund för ett mer dynamiskt samtal. Varje sta-
tion bemannas också av två tjänstemän, en samtalssekreterare och en temaledare. Dialogen förs 
fritt utifrån det tema och den frågeställning som skapats. Samtalssekreterarna och 
temaledarna deltar inte i samtalet, dialogen förs mellan beslutsfattare och ungdomar.

Samtalssekreterarens anteckningar blir underlag för den rapport som presenteras efter varje 
Demokratiforum. Materialet är en redaktionell bearbetning av de diskussioner som förts i de 
olika grupperna. Sammanställningen lyfter fram elevernas åsikter, citat och ibland politikernas 
svar. Förvaltningar, bolag, Räddningstjänsten Väst, Polisen och Region Halland arbetar vidare 
med vad som framkommit under forumet och återkopplar sedan arbetet till alla deltagare. 

OM DEMOKRATIFORUM FÖR UNGDOMAR
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På ungdomsavdelningen under Kultur– och fritidsförvaltningen finns ett antal verksamheter 
som riktar sig till unga personer i kommunen; ungdomsgårdar, MUVE och Centralen. 

I Varbergs kommun finns det sex ungdomsgårdar, varav två i centralorten. Varje ungdomsgård 
har två fritidsledare som arbetar i dess upptagningsområde och målgruppen består av unga 
mellan 12 och 19 år. Ungdomsgårdarna har öppet eftermiddagar och kvällar, måndag till fredag 
och fungerar som öppna, kravlösa mötesplatser. Ungdomsgårdarna står också för flertalet ar-
rangemang och aktiviteter gentemot målgruppen. 

Mobil ungdomsverksamhet, MUVE, har en projektledare som arbetar på landsbygd och de 
orter där ingen ungdomsgård i dagsläget finns. MUVEs målgrupp är unga mellan 12 och 25 år 
och arbetar för att stödja och stimulera unga att engagera sig i sin fritid och för att hela 
ungdomsverksamheten skall bredda sitt upptagningsområde. I MUVEs verksamhet inkluderas 
även unga som bor på flyktingförläggningarna i kommunen. 

Centralen är en verksamhet för unga mellan 15 och 25 år där målgruppen själva påverkar inne-
hållet. Centralen invigdes i oktober 2014 och har lokaler på Rosenfredsskolan med bland annat 
ett café. Centralen har ett stödsystem under namnet Idécentralen som verkar för att stärka och 
möjliggöra ungas egna idéer och projekt. Utöver detta stödsystem så anordnar Centralen även 
egna arrangemang, öppna workshoppar och projekt. Vad och var i kommunen verksamheten 
sker beror på vilka idéer som finns och var unga vill genomföra dem. 

Centralens nav är Centralgruppen som består av ungdomar intresserade av att vara med och 
påverka och ta beslut kring verksamhetens resurser. Gruppen träffas kontinuerligt en gång i 
månaden för att diskutera frågor som direkt berör Centralens verksamhet, tar beslut kring de 
idéer som kommer in till Idécentralen, träffar olika verksamheter i kommunen för att utveckla 
Varberg för unga samt träffar politiker från Kultur- och fritidsnämnden två gånger per år. 
Centralgruppen är öppen för alla unga i målgruppen och verkar för att öka ungas delaktighet 
och inflytande. 

Ungdomsgårdarna, MUVE och Centralen arbetar utefter KEKS-modellen (kvalitet och 
kompetens i samverkan) i den öppna ungdomsverksamheten och använder via denna modell 
som verktyg för analys och uppföljning i arbetet med demokrati, jämställdhet, folkbildning och 
tillgänglighet. Verksamheterna strävar efter att vara ungdomsproducerad och ser detta som ett 
led i demokratiarbetet. All verksamhet är frivillig. 

Under Demokratiforum för ungdomar deltog ca 40 ungdomar från ungdomsgårdarna, MUVE 
och Centralen.

OM UNGDOMSGÅRDAR, MUVE OCH CENTRALEN
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Under Demokratiforum för ungdomar samtalar elever och politiker kring fem teman vid fem 
olika stationer. Alla som deltar har haft möjlighet att lämna förslag på teman. Årets teman har 
valts ut av arbetsgruppen, presenterats för styrgruppen, Folkhälso- och trygghetsrådet, och 
sedan har ungdomar fått reagera på och komma med ytterligare önskemål. 

De teman vi under hösten 2014 och våren 2015 arbetat med är: 
En kreativ och aktiv fritid/ Hälsa, trygghet och jämställdhet/ Skola, framtid och arbete/ 
Varbergs framtid och Valfritt tema.

Ovan teman har blivit rubriker till den redaktionella bearbetning av de diskussioner som förts i 
de olika grupperna under Demokratiforumet den 26 mars 2015. 

Inför Demokratiforum träffade representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Kommunstyrelsens förvaltning deltagande ungdomar 
och politiker för att gå igenom syfte, metodmaterial och lärcirkel. Ungdomar och politiker fick 
spåna fram frågor att ställa under forumet. Dessa tre workshoppar sammanställdes och under 
forumet så hade temaledaren och politikerna tillgång till alla frågor och material. 

FEM TEMAN OCH WORKSHOPPAR
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Under temat En aktiv och kreativ fritid diskuterade ungdomarna och politikerna vad ungdo-
marna har för idéer och förslag som kan utveckla fritidsutbudet för målgruppen. Dessa sträckte 
sig från allt mellan multisportarena och nya mötesplatser till svårigheter att ta del av utbudet 
för ungdomar på landsbyggden och en stor enighet att utbudet är dåligt vintertid. 

Närheten till en ungdomsgård och aktiviteter var något ungdomar, som bor utanför 
centralorten, uttryckte var en besvikelse, då de inte har samma möjligheter som de som har 
aktiviteter på nära håll. Önskemål lyfts om att det ska finnas/byggas ungdomsgårdar på 
landsbygden, ”Det är svårt för oss utanför stan att gå på ungdomsgård. Vore bra med en 
ungdomsgård runt Kärradal, Torpa, Tångaberg.” En annan ungdom nämner orten Trönninge. 
MUVE (mobil ungdomsverksamhet) uppfattas som jättebra av ungdomarna. Det har gett 
ungdomar på landsbyggden möjlighet att ta del av ungdomsgårdarnas utbud: ”Det var jättekul 
och bra att vi fick aktiviteter, körde paintball!” En idé från ungdomarna för att göra utbudet 
mer tillgängligt för landsbygdens ungdomar var att man kunde använda skolornas lokaler som 
ändå står tomma under kvällstid.

Ungdomarna tycker att ungdomsgården Mittpunkten är bra, den borde dock ha öppet varje 
fredagskväll. Det är inte lika viktigt att ungdomsgårdarna är öppna sommartid då det finns 
annat att göra. En ungdom berättar att hon brukar besöka Bua ungdomsgård när hon inte har 
något att göra. Hon berättar att man tog bort en skateramp, som fanns för att göra plats för nya 
bostäder, och en önskan är nu att få tillbaka en ramp till Bua. 

Ungdomarna tycker att Centralen är jättebra och är glada över att det satsas på den mötesplat-
sen: ”Sjukt härligt att ni satsar på Centralen, bra plats att få testa sina vingar och idéer. Jag sitter 
i centralgruppen och att sitta i centralgruppen har öppnat mycket nya vägar. Jag kände inte 
många i Varberg innan och har nu fått massa kontakter.” Några ungdomar uttrycker att 
Centralen gör mycket, men kan göra mer. De upplever att Centralen har en viss representation 
av unga från Peder Skrivares skola och mycket kulturaktiviteter. Centralen behöver 
marknadsföras mer.

