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OM DEMOKRATIFORUM FÖR UNGDOMAR
Initiativet till att skapa en ungdomasdialog baseras på en motion och ett beslut i kommunfullmäktige. 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 påverkar sin vardag. Effektmålet för Demokratiforum för ungdomar är en
ökad kunskap om demokrati och en del av en längre lärprocess.
Dialogmetoden som Varbergs kommun hämtat inspiration ifrån kallas Demokratitorg.
Demokratitorg startades av Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning på uppdrag av Västra
Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor och startades 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 kommer
att genomföras varje år, 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 till höstens forum bjöds alla gymnasieelever in till dialog, varav ca 45 elever
sedan deltog i dialogen med politiker under två timmar. 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. Nästa Demokratiforum för ungdomar kommer att ske den 26 mars 2015 på Folkets Hus.
Demokratiforum för ungdomar sker i en stor lokal, som är möblerad med fem stationer. Varje
station bemannas av två politiker, helst från olika partier för ett mer dynamiskt samtal. Varje
station bemannas också av två tjänstemän, som är samtalssekreterare och 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. De teman som diskuterats blir överskrifter i denna rapport. Rapporten kan sedan
användas för diskussion bland beslutfattare, förvaltningar, bolag och samarbetspartners och
dialogmetoden förväntas även kunna användas i andra sammanhang.
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OM PEDER SKRIVARES SKOLA

Peder Skrivares skola (PS) är Varbergs kommunala gymnasieskola och ligger centralt i Varbergs
centrum med cirka 1500 elever. PS erbjuder åtta yrkesförberedande program och fem studieförberedande program.
De yrkesförberedande programmen är Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet,
Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. De studieförberedande programmen är
Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. PS erbjuder även introduktionsprogram och gymnasiesärskola med fyra olika inriktningar samt Komvux.
Skolan samarbetar med det lokala och regionala näringslivet för att kunna erbjuda en utbildning med bra innehåll som matchar arbetsmarknadens krav och behov. PS har också ett brett
utbud av språkundervisning där eleverna kan välja mellan tyska, franska, spanska, italienska,
japanska, ryska eller teckenspråk. Det finns även möjlighet att kombinera studierna med idrott.
Skolan erbjuder fotboll, innebandy, thaiboxning och vindsurfing.
Under Demokratiforum för ungdomar deltog 45 elever från Ekonomiprogrammet (åk 1) och
Samhällsvetenskapsprogrammet (åk 3).
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FEM TEMAN

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 kommande Demokratiforum våren 2015 arbetar
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 27 november 2014.

