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I februari 2017 genomfördes årets Ung i Väsby. 
Syftet med Ung i Väsby är att ungdomar i 
årskurserna 6-9 ska få möjlighet att påverka och 
delta i beslutsfattandet i kommunen. Totalt deltog 
130 ungdomar. Temat för forumet 2017 var miljö. 
 
För att ungdomarnas åsikter och förslag från 
forumet skulle tas tillvara skickade 
kommunstyrelsens allmänna utskott vidare 
åsikterna till ansvarig politisk nämnd för varje fråga. 
I september tog allmänna utskottet igen upp frågan 
om vad som hänt med frågorna som togs upp på 
forumet. Ärendet sammanfattas i detta faktablad.  
 
SKOLMAT  
Kommunen har sedan maj 2017 en måltidsstrateg 
med uppdrag att samordna, driva och utveckla 
måltidsfrågorna inom kommunen. Under hösten 
kommer även alla åsikter från Ung i Väsby tas upp 
för diskussion på ett så kallat huvudmannamöte 
med de som driver skolorna i kommunen för att 
diskutera vad grundskolorna kan arbeta vidare med. 
 
De flesta av synpunkterna och medskicken som 
kom fram under Ung i Väsby som handlar om 
källsortering går hand i hand med kommunens 
befintliga arbete och tankar för utveckling av 
området. Att ungdomarna efterfrågar fler tävlingar 
tar kommunen (kretsloppsenheten) med sig i 
arbetet framåt. Bl.a. kommer Sörab (Stockholms 
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regionala avfallsbolag) återigen i höst att anordna 
”Matsalskampen” där skolor tävlar om att minimera 
sitt matsvinn. Att det generellt behövs bättre 
källsortering i skolorna tar kretsloppsenheten också 
med sig i den löpande dialog enheten har med alla 
kommunala verksamheter.  
 
ENERGI  
Allmänheten företag kan få information från den så 
kallade energi- och klimatrådgivningen om hur man 
kan arbeta med att minska sin energianvändning. 
Dit kan såväl vuxna som unga vända sig och även 
företag och organisationer. Numret till 
rådgivningen är: 08-29 11 29.  
 
FRITIDSAKTIVITETER OCH RENARE 
UTEMILJÖ  
Under Ung i Väsby lyftes även förslag på 
fritidsaktiviteter och om minskad nedskräpning. 
Kultur- och fritidskontoret kan berätta att byggande 
av ett nytt ridhus och en ny ishall pågår just nu i 
kommunen. Kontoret har även nyligen anställt en 
trygghetsvärd som ungdomar kan kontakta om de 
vill bli lotsade till kommunens olika föreningar.  
 
En ny ungdomsverksamhet kommer att starta i 
Messingen i september 2017. Den nya 
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ungdomssatsningen har som fokus att fånga upp 
ungdomars idéer och tankar och ge dem verktyg att 
själva förverkliga dessa. Målgruppen är ungdomar 
mellan 16-20 år. 
 
Gata/park kommer att följa upp förslagen från Ung 
i Väsby om att sätta upp fler synliga papperskorgar 
vid gång- och cykelvägar. Kommunen driver aktivt 
arbetet med att minska cigarettanvändningen i 
Väsby, som också var en åsikt som kom upp under 
forumet. Arbetet sker bland annat genom att tobak 
lyfts i ANDT-undervisningen (undervisning om 
alkohol, narkotika, doping och tobak) i skolan och 
genom att frågan om tobak ställs vid hälsosamtal 
med skolsköterskan.  
 
BUSSAR, GÅNG- OCH CYKELBANOR  
Vad gäller kollektivtrafiken i kommunen så kan inte 
kommunen bestämma över den utan det gör 
Trafikförvaltningen. Åsikterna från Ung i Väsby har 
däremot skickats till Trafikförvaltningen i en 
politiskt antagen skrivelse (remissvar). Om man 
som ungdom själv önskar ta direkt kontakt med SL 
(Storstockholms lokaltrafik) kan man göra det via 
webben eller via telefon till SL:s kundtjänst. Numret 
till SL:s kundtjänst är tel. 08-600 10 10. 
Webbadressen är https://sl.se/sv/kundservice/.  

Till sist kan nämnas att gata/park enheten under 
2017 kommer att satsa ett antal miljoner kronor för 
att rusta upp befintliga gång- och cykelvägar samt 
arbeta med mer miljövänlig belysning i form av 
LED lampor, något som också var efterfrågat på 
Ung i Väsby.  
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