Ungdomar som besöker Sörse ungdomsgård uttrycker oro över att deras mötesplats ska läggas 
ner: ”Vi vill ha kvar Sörsegården, bästa mötesplatsen. Man är aktiv där.” De säger att de känner 
sig välkomna när de går dit, att alla kan mötas och det finns olika saker att göra: ”Det är ett soft 
häng med pingis och biljard.” Politikerna svarade att Sörsegården inte kan vara kvar i befintliga 
lokaler eftersom Varbergs Bostad som äger lokalen kommer att riva lokalen för att ge plats för 
byggandet av nya bostäder. Själva mötesplatsen kommer att drivas vidare och kommunen söker 
nu efter nya lokaler. Om det är möjligt kommer den att placeras närmare skolan för att göra 
den tillgänglig för fler. 

EN KREATIV OCH AKTIV FRITID
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Ungdomar efterfrågar fler aktiviteter efter skolan och mera prova-på-möjligheter och då inte 
bara det vanliga såsom fotboll och innebandy. Ungdomarnas förslag är att låta fler föreningar 
komma ut till skolan för att få fler att våga prova på. Genom att arrangera turneringar mellan 
skolor kan också intresset bli större tror ungdomarna.

En sak som togs upp var skateparkens/aktivitetsparkens lokalisering. Några tycker inte den ska 
ligga på Håsten, andra gav förslag på att en skatepark skulle vara jättebra att placera nere vid 
Kärleksparken. Där skulle den även kunna användas till olika arrangemang såsom exempelvis 
Hallifornia.

Den röda tråden i en del av diskussionen var just efterfrågan av utomhusaktiviteter. 
Ungdomarna efterfrågar ett utomhusgym som är öppet för alla. Politikerna föreslog att ett 
sådant kunde ligga i Påskbergsskogen. En idé som inte föll ungdomarna i smaken då de tycker 
att platsen kan upplevas som otrygg under kvällstid samt att platsen ska bevaras som skogsom-
råde. Ungdomarnas förslag var istället att lägga utomhusgymet vid Stenbrottet.

Ungdomarna tycker att evenemangskalendern borde marknadsföras mer och att den borde 
uppdateras. En idé var att eventuellt ha en evenemangkalender riktad mot just deras målgrupp.

Ungdomarna vill ha ett internetcafé inne i Varberg. På det svarade politikerna att det 
eventuellt skulle kunna placeras på Komedianten. Där finns det redan gratis Wifi, platser och 
ett fik. Komedianten kanske skulle kunna marknadsföra och lyfta fram den möjligheten.

Ungdomarna tycker att Varberg känns som en ganska stängd stad. En ungdom uttrycker det 
som att ”man hälsar inte på varandra”. De gav en massa förslag på hur man kunde förändra det 
genom t.ex. att äldre i olika föreningar kunde hålla i aktiviteter för yngre. Börja med sporter där 
man har ett gemensamt intresse och ”skapa en mer kreativ mötesplats”. ”Kommunen säger att vi 
ska bli Västkustens kreativa mittpunkt, men man fokuserar bara på sommaren, det är inte bra.” 
De tycker att det finns för få ställen att mötas på under vintertid. En plats behövs för att mötas 
och umgås i blandade åldrar. Man kan arrangera konserter i de lokaler som redan finns. Ung-
domarna kom med konkreta förslag såsom snökonsert på torget i snöstolar, open mic, konser-
ter i befintliga lokaler till exempel PS. Två andra förslag var en större galleria placerad på torget 
och nattmarknad på torget med tivoli.

En grupp ungdomar skulle vilja ha en estet-mötesplats. Man har bara möjlighet till exempelvis 
drejning om man går på Kulturskolan. Möjligheten att gå kvar på Kulturskolan upphör när man 
är 20 år. Ofta får man intresse för skapande när man är runt 15 år. 
Några ungdomar tycker att man borde satsa på att skapa aktiviteter vid stränderna som exem-
pelvis vattenskoter och fler aktiviteter runt fästningen. Här svarar politikerna med att tala om 
att det ska byggas en stor badbrygga och ett hopptorn utanför piren vid fästningen. Det kom-
mer att stå färdigt nästa sommar. Ungdomarna hade inte hört talas om detta. I dag får man inte 
cykla på strandpromenaden vilket ungdomarna inte tycker är bra. Kan man inte göra en gång- 
och cykelbana parallellt undrar de. Politikerna svarar att cykelförbudet endast gäller runt 
fästningen, strandpromenaden får man däremot cykla på. Ungdomarna ansåg att det borde 
göra det mer tydligt med skyltar eftersom många blir arga när man cyklar där, exempelvis äldre. 
”Skylta bättre!”

En del ungdomar är aktiva inom föreningslivet. Många inom fotboll, andra basket och 
thaiboxning. Politikerna undrar om de är nöjda med kvaliteten. Ungdomarna svarar att vissa av 
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träningsplanerna (fotboll) är dåliga. Det finns för få planer. De vill även att det anläggs konst-
gräs på fler platser i kommunen. Ungdomarna från Håsten vill gärna ha konstgräs på sin Mul-
tisportarena. Politikerna svarar med att det ska bytas ut på Påskbergsvallen 2016/17 samt att de 
börjat titta på orter som Bua, Väröbacka, Rolftorp, Skällinge, Håsten m.fl. De hänvisar frågan 
till Varbergs Bostad gällande konstgräs på Håstens multisportarena.

De föreningsaktiva ungdomarna tycker att fördelningen av träningstider är orättvis. ”Det är 
alltid de äldre som får företräde till planerna.” Här svarar politikerna att kommunen ger tiderna 
till föreningarna att fördela. Om det blir en dålig fördelning, att exempelvis killar får ta mer 
plats än tjejer eller att vuxna tar plats från barn och unga så får Kultur- och fritidsförvaltningen 
gå in och styra upp det. Unga och barn ska få de bästa tiderna för de är en prioriterad mål-
grupp. Politikerna tillägger att de ser över detta.
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Vid stationen för Hälsa, trygghet och jämställdhet handlade mycket av diskussionerna om 
ungdomarnas upplevelse av trygghet med ett flertal förslag på förbättringar. Ungdomarna 
diskuterade otrygga platser och hur belysningen i kommunen påverkar trygghetskänslan. Ett 
område som engagerade flertal ungdomar var mobbning i skolan. Jämställdhet diskuterades 
med konkreta förslag såsom HBTQ-certifiering, könsneutrala omklädningsrum och utbildning 
i jämställdhet. 

Ungdomarna upplever att det känns otryggt att vistas på vissa platser i Varbergs kommun då 
belysningen inte är bra och trycker på att det behövs mer belysning i exempelvis Trönninge vid 
skogen, Påskbergsskogen, Sörse, Egnahemsgatan med gången till Östergården, strandprome-
naden till Apelviken samt Torpa och Kärradal och skogen däremellan. På vissa platser i Var-
berg finns belysning i form av spots i marken, men detta anser ungdomarna inte vara bra då 
de inte lyser upp så mycket:”Påskbergsskogen funkar inte, jag känner mig inte trygg när det är 
dålig belysning där” och ”jag vågar inte gå hem när det är becksvart”. Stationen upplevs som en 
otrygg plats på kvällar och samma sak gäller att åka nattbuss. En av ungdomarna upplever att 
det skett en ökning av brott och droganvändning bland ungdomar. 