5

EN KREATIV OCH AKTIV FRITID

Under temat En aktiv och kreativ fritid diskuterade ungdomarna och politikerna mycket
de brister som finns i utbudet i Varberg. Dessa brister, menade ungdomarna, är allt från
butiker och caféer till ställen för dem att vara på. Diskussionen kring evenemang och att
dessa i största utsträckning sker på sommaren lyfts av ungdomarna. Göteborg lyfts upp
som ett bra exempel där det finns en mångfald av aktiviteter. Politikerna hänvisar mycket
och ofta till Centralen som är en mötesplats för ungdomar där de själva får vara med att
påverka innehållet.
Utbud av affärer diskuterades av ungdomarna och de menade på att utbudet är knapert
och att öppettiderna borde förlängas. ”Om man vill gå och kolla i affärer behöver man
åka till Göteborg. Många affärer stänger i centrum vilket gör det ännu tråkigare.”
Ungdomarna diskuterar också frågor kring ekologiska caféer och restauranger. De vill
gärna se fler sådana här alternativ i framtiden och ”fler caféer som har öppet lite längre. I
Varberg stänger caféerna för tidigt. Speciellt på helgerna.”
Ungdomarna lyfte också att mycket av deras fritid går åt till studier.
”Vi pratade om helgerna. Alltså det finns inget att göra. Våra föräldrar pratar om Högtryck…” Citatet återspeglar hur ungdomarna ser på de aktiviteter som finns att göra för
deras ålderskategori, de vill gärna ha något som sker med artister för ungdomar i mellanåldern. ”Gärna artister som lockar alla. Fler aktiviteter som riktar sig till ungdomar i
ålder 15-17.” Ungdomarna menar på att det inte finns annat att göra än att dricka alkohol
samt att de flesta restauranger i Varberg är alkoholrelaterade. De saknar ett ställe som
liknar krogen fast utan alkohol.
Det lyfts även under samma ämne olika evenemang som inte bara handlar om musik
”Det annornas dock inga aktiviteter för ungdomar som har dataspel som intresse.” Ungdomarna vill också se fler aktiviteter under vinterhalvåret. De tycker att aktiviteter som
Hallifornia och Rosenfredsfestivalen är bra inslag. Ungdomarna ser att
informationsspridningen borde bli bättre via sociala medier för att nå ut med vad som
finns att göra i Varberg.
Politikerna hänvisar till Centralen och den verksamhet som bedrivs där. Dels utifrån
önskemål om fler caféer men också att den riktar sig till ungdomarna i målgruppen som
ungdomarna pratar om. Politikerna lyfter också att Centralen är till för ungdomar och att
ungdomarna har möjlighet att påverka verksamheten. De flesta av ungdomarna har inte
varit på Centralen.
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Fysisk träning intresserar många av ungdomarna. De tycker dock att det borde finnas fler
gym utanför stan och att det borde finnas ett mer komplett gym än de som finns. ”Det
finns väldigt många gym men de är inte bra. Det saknas nånting på varje gym.” De tycker
också att det är för dyrt på gymmen och att det borde finnas en ungdomsrabatt. Några
ungdomar uppmärksammar också skolans gymnastikhall och att den är utvecklingsbar,
”det är inte bra att dela hall. Det tar tid och finns skaderisker.”
I några av frågorna som eleverna ställde synliggörs behovet av att beskriva och berätta
om vilka möjligheter till påverkan och inflytande politikerna har, inom ramen för sina
uppdrag. Enskilda företagares prissättning och öppettider är sådant som eleverna
framför som reflektioner till politiken.

”Man säger ’kom, vi går till stan.
Nä, vad ska vi göra i stan?’ Så det
blir att man gör ingenting.”

”Jag tycker att man, typ kan ha
något på torget, så att många
kan samlas. Kolla på något.”
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HÄLSA, TRYGGHET OCH JÄMSTÄLLDHET