Ett förslag från ungdomarna för att öka tryggheten är bättre belysning, ett annat är att ha 
nattvandrare, fältassistenter eller föräldrar på stan. Det skulle också vara bra om man uppskat-
tade och uppmärksammade frivilligorganisationer som exempelvis nattvandrare mer så de får 
motivation att fortsätta och starta upp nya grupper. En ungdom föreslår att det kan vara nattöp-
pet med vakter på stationen för att på så sätt skapa mer trygghet. Känslan av otrygghet varierar 
i de olika grupperna, men fler killar än tjejer uttrycker att de känner sig trygga. Ungdomarna 
uttryckte i samband med denna diskussion också att de inte får information om hur de själva 
kan kontakta kommunen i dessa frågor.

Fler cykelvägar efterfrågas så att cyklister slipper cykla ute i vägen, något som bidrar till en 
känsla av otrygghet. Fler fartkontroller föreslås också då en ungdom upplever att det är många 
olyckor och att många kör fort i Kärradal.

En fråga som lyftes flertalet gånger och i olika grupper var mobbning: ”Måste ta tag i detta ar-
bete, det verkar inte bita som man arbetar idag” och ”Ta hårdare tag mot mobbningen! Lärarna 
bör få mer makt och status att göra något”. Ungdomarna säger att de främst märker mobbning-
en i grundskolan. Oftast ligger då fokus på materiella ting, etnicitet och klass. Mobbningen på 
gymnasiet är däremot mer planerad och metodisk. En tanke som lyfts i en av grupperna är att 
det inte är bra att gå i samma skola för länge. Här tror ungdomarna på att byta skola oftare för 
att bryta grupperingar och ge nya möjligheter till de som eventuellt är utsatta.

”Lärarna behöver göra något, fixa ett möte med de som mobbar och med föräldrar och andra 

HÄLSA, TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET

8



lärare” säger en ungdom och berättar om en person i hennes ålder som är utsatt för mobbning. 
När politikerna frågar om inte läraren i detta fall gör något så svarar ungdomen att läraren inte 
lyssnar. Andra ungdomar säger ”lärarna ser det, men struntar i det. De säger till en gång, sedan 
bryr de sig inte.” och ”Sjukt att det inte finns KRAM, antimobbningsgrupper. Nätet där händer 
det.” Några andra ungdomar säger att de känner sig nedtryckta på gympan då de får höra ut-
tryck såsom ”Har du mens eller?” för att de är tjejer. Ungdomarna lyfter fram att skolvärdarna 
är synliga i skolan och att de är bra, men de blir också oroliga när politikerna berättar att det är 
tal om att ta bort dessa. När politikerna lyfter att skolan arbetar med likabehandlingsdagar så 
svarar en ungdom ”man går dit och slappar, det behövs vara oftare för att få det bra”. Andra för-
slag som lyfts för att arbeta mot mobbning är att använda sig av projektet Friends och engagera 
elever mer i frågan under skoltimmarna.

Några av ungdomarna känner sig trakasserade av lärarna. De säger att de blir kallade för 
nazister och tolkar att det beror på deras musikval och sätt att klä sig. ”Jag vill klä mig som jag 
vill, detta står jag för och det är så här jag vill se ut”.

I en av grupperna uttrycker ungdomarna en oro över segregation och särbehandling av unga 
med annan etnisk bakgrund än svensk. En ungdom uttrycker det som ”jag tycker man behöver 
ändra synen på invandrare, man lyssnar inte på invandrare”. Ett par andra ungdomar uttrycker 
det som ”Vi från ett annat land får ofta skulden, så känns det” och ”Det händer lika mycket i 
Läjet där det finns få invandrare.” 

”På vår skola, så är det många kränkningar och diskriminering. Vi som är invandrare får alltid 
skulden vid stölder och sånt. Skolan säger att de har lärare som kollar vad vi gör.” Politikerna 
säger att detta inte är okej och att det ska vara nolltolerans gällande diskriminering.

Några ungdomar betonar behovet av könsneutrala omklädningsrum. ”Det kan bli fel när man 
inte vet vilket omklädningsrum man ska gå in i.” De lyfter att toaletterna i kommunen borde 
vara könsneutrala och inte vara uppdelade på pojkar och flickor vilket är viktigt att se över när 
kommunen bygger nya anläggningar såsom simhallen. De ser även ett behov av att 
HBTQ-certifiera verksamheter i kommunen och att det är viktigt att undervisa i jämställdhet 
och psykisk hälsa och ohälsa.

Politikerna lyfte frågan kring hur ungdomarna upplever stress. Ungdomarna svarade att de 
upplever samhället som en stressig miljö och att det är individuellt hur personer förhåller sig 
till detta. En ungdom berättar att det ibland ges väldigt lite tid för att duscha efter idrottslektio-
nerna. ”I Bua F-6 åker man buss och de får fem minuter att duscha.” En annan ungdom lyfter 
att elever blir stressade av skolans betygssystem och att det tidigare systemet är att föredra. 
”Om du får A i alla kriterier utom ett där du får D så får du D i betyg.” I gruppen blev det också 
en diskussion om rast, håltimmar och att skolan börjar för tidigt. De anser att skolan kan lägga 
bättre scheman utan långa håltimmar så att skolan istället börjar senare eller slutar tidigare. 
Ungdomarna uppger att de vet att de kan vända sig till skolsköterskan om man mår psykiskt 
dåligt.

En önskan om att öka intresset för vården och vårdyrket fanns bland en del ungdomar. Förslag 
är att låta fler linjer få följa med ute i vården och lära sig mer om hur det funkar för att på så vis 
bli intresserade och få en annan bild av yrket.
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Under temat Skola, framtid och arbete lyftes ämnen såsom engagerade lärare, bättre utbildade 
vikarier, efterfrågan på en tätare kontakt med studie- och yrkesvägledare, antagningssystem 
och bristande undervisning i sexualkunskap. Andra frågor som också engagerade ungdomarna 
i diskussionerna var praktik i skolan, jobb och idéer om att skolorna borde arbeta mer aktivt 
med utbyten och att integrera nyanlända. Temat på stationen skapade möjligheter att ta tillvara 
på ungdomarnas erfarenheter, reflektioner och åsikter och gav samtidigt politiken en inblick i 
elevernas vardag.

Högre löner för lärare efterfrågas för att på så sätt få bättre lärare: ”Att vi har lärare som verkli-
gen vill vara där.” Politikerna svarar att lärarlönerna är en prioriterad fråga, men att det också 
gäller att se på arbetsmiljön för lärarna vilket Barn- och utbildningsförvaltningen nu gör. 
Ungdomarna efterfrågar även utbildade och bättre vikarier och påpekar att det idag är för stor 
omsättning på vikarier. Eleverna blir otrygga och vikarien får ingen möjlighet att få en relation 
till klassen.

Vissa ungdomar efterfrågar en bättre kontakt med studie- och yrkesvägledare, SYV. Det föreslås 
att SYV:en ska prata med varje elev och att det görs innan eleven börjar trean på gymnasiet. 
Om mötet hålls först i trean blir det för sent att välja till de kurser som eventuellt behövs för att 
kunna studera vidare. Som det fungerar idag så måste eleven kontakta SYV:en, men det vore 
bättre om denne kontaktar eleven, säger en annan ungdom. Det finns ett behov av att få bättre 
information om hur man som elev söker fortsatt utbildning efter gymnasiet. Andra ungdomar, 
som går i högstadiet, anser att de har fått bra hjälp av SYV:en i exempelvis valet till gymnasiet.

Ungdomarna framför att det är fler sökande till naturvetenskapliga programmet än vad det 
finns platser och föreslår att Peder Skrivares skola lägger ihop Natur/Natur med Natur/Estet för 
att då få 27 elever per klass och möjlighet att anta alla de som har sökt. En ungdom lyfte också 
att de vore bra att få möjlighet att läsa samhällskurserna i Natur/Natur-programmet. Gällande 
antagningssystemet till gymnasiet så tycker vissa att relevanta ämnen för respektive program på 
gymnasiet borde väga tyngre: ”Om man söker till teknikprogrammet så borde matte väga mer 
än musik.”

Praktik var en fråga som diskuterades i flera grupper och där ungdomarna fick ge sin syn. En 
del ungdomar är ute på praktik via skolan och upplever det som positivt, men att det kan va-
riera beroende på var man som elev hamnar och vilken handledare som man får: ”Vi fick gå ut 
i ettan på gymnasiet på bygg i tre dagar och praktisera och det var bra för då kunde man sedan 
välja vad man ville ha för inriktning.” En annan ungdom upplever att det är orättvist mellan de 
som går i en skola på landsbygden och de som går inne i staden: ”Almers och Påskbergsskolan 
har ju praktik på Kvantum och Coop och de får intyg när de har haft den praktiken. Problemet 
för oss utanför stan är ju att en liten lanthandel inte kan ta emot praktik.” Ungdomarna anser 

SKOLA, FRAMTID OCH ARBETE
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att det är viktigt att få komma ut i verkligheten och få lära sig skriva CV, få intyg och ser gärna 
mer coachning och möjligheter att ställa frågor inom området. Ett förslag som framförs är att 
erbjuda en föreläsning om skola och arbetsliv. En annan aspekt som lyfts upp är att det kan vara 
långt att praktisera en hel vecka, ibland kan det vara bra med endast två, tre dagar för att få en 
inblick. Politikerna håller med om att det är viktigt att få komma ut och testa på för att få en 
bild av vad man som ung vill välja för utbildning och yrke.

Ungdomarna ser positivt på möjligheten att få feriearbete via kommunen och att detta är ett 
bra steg i att stärka sitt CV för framtida jobb. Ett par ungdomar uttryckte en frustration över 
viljan att få jobba, men att inte få ett jobb även fast man har sökt väldigt många. I gruppen 
uppkom att kommunen bör se över dagsersättningen för personer med funktionsnedsättning 
som arbetar för kommunen. Ersättningsnivån upplevs vara låg och därmed också 
uppskattningen för det arbete som utförs. En annan i gruppen säger ”Jag har praktiserat och jag 
kommer att få jobb. Har blivit bra bemött. Jättebra handledare och rolig att jobba med”. Andra 
ungdomar som studerar på Campus är nöjda, men lyfter en oro om att det inte finns så många 
arbeten i Varberg inom deras utbildning.  

En ungdom upplevde problematik gällande politik i klassrummen då denne uppfattade att 
lärare ibland överför egna åsikter till elever samt av att elevers egna politiska åsikter därmed 
kan påverka betygen. 

Sexualkunskapen i skolan är bristande enligt några ungdomar som lyfter att skolan bör ge en 
större insikt i hela HBTQ-begreppet samt lära ut mer om etik och moral. Ungdomarna lyfter 
även en avsaknad av fördjupning i ämnen som extremism. 

I en grupp berättar ungdomarna att läxhjälp efter skoltid finns på vissa skolor, men inte på 
andra. 

En ungdom lyfter behovet av att lärarna bör få mer respekt i klassrummet och att det i sin tur 
också lär eleverna att förbereda sig bättre inför arbetslivet som exempelvis att komma i tid. 

Några ungdomar framför oro över att åttor och nior ska gå på Peder Skrivares skola i vissa 
ämnen och att de därmed får åka mycket buss. ”På måndagar får de åka fram och tillbaka två 
gånger för att ha olika ämnen.” Politikerna håller med om att det inte är bra.
Enligt flera ungdomar så finns det utvecklingsmöjligheter vad gäller utomhusmaterial till raster, 
exempelvis en brist på bollar på skolorna som skapar osämja. Skolan har inte råd att köpa fler 
bollar till eleverna. ”Vi måste bråka om en boll.” Vissa efterfrågar mer aktiviteter att göra på 
rasterna för de elever som inte gillar bollsport. Politikerna svarar med att det är rektor som 
ansvarar för denna resursfråga.
Det blev också en livlig diskussion kring idrottslektioner i flera grupper. Vissa ungdomar anser 
att betygsättningen är orättvis mellan killar och tjejer medan andra anser att den är rättvis.
Frågan gällande vem som tar plats i klassrummet uppkom också i en av diskussionerna. 
Ungdomarna uttrycker att killar tar större plats än tjejerna i klassrummen och att tjejerna inte 
vågar lika mycket när killar är i samma rum: ”Tjejerna säger ju inget. De vågar inte prata. 
Killarna pratar rätt ut.” ”När tjejerna var i en egen grupp så räckte de upp händerna hela tiden, 
men när killarna är med så gör de inte det.”
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Skoltoaletterna på en av ungdomarnas skola hade tidigare extralås vilket togs bort för att de 
yngre eleverna inte klarade av att låsa. Nu går det att låsa upp toaletterna utifrån vilket inte är 
bra.

Ungdomarna lyfter ett förslag om att alla skolor i Varberg borde arbeta mer aktivt med utbyte, 
integration och studiebesök mellan eleverna och de nyanlända på asylboendena. Både för att de 
nyanlända ska ges bättre möjlighet att lära sig svenska och integreras och för att eleverna ska se 
och skapa sig en förståelse för hur de nyanlända har det. Politikerna håller med om att förstå-
else för varandra är väldigt viktigt och att ett utbyte lyfter både elever och nyanlända.
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Under temat Varbergs framtid togs frågan om bostäder upp av ungdomarna som ett viktigt 
diskussionsämne. De hade även mycket att säga om utbudet av framtida studiemöjligheter samt 
arbete för att vilja stanna kvar i kommunen. Att Varberg ska vara en levande stad med stort 
fritidsutbud med aktiviteter och mötesplatser är också viktigt för kommunens ungdomar.

Om vi unga ska bo kvar i Varberg måste staden bli mer levande. Den måste vara attraktiv året 
runt. På vintern är det väldigt ”stängt” och det händer inte mycket. Ungdomarna vill ha 
naturliga mötesplatser och caféer, en evenemangskalender för unga, ett bredare föreningsliv, ett 
aktivitetscenter/park för alla åldrar: ”Vi saknar en fritidsgård som har öppet mer kvällar. Vi vill 
ha tillbaka vårt biljardbord på Mittpunkten (Håstens ungdomsgård). Det finns för dåligt med 
fotbollsplaner i Varberg, vi vill även ha fler planer med konstgräs.” 

Ungdomarna vill ha en grönare stad med ett mer medvetet miljötänk. De lyfte fram Varberg 
som miljöstad med miljövänligare bussar som drivs med biogas samt bättre hållbar 
sophantering.