Under Hälsa, trygghet och jämställdhet handlade diskussionen i stort och mycket om
tryggheten i och utanför skolan. Eleverna nämnde frågor kring antimobbningsgrupper
och mycket kring belysning och hur den påverkar trygghetskänslan. En del av
diskussionen handlade också om platser där eleverna kände sig trygga och där de spenderade tid. Även jämställdhet diskuterades om än på ett ytligare plan.
Grupper som motverkar mobbning saknas på skolan och ungdomarna uttryckte hur de
nu känner en större otrygghet kring mobbning och stämningen i korridorerna. ”Svårt att
skilja mellan allvar och lek i korridorerna”. De hade inte heller koll på vart de ska vända
sig om de upptäckt mobbning. Ungdomarna gav uttryck för att mobbning sker men att
man inte pratar om det. ”Det känns som om det är hemligt”. De tycker också att lärarna
inte tar sig tid till dessa problem eller att de är utbildade för det. ”Alltså det finns elever
som sitter och är utfrysta. Men man vågar inte berätta att man vet att det finns elever
som är det. Man vill inte blanda sig i.” Politikerna svarade ”Det är ju viktigt att skolan tar
ansvar för att det inte blir grupperingar. Det är verksamheten som ansvarar för detta. Vi
tar det ni säger med oss.”
Ungdomarna upplevde att mycket av mobbningen sker via sociala medier. De känner att
skolan inte lyfter frågorna kring förhållningssätt på sociala medier och att mobbningen
på sociala medier är svår att upptäcka för lärarna.
Efter de så kallade Nollningarna av elever i årskurs 1 på gymnasiet under de senaste åren,
där aktiviteter hösten 2014 resulterade i fara för elevers hälsa och välmående, fanns ett
behov hos deltagarna i Demokratiforum att lyfta frågeställningar kring nollningsprocedurer på skolan. Politiken frågade hur höstens nollning diskuterats i klasserna och
eleverna menade att de ”inte pratat så ingående i frågorna. Bara övergripande.”
Eleverna efterfrågade en tydlighet kring nollningar och alkohol från skolans sida och
uttryckte att ”när man började ´ettan´ var man inte alls trygg. Jag trodde ju att man skulle
få en töntstämpel om jag inte gick på nollningen. Och jag tror att skolan hade
kunnat stoppa nollningen, om de polisanmält. Men det har de inte gjort.”
Samtalen kring nollningen engagerade ungdomarna. Tankarna var många och
varierande. Behovet att årskurs 1 får möjligheter till aktiviteter som skapar gemenskap
och samhörighet i de nya klasserna på gymnasiet var påtagligt, och eleverna som deltog i
forumet gav också förslag på former för att skapa ”vi-känsla”. Som exempel gavs
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klassresor, utflykter, klassens dag och ”lära-känna-varandra”-aktiviteter. I dessa dialoger
framkom tankar kring mobbning och utanförskap samt att eleverna upplever antimobbningsarbetet som otydligt. Politikerna responderade på elevernas tankar:
”Det låter som om ni vill att gymnasieskolan ska arbeta mer som grundskolan. Att vi i
politiken blir tydligare med vad vi ser som inte OK, exempelvis nollningen.” Politikerna
underströk att de lyssnat till elevernas tankar.
Belysningen i kommunen diskuterades och ungdomarna uttryckte att en dålig belysning
bidrog till en ökad otrygghetskänsla i dessa områden. Det var särskilt i områdena utanför
stan som saknade belysning exempelvis kring Håstenskolan. ”Fick lysa med mobilen för
att det var så mörkt”. Även tunnlar och passager under vägar bidrog till en ökad
otrygghetskänsla, detta i samband med tidigare incidenter vid dessa passager.
Jämställdheten upplevdes generellt som bra på skolan. Vissa ungdomar upplevde att killar oftare tilläts ta mer plats på lektionstid än tjejer och att detta kan ha att göra med
förväntningarna på de olika könen.
Ungdomarna lyfte också frågor kring narkotika, särskilt drogen Spice och hur de hört att
den är lätt att få tag på. De tycker att skolan inte informerar om drogen och dess inverkan. Det finns ”ingen öppen dialog”. Ungdomarna diskuterade också med politikerna
hur de från politiskt håll kan motverka narkotika så som Spice.
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SKOLA, FRAMTID OCH ARBETE

Vid stationen Skola, framtid och arbete lyftes ämnen som kvalitet på gymnasieutbildningar, engagerade lärare och betygsstress samt behovet av riktade stödåtgärder i
exempelvis matematik. Teman i rummet skapade möjligheter att ta vara på ungdomarnas
erfarenheter, reflektioner och åsikter och gav samtidigt politiken en inblick i gymnasisters vardag.
Eleverna valde att lyfta det behov de upplever av extra stöd under matematiklektionerna.
De beskrev att stora klasser, icke likvärdiga förkunskaper samt att matematik är ett ämne
där de menar att stöd alltid behövs, påverkade kvalitén och lärandet. De berättade att
behov av extra stöd i skolan generellt påtalats, och att de önskar få gehör för sina tankar.
Eleverna anser att stödet bör vara individuellt utformat och att det ska utgå från elevens
behov: ”Många har svårt med att få extra hjälp. Många har F i olika ämnen. Det skall
vara lättare att få stöd när man själv känner att man behöver det.” ”Läxhjälpen passar inte
in i schemat alltid.”
Skillnader i förkunskaper var angeläget att föra dialog om, och eleverna menade att just
förkunskaper i olika ämnen varierade beroende på vilken grundskola de gått. Några
upplevde att de var väl förberedda för gymnasiet, rent kunskapsmässigt, andra inte.
”Övergång från grundskola till gymnasiet, det är ett stort hopp. Vi har inte tillräckliga
kunskaper i olika ämnen. På gymnasiet är det mycket mer läxor och prov. Högt tempo.”
När eleverna på fråga från politiken fick reflektera över vad som kunde förbättras i
skolan, blev svaren varierade med fokus på skolmat, busstider till och från skolan samt
bemötande, det vill säga samtal om värdegrunden. ”Respekten mot läraren. Många
kommer försent. Detta diskuteras ej i klassen. Det är svårt att koncentrera sig på lektionerna. Ljudnivån är för hög. Vissa stör och andra vill lära sig. Läraren skulle kunna ha
hjälpt till mycket mer istället för att ta ordningsfrågor.”
I en allt mer digitaliserad vardag beskrev ungdomarna en kontrast mellan fritid och
skola, vad gäller att använda exempelvis datorer i undervisningen. Eleverna efterfrågade
inspelade föreläsningar (så kallade flipped classroom) samt att sociala medier används för
att kommunicera mellan lärare och elever.
”Hur skall ni göra för att våra datorer skall komma till användning? De används knappt
till någonting. De kostar bara en massa pengar.” Politiken menade att ”lärarna behöver
lära sig att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg” och att ”datorn måste integreras
mer som ett verktyg i olika ämnen.”
Elevers kompetenser för framtidens arbetsmarknad ska stärkas och deras anställnings10

barhet ska öka, det är kommun- och förvaltningsövergripande mål och politiken frågade
bland annat eleverna om deras framtidsutsikter, vad de ville arbeta med och om de skulle
plugga vidare efter gymnasiet. Frågor och svar om framtiden bollades. Politikerna
frågade också om eleverna fått hjälp med vad det finns för olika yrken eller om de är
förberedda för arbetslivet. ”Nej. Vi får gå på mässor eller lyssna på yrken på skolan, och
det är för lite. En mässa där man hinner glömma vad som fanns på mässan.” ”Jag vill ha
mer information om olika utbildningar och vad som krävs för att komma in på dessa.”
”Jag har nu gått tre år nu och vill bli psykolog men vet inte riktigt vad det innebär”. ”Det
finns test som man kan göra på nätet om vad man vill bli men man borde få göra det på
skoltid.” ”Vi pratar inte om yrken. Man pratar mer om olika högskolor.”
Eleverna lyfter tankar om motivation och pekar ut några faktorer som de upplever bidrar
till en ökad motivation: ”Motivationen kommer mer om man vet vad som behövs. Som i
9:an visste man vad som krävdes för att komma in på ett program.”
I några frågor och svar syns elevers jämförelse mellan grundskolan och gymnasieskolan,
och att de befinner sig i en slags mellanålder. Politiken visar förståelse för ungdomarnas
behov att få tillgång till mötesplatser.

”Fastighetsmäklare.”

”Jag vill bli advokat.”

”Vill plugga vidare
på högskolan.”
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VARBERGS FRAMTID