Bristen på bra och billiga bostäder bekymrar. Bostadskön är lång och chansen att få bostad är 
liten om man inte stått i kön i många år. Ett förslag från ungdomarna är att sänka åldern från 
18 till 16 år för att få ställa sig i kön. En ungdom ställde frågan om priset för att bygga bostäder: 
”Blir det billigare om Varbergs Bostad bygger kontra privata byggföretag?”. Det är även brist 
på studentlägenheter. Att få en studentlägenhet är en förutsättning för många att stanna kvar 
och studera på hemorten. Ett par av ungdomar nasom studerar på Campus säger att de har fått 
hjälp att hitta lägenheter i Varberg, men att det är ganska dyrt. Ungdomarna upplever att det 
känns svårt att välja inriktning för sina studier (gymnasieprogram): ”Man vet inte vilka yrken 
som kommer att efterfrågas, jag vet inte om jag valt rätt.” 

Ungdomarna är förväntansfulla inför byggandet av en ny stadsdel när stationen och järnvä-
gen frigör stora ytor. De vill se att det byggs fler bostäder med blandad bebyggelse med hy-
reslägenheter och villor. Man uttrycker en önskan om att kommunen ska tänka på att anlägga 
grönområden innehållande möjligheter till olika aktiviteter, fotbollsplan centralt och att flytta 
fabriker längre bort. Det blev en diskussion om hur höga hus man vill ha. En del vill att vi ska 
få en skyline, typ New York medan andra ser det som väldigt viktig att ett växande Varberg får 
behålla sin småstadskänsla.

Segregationen inom olika bostadsområden och skolor bekymrar ungdomarna. De vill att 
människor med olika etniska bakgrund ska mötas genom sitt ”val” av boende och skola. De vill 
att man bygger bort segregationen. Flyktingförläggningarna borde ligga närmare centralorter-
na. Denna fråga berör och och ungdomarna lyfter att beslutsfattarna måste komma på konkreta 
lösningar för de människor som står utanför samhället idag. Det gäller även de bostadslösa och 
tiggarna.

VARBERGS FRAMTID
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Under valfritt tema diskuterades skolmaten flitigt där meningarna om kvalitet gick isär. Många 
ungdomar vill vara med och påverka utbudet, framför allt de yngre ungdomarna. Ungdomarna 
lyfte bostadsbrist och byggande för att minska segregation och gav förslag på åtgärder som 
kommunen kan vidta. Något som också engagerar är kreativa mötesplatser som tilltalar alla 
åldrar och grupper i samhället. Under temat så återkom vissa ämnen som påbörjats på de andra 
stationerna.

Merparten av ungdomarna tycker att skolmaten är under all kritik medan andra tycker den är 
okej. I en del skolor har elevråden gett förslag om att eleverna själva skulle kunna få välja mat 
men inte fått gehör. Den enda valmöjligheten de fått är att få välja mellan ris, pasta och potatis. 
Det finns matråd men ungdomarna upplever inte att de kan påverka. En ungdom på en skola 
säger att de har fått jobba med dessa frågor på en lektion i svenska, att skriva insändare till poli-
tikerna om skolmaten och skolmiljön. En ungdom sa: ”Potatisen är sönderkokt eller 
stenhård. Därför går vi till ICA istället”. Andra ungdomar berättade att ”vi som inte äter 
fläskkött får mindre portioner” och ”mattanterna säger att det inte deras fel att ungdomarna är 
muslimer”. Ungdomarna menar att ”mattanterna måste bli bättre, de är så otrevliga”.

Ungdomarna undrar över hur man planerar och lägger in studiedagar. Vem är det som läg-
ger studiedagarna? Hur kommer det sig att man lägger dem i samband med lov? Ungdomarna 
tycker att det är bra att ha studiedagar tillsammans med lov för att man blir ledig under längre 
tid. Varför får man läxor över lov? ”Jag tycker det är dumt att man lägger dom där, vi vill inte 
plugga på lov.”

När det gäller den fysiska skolmiljön upplevs det att skolor är slitna. Dåliga väggar med tape-
ter som släpper. Dåliga skolsalar med slitage och klotter. När det gäller valet mellan iPads och 
datorer i skolan vill några av ungdomarna ha iPads medan andra vill ha datorer. 

När man går i nionde klass ska man ha möjlighet att få besöka en flyktingförläggning och prata 
med nyanlända. Det skulle underlätta integrationen med dem. Önskan är också att de 
nyanlända kommer till skolorna. Ungdomarna frågade politikerna hur de arbetar mot segrega-
tion stadsplansmässigt och tillade att olika boende kunde främja integrationen. Ett sätt kunde 
vara att bygga billigare lägenheter. Någon ungdom tror på idén att bygga mer på landet. Skolor 
på landet har nästan inga elever med annan etnisk bakgrund än svensk. ”Jag gick på 
Påskbergsskolan och där var det väldigt segregerat.”
”Jag håller på att kolla runt efter lägenhet nu. Vissa områden har sämre rykte”. Ungdomarna 
tycker att man kan se över och se till att det finns billiga lägenheter i bättre områden för att 
gagna integrationen. ”Man färgas av sitt bostadsområde.” Ungdomarna vill ha en mångkulturell 
möteplats där olika kulturer och människor kan mötas.  

VALFRITT TEMA
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Ungdomarna efterfrågar även andra mötesplatser/aktivitetspark. Där vill de kunna göra olika 
saker som att bara vara eller aktivera sig med olika sporter som en multisportsarena. De vill 
ha mer planer med konstgräs. En del ungdomar vill inte ha en skatepark, det är bättre med 
en multisportarena, medan en annan grupp ifrågasatte varför en skatepark ännu inte finns. 
”Det tar för lång tid.” En del av ungdomarna föreslog att kommunen skulle gå ut och kolla hur 
många ungdomar som hellre skulle vilja ha en multipark istället för skatepark. 

De äldre ungdomarna ifrågasatte varför Varbergs krogar stänger så tidigt som kl. 02:00. De 
menar att stöket på stan blir värre när krogen stängt och att man istället samlas utanför samt 
ute på stan. Ingen vill gå hem så tidigt. Det hade varit bättre att de hade stängt kl. 03:00

Det borde finnas/skapas mer avskilda grönområden och parker i staden. Platser där man kan 
lägga ut en filt, fika och spela kubb.

Ungdomarna valde att återigen lyfta frågan om kollektivtrafiken i kommunen. De dåliga 
direktförbindelserna gör att det blir svårt för människor på landsbyggden att ta sig till 
ungdomsgårdar etc. 
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Återrapporteringen består av tre olika delar. 
Det första som händer efter ett Demokratiforum är att anteckningarna sammanställs i en rap-
port tillsammans med ungdomarnas tankar, idéer, förslag och frågor. Rapporten skickas ut till 
alla deltagare, förvaltningar och bolag, Polis, Räddningstjänsten Väst och Region Halland. 

Sedan får förvaltningar, bolag eller samarbetspartners i uppdrag att hantera elevernas tankar, 
idéer, förslag och frågor genom att exempelvis komma på kreativa lösningar som att 
tillsammans arbeta för att öka tryggheten i Varberg eller införa HBTQ-certifiering av alla 
verksamheter. Arbetsgruppen ansvarar för att samla ihop materialet inför återrapportering.