Vid stationen Varbergs framtid lyfte ungdomarna speciellt frågor kring bostäder, tunnelbygget, miljöfrågor och framtida aktiviteter för ungdomar. Den främsta oron handlar
om den bristande bostadsmarknaden och de höga hyrorna på de få bostäder som ungdomarna kan få tag på.
Ungdomarna menar att höga hyror och svårigheter att hitta en bostad i Varberg bidrar
till att ”man bor hemma alldeles för länge.” Ungdomarna är beredda på att till en början bo enklare, för att sedan byta upp sig när ekonomin tillåter. ”Trycket är fortfarande
stort, inget direkt ledigt. Det måste finnas billigare alternativ.” Politikerna berättar om det
arbete som görs med att skynda på byggprocessen och att bostäder i Sörse är på gång.
Vissa politiker vill förtäta staden medan andra vill något annat. Det är också viktigt att
bygga mer på höjden. ”Nytt boende är ofta dyrt boende och äldre lägenheter är till för
ungdomarna.” Ungdomarna är positiva till studentkorridorer. ”Man kan kanske bygga
om lokaler som vi tidigare har använt.”
Tunnelbygget som ska ske under Varberg engagerade ungdomarna och de funderade
kring hur den nya stadsdelen ska se ut och vad som ska byggas för istället för stationen.
Det framkom också att ungdomarna läst förslaget om att de gamla spåren kan utnyttjas
till spårvagn och att det kan byggas nya bostäder i hamnen. Politikerna berättar att det
finns möjlighet att blanda hyresrätter och bostadsrätter. ”Nu när man får chansen att
bygga nytt tänker man miljömässigt här: ekologiska caféer, hållbar stadsdel satsning,
solpaneler och koldioxidutsläpp.” ”Stadsdelen skall kunna vara för alla.”
Platser och aktiviteter diskuteras flitigt under temat, ungdomarna tycker att det finns för
lite att göra i Varberg särskilt under vinterhalvåret. De menar också att de flesta aktiviteter inte riktar sig mot 16-17 åringar och att de aktiviteter som kommunen menar finns
riktar sig mot yngre åldrar. I denna fråga är ungdomarna flitiga med att ge förslag på
aktiviteter och vad som kan aktivera dem. Förslag såsom McDonald’s i stan, skateboardramper närmare stan, fler fotbollsplaner i centrum, fler caféer och restauranger med
längre öppettider och att det ska anordnas vissa dagar då Kåsa strand bara är till för ungdomar. Ungdomarna tycker att det borde vara fler aktiviteter som exempelvis Hallifornia.
Kollektivtrafikens påverkan på miljön avhandlas där eleverna trycker på att det i Malmö
finns miljömässiga bussar. Politikerna menar på att det ligger i linje med deras tankesätt
och lyfter fram att den nya poolbilsflottan är miljömässig.
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VALFRITT TEMA

Under valfritt tema lyftes ämnen som ungdomars ekonomi, drömmar och arbete, samt
behovet av utökad kollektivtrafik. Vid stationen valfritt tema var det fritt fram för vilka
frågor som helst, om vad som helst. Samtalen kretsade kring för eleverna vardagsnära
och konkreta tankar och politiken fick möjlighet att omvänt föra dialog, genom att ställa
frågor till eleverna om sådant som politikerna både var nyfikna på och sådant de önskade
inblick i. Det märktes att dialogen som påbörjats i andra rum, fortsatte under Valfritt
tema vilket påverkade och styrde innehållet i denna dialog.
”Varberg dör på vintern. Inget händer ju.” Ungdomarna upplever staden som ”en död
stad” på vintern och behovet av mötesplatser för unga, kvällsöppna caféer och något
större event några gånger per år, var exempel eleverna gav till politiken. Torget betraktas
som en öde plats och ungdomarna hade gärna sett ett levande torg med sittplatser och
serveringar.
Ungdomarna frågade politikerna hur dem tänker göra för att Varberg ska bli mer attraktivt för ungdomar. ”Ja, om man inte kan få bostad, söker man sig någon annanstans. Vi
vill att ni ska stanna kvar. Vi har ju en vision också. Vision 2025 och den gör ju att vi drar
åt samma håll. En kreativ mittpunkt ska vi bli och då måste vi ha mångfald. Olika typer
av bostäder.” Politikerna verkar i sina svar överens om vad som gäller för att stärka Varberg som en attraktiv stad, också för unga vuxna, de som är på väg in i vuxenlivet. Men
svar på vad som kan göras för åldersgruppen 16-20 år, var mer oklart och kanske är det
så att frågan med fördel kan lyftas av alla partier, i alla nämnder.
Eleverna valde att lyfta kollektivtrafiken i Varberg med omnejd och från samtliga grupper
framfördes tydliga tankar om att kollektivtrafiken på kvällar och helger inte är tillräcklig.
Att ta sig till och från Varberg med exempelvis buss, är både omständligt och tidsödande
då turer sällan går direkt från ytterområden till centrala Varberg.
När politikerna frågade eleverna om de som bodde utanför stadskärnan var nöjda med
kollektivtrafiken, kom svar med tydligt exempel ”Vi bor i Träslöv. På kvällar och helger
kan man om man bor i Tvååker åka nattbuss. Men om man bor i Träslöv har man inget
val annat än att gå eller cykla. Man får åka runt i hela stan annars, om bussen ens går
alltså. Kan inte bussar gå inom stan också på kvällar och helger?”
Politikerna svarade: ”Jag tror att många politiker kommer att ta till sig den frågan. Vi
måste lyfta kollektivtrafiken på landsbygden. Ni har helt rätt, landsbygden måste ju
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funka.”
Ungdomarna frågade om studiebidrag, högkostnadsskydd och betyg. Frågor som den
lokala politiken sällan kan avgöra, då beslut fattas på nationell nivå, det vill säga av riksdag och regering. Däremot uppmuntrade lokalpolitikerna gymnasieungdomarna att via
elevråd, insändare, Idécentralen och lokala politiska företrädare påverka och framföra
sina åsikter.

”Engagera er. Försök att vara aktiva. Om fler vill en sak, så måste
politikerna lyssna. Det gäller att
era röster kommer fram.”

”Testa att föra fram era åsikter till
Centralen. Testa det en gång. Det
är min uppmaning. Påverka, sitt
inte bara hemma i soffan och tyck.”
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VAD HÄNDER NU? SES VI IGEN?

Återrapporteringen består av tre olika delar.
Det första som händer efter ett Demokratiforum är att anteckningarna sammanställs i
en rapport tillsammans med ungdomarnas tankar, idéer, förslag och frågor. Rapporten
skickas ut till alla deltagare, förvaltningar och bolag, Polis, Räddningstjänst 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 skapa en ljusare miljö kring Håsten eller arbeta mer med information
via sociala medier inom olika förvaltningar. 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 vårens middag kommer att skickas ut inom kort.
Förvaltningar och bolag, Räddingstjänst Väst, Polisen och Region Halland har fått se den
redaktionella sammanställningen innan rapporten skickades 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. Arbetsgruppen 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.
Kommunkoncern , Räddningstjänst Väst och Region Halland
Jag tycker att det händer många saker som ungdomar inte vet om. Sociala medier borde
användas för att informera om vad som händer.
Barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och Campus Varberg
Jag tycker att det saknas lärare på raster, vilket bidrar till små incidenter.
Jag tycker att det skulle behövas mer föreläsningar kring mobbing på sociala medier och
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internet.
Det vore bra att återinföra KRAM samtidigt som det krävs mer samverkan i början på
gymnasiet, kanske skulle det behövas mer ”lära känna tid” just för att undvika utanförskap. Många kanske har behov av att prata med någon i samma ålder.
Jag tycker att det vore bra med fler tider hos skolsköterskan och mer information om vad
man kan få hjälp med. Mobbing bidrar till att skolsköterskorna inte är anträffbara och jag
har ”försökt träffa skolsköterska fem gånger utan framgång”.
Vi borde ha en inspark med roliga aktiviteter på gymnasiet så att vi lär känna varandra
ordentligt. Elevkåren kan vara mer delaktig och planeringen borde ske på skoltid och inte
i skymundan.
Det borde finnas fler matematiklärare. Nu är det stora klasser på 30 elever och då går
halva tiden åt att vänta.
Många har svårt med att få extra hjälp. Många har F i olika ämnen. Det skall vara lättare
att få stöd när man själv känner att man behöver det.
Jag saknar PRAO eller att yrken presenteras på skolan och då inte bara praktiska yrken.
Det är roligt att få inspiration, det är något man kommer ihåg. SYV – ger inte så mycket
information. Vill även ha mer information om olika utbildningar och vad som krävs för
att komma in på dessa.
Lärarna behöver lära sig att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. Datorn måste
integreras mer som ett verktyg i olika ämnen.
V-klass ett verktyg som inte används som det var tänkt. Lärarna måste lära sig att använda
detta verktyg.
Det vore även bra att ha mer datakunskap eftersom alla inte vet hur man hanterar en dator eller vem som kan hjälpa en med sin dator
Bättre utbildade lärare (både hur man hanterar en klass och lite på ämneskunskaper)
Kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen
Himle är inte ok för flyktingar, de kommer för långt bort från samhället.
Varbergs Fastighets AB
Jag undrar vad som ska hända med rådhuset? Tycker att det borde användas på ett bra
sätt.
Kultur- och fritidsförvaltningen, Marknad Varberg, hamn- och gatuförvaltningen och
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Det borde anordnas fler konserter i Varberg och det är synd att man behöver åka till andra städer för att se artister.
Många tränar idag på gym och det borde finnas rabatt för ungdomar.
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Det finns ett växande intresse för träning och hälsa, det borde finnas fler ekologiska alternativ på kaféer och ekologiska kaféer.
Jag saknar restauranger och caféer i staden som man kan vara på senare under kvällen.
Det kanske behövs fler och bättre restauranger också. Helst inte fler hamburgerrestauranger och liknande och de flesta restauranger i Varberg är alkoholrelaterade.
Vi vill ha något ställe att gå på som är som krogen men utan alkohol.Våra föräldrar pratar
om Högtryck och det borde anordnas ett Gymnasietryck för alla som inte kan gå ut på
krogen. Det hade varit bra med fler aktiviteter som Hallifornia och aktiviteter för ungdomar från 15-18 eftersom det idag finns ett glapp mellan ungdomsgårdar och krogen.
Hamnpaviljongen och Rosenfredsfestivalen är bra under sommaren och det borde finnas
något liknande även på vintertid. Det är väldigt få evenemang över lag under vinterhalvåret.
Komedianten är kul att vara på men det stänger väldigt tidigt och det skulle kunna finns
fler rum.
Fler affärer skulle locka fler människor. Det kan bli bättre om det byggs till en våning i
gallerian. Många affärer stänger igen i centrum vilket gör det ännu tråkigare.
De som går i gymnastik har ingen egen hall att vara i och vill gärna ha det. Det är inte bra
att dela hall. Det tar tid och finns skaderisker.
Vi vill även ha fler aktiviteter för ungdomar som har dataspel som intresse och det vore
bra att börja med ett litet event för ungdomar som har det som intresse. Har man en bra
lokal så kan det bli lyckat.
Vi ser gärna att det finns fler fotbollsplaner framförallt behövs bra planer i centrum. De
planer som finns ligger långt utanför centrum.
Jag tycker att staden, själva torget, ska vara ngt som lockar ungdomar. Ställ dig på torget
och se dig omkring, vad finns att göra? I staden är det antingen lekplatser eller något för
de äldre. Men nu känns det som det inte passar oss. Förslag att det ska bli mer ombonat.
Inte så många permanenta förändringar ännu. Ungdomarna bör komma till tals i den här
frågan, för att påverka o komma med sina idéer.
En badbrygga vid fästningen vore bra!
Stranden Kåsa, där vill vi ha musik och speciella kvällar bara för oss. Inte bara en kiosk
utan vi vill ha mer alternativ för att kunna äta där.
Många attraktiva lokaler i centrum utnyttjas inte, varför?
Vi vill gärna ha ett ställe som Halmstad Arena där många saker ryms inom samma plats.
Friidrottsanläggning, gymnastiksal etc.
Serviceförvaltningen
17