Den sista delen består av en återrapportering av vad Demokratiforum har resulterat i och vilka 
frågor som har prioriterats och varför. Detta sker under en mer informell tillställning (middag) 
tillsammans med alla deltagare cirka ett halvår efter genomfört forum. Inbjudan till höstens 
middag kommer att skickas ut inom kort.

Förvaltningar och bolag, Räddingstjänsten Väst, Polisen och Region Halland har fått se den 
redaktionella sammanställningen innan rapporten skickas ut. 

Sammanställning och hantering av tankar, idéer, förslag och frågor
Ungdomarnas tankar, idéer, förslag och frågor har kategoriserats nedan. Det är citat som skrevs 
i realtid under forumet. Om frågor besvarats under forumet står de inte med. Om förslag eller 
frågor uppkommit vid flertalet tillfällen i de olika grupperna så finns endast ett citat kvar vid 
kategorisering. Alla tankar, idéer, förslag och frågor bör hanteras på lämpligt sätt. Arbetsgrup-
pen hjälper till att samla ihop svaren för att sedan återkoppla till alla deltagare. Om det är så att 
ett ämne rör fler förvaltningar, bolag, Polis, Räddningstjänst Väst och Region Halland så krävs 
det en samordning av svaret.

Kommunstyrelsens förvaltning, Stadsbyggnadskontoret, Varbergs Bostad
I framtiden vill vi ha fler bostäder, och mer folk. Nya områden borde vara anpassade till ung-
domar. Enkla ettor, så att man lätt kan flytta hemifrån. Billigare bostäder. Informera om att ni 
bygger bostäder så att folk vill plugga här och stanna kvar. 

Kan man få ner kostnaderna för byggandet om Varbergs Bostad bygger?

Bygg ut så kallade ”Boost- bostäder” som unga har råd med, som inte har för långa köer. Det 
finns bättre utbud utanför Varberg. Bostadskö från det att man är 16 är inte bra, de har inte det 
tänket. Föräldrarna ställer sig och tar platserna. 
Byggandet skapar segregation i nya områden som Håsten, Sörse och flyktingförläggningarna 
ligger får långt ut, vad kan ni göra för att minska detta?

VAD HÄNDER NU? SES VI IGEN?
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Kommunstyrelsens förvaltning, Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och utbildningsför-
valtningen, Serviceförvaltningen, Region Halland, Marknad Varberg, 
Hamn- och gatuförvaltningen
Vi vill att ni involverar varbergarna för att staden ska bli attraktiv hela året runt, det är väldigt 
stängt, det är svårt att flytta hit. 

För att göra Varberg mer attraktivt på vintern kanske man ska ha en snökonsert på torget i 
snöstolar eller en nattmarknad på sommaren och maskiner (karuseller). Man kan sätta upp 
konserter i de lokaler och platser som redan finns exempelvis på PS och Open Mic. Små saker 
som inte är så dyra, men som ändå gör stor skillnad och så som gör att man upplever staden 
som levande. Så att man kommer upp ur soffan och hemifrån. Centralen gör mycket, men man 
kan göra mer.

Vi vill ha en grönare stad, miljöstad, bussar som är mer miljövänliga (biogas), sopsortering och 
mer gröna parker. Det måste finnas mer avskilda gröna områden i staden där man kan lägga ut 
filtar och spela kubb. 
Vi önskar en plats som alla går till, en park med allt i ett. Olika aktiviteter för blandade åldrar. 
Som i New Yorks Central Park, multipark där man spelar fotboll, rider och spelar basket. 

Vi saknar naturliga mötesplatser som fler caféer mer centralt. Vore kul att få ihop Varberg till 
en mer enad kommun. Äldre i exempelvis föreningar skulle kunna hålla mer saker och aktivi-
teter för yngre. Börja med sporten där man har ett gemensamt intresse. Skapa mer happenings 
och stansningar för att fler saker ska hända och för att folk i olika åldrar ska träffas mer.

Vi skulle även vilja ha en estet mötesplats. Med det menar vi att ha en plats där man kan dreja 
eller liknande saker. På Kulturskolan kan man men övrigt saknas det. Finns det en övergiven 
lokal där vi kan inrätta något sådant som vi saknar.

Ni vill ju att alla ska vara kreativa och aktiva och hälsosamma i Varberg. Vi har därför ett för-
slag på ett utomhusgym vid Stenbrottet för alla. Är redan en del idrottsaktiviteter där redan. 
Lätt att jogga dit och hem, det blir en tillgänglig plats för alla.

För oss som har handikapp så är den inte så bra, multiparken i Håsten, för det är inte så lätt att 
komma dit och att vara där. Kan ni göra den anpassad så att vi kan vara där? 

Vi saknar en fritidsgård som har öppet på kvällarna, en med biljard. 

Vi behöver ungdomsgårdar längre ut på landet. Det finns inne i stan men inte ute på landet. I 
Kärradal, Torpa och Trönninge vill vi ha gårdar. Det finns ett ställe där som man kan bygga den 
på eller så använder man skolans lokaler. Varför använder man inte skolan för ungdomar på 
fritiden när de ändå står tomma?

Vore bra med mer fotbollsplaner. I Sörse ligger den nya planen för nära nya husen och saknar 
belysning på kvällar. Även mer belysning på Tvååker fotbollsplan på skolan.
Varbergs Bostad har vi pratat med, men det tar lång tid att ordna en multipark, de målade om 
bara istället för att ge oss gräs eller konstgräs på planen i Håsten. I Bua har de börjat bygga nya 
lägenheter, då tog de bort skaterampen som låg där innan. Man skulle gärna vilja ha en ska-
teramp i Bua igen.
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Håsten behöver konstgräsplaner. Man kanske skall kolla med ungdomarna vad man vill ha. 
Ifall man vill ha en skejtpark eller om det är bättre att lägga en multipark istället. Kolla med hur 
många vill spela fotboll istället för att skejta och spela innebandy.

I den nya stadsdelen borde man kunna ha olika saker på samma ställe, i centrum, som nya par-
ker, mer bostäder, villor, fotbollsarenor, högre byggnader och fabriker längre ut. En park behövs 
i nya området, grön yta för event utmed havet. 

Det vore bra med aktiviteter efter skolan så man kan få prova på ex. kampsport inte bara fotboll 
o innebandy, få fler att våga prova. Föreingear kan komma till skolorna. Det borde finnas stora 
feta tävlingar mellan skolorna då tränar extra hårt på gympan. Amerikaniserat kan vara bra, vi 
är enade och hejar maskotar.

Det är bra med tydlighet kring cyklingen, annars blir en del personer arga när man cyklar där, 
exempelvis äldre. Skylta upp bättre! Kan inte heller vara för mycket regler, som att du får bara 
cykla den tiden, bara cykla lördag och söndag. Det blir rörigt och då förstår folk inte det ändå.

Jag tycker att det borde finnas en evenemangskalender med mer utbud och anpassad för unga 
exempelvis föreningsliv. Ni måste marknadsföra mer och uppdatera evenemangskalendern. 
Använd de resurser som finns.  Sedan får man tänka vad man gör för arrangemang, vem riktar 
sig exempelvis en konsert med Jill Johnson till.

Vill ha mer aktiviteter vid havet. Exempel att man kan låna jetski och skapa fler vattenaktivite-
ter vid fästningen.

Jag vill ha ett internetcafé inne i Varberg, så man kan göra något när man väl kommer till in till 
Varberg.

Hur kan staten ha skjutspel på ungdomsgårdarna? Där man har minderåriga.