Många caféer som finns på skolan serverar mycket godis och läsk. Det borde finnas fler
nyttiga alternativ.
Skolmaten ett problem som bidrar till att eleverna vill gå till caféet, vilket leder till mycket
kö.
Det vegetariska alternativet i Bamba bör vara bättre, idag saknas oftast protein. Alla kan
inte gilla all mat men man bör ju äta sig mätt i alla fall. Vi behöver även nötkött som
alternativ när det är fläsk då den vegetariska maten inte smakar eller är bra. Fullkornsalternativ är bättre.
Hamn- och gatuförvaltningen och Region Halland
Det är för många farthinder i staden.
Det behövs även fler gatlampor/lyktstolpar i stan nu när det är så mörkt. I vissa områden
måste man använda egna lampor för att se vart man går. Belysning saknas bland annat på
följande platser vilket bidrar till otrygghet: Kärradal, Brunnsberg (finns några få lampor),
Håsten och runt Blomsterlandet. Många undergångar och tunnlar känns otrygga och det
har nyligen varit överfall i dessa områden. Det känns otryggt att gå själv.
Det är dålig kollektivtrafik på ”landet” så som till/från Trönninge. Det borde gå fler avgångar under morgonen och eftermiddagen så att man inte behöver åka allt för tidigt till
skolan.
Det hade varit bra med spårvagnar i kollektivtrafiken framförallt nu när tågspår finns och
tågen går under staden.
Så fort det är kallt eller regnar så är det problem med att ta sig med cykel från Breared. De
får inget skolkort och det går dåligt med bussar. Speciellt under de kalla månaderna och
det upplevs som farligt att cykla.
Även fler 660-bussar behövs.
Det är idag mycket förseningar med bussarna vilket ställer till det vid byte till tåg.
Polisen, Räddningstjänst Väst, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen
Jag tycker att det finns en avsaknad av information kring narkotika som exempelvis
”Spice”