Marknad Varberg, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen
Vi saknar jobb för unga, känns osäkert, man vet inte vad som eftertraktas. Vissa skolar har prao 
på Kvantum och Coop som Påskbergsskolan och Almers men det är svårare för ungdomar 
utanför stan. Ni borde satsa på coaching, att skugga en yrkesföreträdare, föreläsare eller föreläs-
ning om skola och arbetsliv så att man kan få svar på frågor, skriva cv och praktik med intyg.

Studie- och yrkesvägledaren, SYV, måste snacka med varje elev så att man faktiskt får den in-
formationen man behöver för att kunna veta vad man ska göra för att nå dit. Och sedan tänkte 
vi att innan man går i trean på gymnasiet har man ingen kontakt med SYV och eftersom det 
i trean är för sent att läsa in en kurs då, så blir det för sent för mig. Det borde vara så att varje 
halvår träffar man SYV. Många gånger är det så att man som elev måste kontakta SYV:en, och 
det är bättre om SYV:en kontaktar eleven. Vi fick inte reda på hur man anmäler sig till högsko-
lan. De sa typ att ni har den här hemsidan och universitet, inte HUR man söker.

Höja intresset för vården, låta ungdomar skugga i vården, vårdyrket. Andra linjer än dem som 
valt omsorg behöver gå och skugga ute i vården för att bli intresserade och lära hur det funkar i 
vården, det ska bli coolt.
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Jag tycker att socialförvaltningen ska se över dagsersättningen för personer med funktionsned-
sättning som arbetar för kommunen. 

Jag har en idé om vad man kan göra med skolan. När man söker till en linje, så borde relevanta 
ämnen väga mer. Exempelvis om man söker till Teknikprogrammet borde matte väga mer än 
musik. Idag kan ju en som har A i musik och bild gå före en som har C i matte och C i svenska.

Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Serviceförvaltningen
Skolan i Bläshammar är bra men för liten. 

Mobbningen i skolan måste få ett slut. Ta hårdare tag mot mobbningen! Låt lärarna få mer 
makt och status att göra något. Det borde hållas föräldramöten och lärare behöver göra något, 
även fixa ett möte med de som mobbar, lärare och föräldrar. Det är viktigt att lärarna kan fånga 
upp varje elev som mobbar. Mobbning sker främst i grundskolan. Vi behöver KRAM, det är 
sjukt att det inte finns KRAM-antimobbning. På nätet är det mycket mobbing.

Lärarna ser mobbingen, men struntar i det. De säger till en gång, sedan bryr de sig inte. De 
borde inte få jobba kvar. Vi har tagit upp det med rektor och lärare men då letar de fel hos oss 
istället. 

Skolvärdarna går runt nu och lärare är mer synliga. Det hade inte varit bra om de försvann, det 
kostar pengar men behövs två på olika ställen. Vore bra att skapa projekt Friends som enga-
gerar och involverar skolungdomar på skoltid. Jobba mot mobbning på temadagar. På likabe-
handlingsdagarna går man dit och slappar så det behövs vara oftare för att få det bra.

Vi tycker att man när man går i nionde klass ska ha möjlighet att få besöka en flyktingförlägg-
ning och prata med nyanlända. Underlättar integrationen med nyanlända. Önskan att de nyan-
lända kommer till skolorna också.

Se över möjligheten att få duscha efter gympan. I Bua har inte F-6orna som åker buss tid att 
duscha efter gympan, de får bara 5 min på sig.

Jag har en fråga om hur det är med studiedagarna. Min lärare vill dela ut läxa över dom dagar-
na. Jag tycker att det är dumt att man lägger läxorna där för vi vill inte plugga då. Hur kommer 
sig att man lägger ut studiedagar i samband med lov? Vem är det som lägger studiedagarna? 

Jag gjorde ett arbete om skolmiljön. Det är dåliga väggar, dåligt underhåll på dem, tapeterna 
släpper och vi tycker att skolsalarna är dåliga. Det förekommer slitage, klotter m.m i skolorna 
som vi tycker är tråkigt. Vad kan ni göra för att ändra detta?

Vi tycker att det behövs undervisning i jämställdhet på skolorna. 

Vi tycker även att psykisk hälsa/ohälsa, behöver lyftas i skolan.

Skolmaten behöver förbättras. Bättre fisk. Oftast samma fisk fler gånger på raden. Elevrådet har 
ett förslag att man skulle få välja mat under en vecka men det genomfördes aldrig. (Det är på 
Håstenskolan.) Vill få tillbaka tacos. På förskolan hade man bättre mat eftersom det var mindre 
kök. Vi får väldigt ofta rester. Vi får oftast samma sak flera dagar i rad. Vi som inte äter fläskkött 
får mindre portioner. Laktos är ett problem i skolan också. Finns inte bra alternativ.
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Vi har sällan elevråd så vi kan inte påverka.

Vi vill ha datorer istället istället för ipads. 

Lärare måste jobba med att vara politiskt oberoende. Många lärare har liberala åsikter, och 
elever med andra åsikter blir nedvärderade. Om man blir nedvärderad och får sämre betyg 
och så är det inte särskilt bra för det förstärker bara extremism. Vi elever behöver lära oss vad 
fascism och sånt är i skolan. 

Schemaläggningen borde bli bättre så att vi slipper ha så långa håltimmar, det blir så överflö-
digt. Vi vill inte ha håltimmar för det finns inget att göra på rasterna.

Vi vill ha utbildade vikarier, vi har sådana som inte ens gått ut skolan. Vi har haft vikarier som 
dansat istället. De känner inte igen oss, och kan säga saker som att vi inte går i den klassen 
vikarien har och så. Det skulle vara bättre med färre vikarier, en och samma, för vi blir otrygga 
när det kommer olika personer. Det är ett under om vi träffar samma vikarie två gånger. 

De bestämde ju att åttorna och niorna ska gå på PS. Och på måndagar får de åka fram och till-
baka två gånger för att ha olika ämnen. P: Så var ju inte tanken, kan jag säga. 
Vi har brist på bollar och föräldraföreningen måste ordna loppis och sånt för att få ihop pengar 
till bollar. Rektorn/lärare säger att de inte har råd att betala för bollar och att vi ska ta med he-
mifrån. Vi har en del där årskurs 6-9 är på skolgården, vi har Kingplan och fotbollsplan. Resten 
är för de yngre. Vi får inte använda våra surfplattor på rasterna. OM man inte gillar bollsport, 
så har man inget att göra.  

Hur kommer det sig att man får välja om man vill ha nationella ämnesprov i sexan eller inte? 

Kommunstyrelsens förvaltning, Polisen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Hamn- och gatu-
förvaltningen, Serviceförvaltningen, Region Halland, Varbergs Bostad, Räddningstjänsten 
Väst
Många platser är otrygga och det borde vara mer poliser på vissa ställen.  Som ny i vissa områ-
den kan det vara osäkert men bor man där är det okej. Det händer mycket olyckor i Kärradal, 
många kör för fort.

Varberg behöver bli en säkrare plats och nattvandrare borde finnas, för flyttar jag hit kan jag 
känna mig säker. Ge dem mer uppskattning för mer motivation, nattvandrare och föräldrar på 
stan framförallt på helger. 

Det har skett stor ökning av droger och brott bland ungdomar. Behöver arbeta i grupper i om-
rådena där det inte är bra, jobba i mindre securitasgrupper som åker runt i området. Om det 
finns personer som kollar och rapporterar till polis då vågar man inte göra något, man kan åka 
fast. 