SAMMANFATTNING AV
ENKÄTSVAR OCH REFLEKTIONER
Alla deltagande elever fick efter forumet svara på en digital enkät som skickades ut via
förstelärare och som även finns i lärcirkeln på www.varberg.se. Politiker, sekreterare,
”observatörer” och arbetsgruppen hade möjlighet att skicka in sina reflektioner efter forumet. Nedan finner ni elevernas och politikernas synpunkter efter forumet. Resterande
synpunkter har också bidragit till en rad förbättringar och tas med i utvärderingen av
Demokratiforum för ungdomar som görs i slutet av våren.
De förbättringar arbetsgruppen gör till kommande Demokratiforum är förberedande möten med alla deltagare, uppdragsbeskrivningar och uppdateringar i metodmaterialet samt
välkomststationer när deltagare anländer. Anledningen till att arbetsgruppen inte ändrar
formen för dialogen och ger mer tid att diskutera i grupperna är för att vi följer en dialogmetod och testar den för att sedan utvärdera hur väl den hjälpte oss att nå dialogens syfte.
Vi får sedan se om Demokratiforum omgång tre i höst blir annorlunda.
”Se till så informationen att detta pågår verkligen kommer ut till elever på skolan!”
”Det va jätte bra och roligt!
”Mer tid till eleverna att prata, mindre tid till politikerna att förklara. De borde vara
””mer”” förberedda på våra frågor (frågor som rör ungdomar). De var ofta politikerna
började prata om andra saker när svaret egentligen var ganska enkelt att ge. Annars tyckte
jag att det var att jag fick ut mycket utav dagen. Det var roligt att få vara med och påverka!”
”Lite mer tid. Mer utspridda deltagare, alltså personer som inte är exakt lika gamla och
går i samma gymnasielinje.”
”Jag skulle tyckte det vore bra med mer varierade åldrar på forumet. Just för årskurs 1 inte
var speciellt aktiva i jämförelse med årskurs 3 som många varit aktiva i valet 2014. Årskurs 3 var mer insatta, så mer varierat!”
”Kanske mer förberedelse för eleverna, samt att politikerna är mer förberedda.”
”Jag tycker att det mesta var bra, men ett tips till nästa gång är att vi elever får mer tid
med varje politiker.”
”Jag tycker man borde göra de längre typ hela dagen med små raster. Allt gick så snabbt.”
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”Att ungdomarna kan få alla frågor innan så att man kan förbereda frågor för det var rätt
svårt att komma på när man just satt där. Längre förberedelsetid hade varit bra.”
”Tycker det var bra! Kanske förbereda oss ungdomar mer, var lite stelt i början :)”
”Något som hade kunnat vara bättre är om man redan innan demokratiforum visste om
vilka områden/teman som fanns så att man kunde förbereda sina frågor inom de olika
områdena.”
”Jag tycker det var kul att få dela med om saker som kan förbättras så det borde verkligen
ske igen! Man kanske skulle få ha liite längre tid på sig på varje station, sist kändes det
som lite för kort tid.”
”- Ha färdiga frågor som politikerna kan ställa.”

TACK TILL

Vi, i arbetsgruppen, som har arbetat med Demokratiforum för ungdomar vill rikta ett
särskilt tack till deltagande elever på Peder Skrivares skola, lärare och biträdande rektor.
Vi vill även särskilt tacka de politiker som visat intresse och 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.
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