Stationen är otrygg, och när det är spotlights på marken så är det inte bra ljus och blir mörkt 
runt omkring. Hitta nya lösningar för bostadslösa, tiggare. 

Det vore bra med nattöppet på stationen med vakter, vilket generar jobb och kanske trygghet. 
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Jag tycker att det är läskigt att åka nattbuss. Busschaufförerna behöver vara trevliga och prata 
mer för att det inte ska vara obehagligt att åka med själv. 

Lampor behövs på landet i Trönninge, vid skogen och Torpa till Kärradal där vågar en inte gå 
hem då det är blecksvart där och man måste cykla på vägen.

På Egnahemsgatan, gång till Östergården, finns bara en lykta där vill man inte gå hem själv.

Påskbergsskogen, funkar inte, känner sig inte trygga när det är dålig belysning. Otrygghet även 
för gamla och funktionsnedsatta. Belysning behövs. 

På strandpromenaden och runt fästningen behövs belysning så man kan gå där på kvällen. 
Otäckt vid bergen vid strandpromenaden. Det är kolsvart hela vägen bort till Apelviken, såg 
inte längre än cykellampans ljus.

Trottoarer och cykelvägar behöver ses över så att man slipper cykla ute i vägen. Det är 
exempelvis dåligt med trottoarer och ljus ute i Torpa. Det blir svårt att ta sig någonstans utan 
att åka bil/buss.

Hen-omklädningsrum behövs, det kan bli fel när man inte vet vilket man ska gå in i. Toalet-
ter i offentliga lokaler ska inte vara uppdelade. Det är bra att göra sådana omklädningsrum vid 
nybyggnation, nu vid nya simhallen. Finns det med i planen när de bygger? 

Kommunkoncernen, Polisen, Räddningstjänst Väst, Region Halland
Synen på invandrare behöver förändras. I skolan får personer från ett annat land ofta skulden 
även om man är oskyldig. När det har skett stölder av datorer eller i skåp så tittar de andra 
eleverna på invandrare som om det är deras fel men det händer lika mycket i Läjet där det finns 
få invandrare. 

Jag tror att man måste få in nyanlända att flytta till platser som Trädlyckan, Håsten m.m för 
som det är nu så bor man på olika sätt vid olika åldrar. Så som Trönninge flyttar man ut när 
man äldre och i dom områdena bor det inga invandrare.

Kommunstyrelsens förvaltning, Serviceförvaltningen
Kärradals soptipp är en tråkig syn, den borde byggas klart. 

Ungdomar vet inte hur man kontaktar kommunen, den informationen behövs.

HBTQ-certifiering behövs i kommunens verksamheter.

Extra tankar/frågor till politiker som inkom via post-it under kvällen
”Varför höjs inte hastigheten på A-traktorerna?”

”Hur känns det att vara politiker?”

”Vad tycker ni som politiker om SD?”

”Vi behöver ungdomsgårdar längre ut på landet mellan Tångaberg och Kärradal, det känns som 
om ni skiter i oss på landet!”
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”Bemöta och diskutera de frågor som finns inför alla de stora stadsutvecklingsprojekten. 
Tex. lyssna in Östra Spåret.”

”Använd pengarna till bättre saker än en tunnel. Simhallen vid simstadion.”

”Satsa på ungdomar inom fotbollen, BOIS/GIF.”
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Alla deltagande ungdomar och politiker fick efter forumet svara på en enkät som delades ut på 
plats. Arbetsgruppen hade möjlighet att skicka in sina reflektioner efter forumet. Nedan finner 
ni deltagande ungdomars och politikers synpunkter efter forumet. 
Resterande synpunkter har också bidragit till en rad förbättringar och tas med i utvärderingen 
av Demokratiforum för ungdomar som görs i april-maj 2015. 

De förbättringar som arbetsgruppen arbetat om till vårens Demokratiforum var förberedande 
möten med alla deltagare, uppdragsbeskrivningar och uppdateringar i metodmaterialet samt 
välkomststationer när deltagare anländer. Anledningen till att arbetsgruppen inte ändrat for-
men för dialogen och gett mer tid att diskutera i grupperna är för att vi följt en dialogmetod 
och testar den för att sedan utvärdera hur väl den hjälpt oss att nå dialogens syfte. Vi får sedan 
se om Demokratiforum omgång tre i höst blir annorlunda. 

Synpunkter från ungdomar
”De flesta ungdomar tycker att deras intresse för politik antingen är oförändrat eller större efter 
Demokratiforum och en majoritet tycker också att deras frågor har blivit besvarade av politi-
kerna. ”

”Demokratiforum för ungdomar kan bli bättre genom att ni har en samtalsledare.”

”Vi kan ha fler aktiviteter!”

”Politikerna borde ha lite mer frågor så att man får igång ett samtal.”

”Jag vill att politikerna lyssnar mer aktivt.”

”Jag tycker att vi ska ha fler möten!”

”Det behövs längre tid på varje station, ca 20-30 minuter och ”pronomenrundor” där alla pre-
senterar sig och på vilket sätt de önskar bli tilltalade.” 

”Längre tid i varje rum. Mer förberedande frågor. Men superbra initiativ!!”

”Längre tid på varje station. Mer än en träff under året.”

”Jag vill ha med politiker från SD.”

”Det är bra som det är.”

SAMMANFATTNING AV 
ENKÄTSVAR OCH REFLEKTIONER
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”Lite mera rum med flera olika politiker från olika ställen med olika ämnen mm”

”Tycker det var mycket bra! Kanske kunde man fått mer/bättre info inför Demokratiforumet.” 

”Sätta ut personer på stan eller nått, som kan informera fler ungdomar än bara fritidsgårdarna.”

”Sträva efter en öppenhet hos politikerna.”

Synpunkter från deltagande politiker

”Väldigt spännande att möta så många olika ungdomar i olika åldrar.”

”Mycket ”trevliga”. Många synpunkter. Roligt att så många ungdomar ville komma.” 

”Mycket bra, engagerade ungdomar med många åsikter.”

”Bra form för att höra många åsikter på kort tid.”

”Bra men grupperna kanske skulle varit mindre för tätare dialog. Vi kanske skulle jobba i work-
shopform och med problem och ideer.”

”Bra, de äldre kunde vara med under längre tid!”

”Överlag väldigt positivt.”

”Oftast mycket konstruktivt! Bra ideer och tankar från ungdomarna.”

”Jag kände mig förberedd. Det blev bäst dialog med den grupp med ungdomar som förberett 
frågor till oss politiker.”

”Oförberedd på vilken nivå jag skulle möta ungdomarna.”

”Kände mig bra förberedd, Bra med ett möte innan själva forumet.”
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Vi, i arbetsgruppen, som har arbetat med Demokratiforum för ungdomar vill rikta ett särskilt 
tack till deltagande ungdomar från våra ungdomsgårdar, MUVE och Centralen, samt all per-
sonal som gör och har gjort ett fantastiskt arbete. Vi vill även särskilt tacka de politiker som 
deltagit och visat stort engagemang! 

Vi ser fram emot 2015 års samarbete kring Demokratiforum för ungdomar och hoppas att vi 
genom forumet lyckas fånga ungdomars kreativa idéer så att vi kan använda dessa idéer, tankar, 
förslag, åtgärder och frågor i vårt arbete med att utveckla Varberg och bidra till Vision 2025. 

TACK TILL
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