
Robin, Valmire och Elias sitter 
med i ungdomsfullmäktige
ROBIN BODEFJORD, VALMIRE HUSKAJ OCH ELIAS LINDERGREN är alla ledamöter 
i ungdomsfullmäktige. Här berättar de varför de är engagerade i ungdomsfullmäk-
tige, vilka frågor de är intresserade av och vad deltagandet i ungdomsfullmäktige 
betyder för dom

Varför är ni engagerade i ungdomsfullmäktige?
Robin: Jag är med för att jag vill göra skillnad och för att kunna påverka frågor som är 
viktiga för mig.
Valmire: Det är kul att debattera. Jag gillar att tycka till och skäms inte för mina åsikter.
Elias: För att få igenom mina åsikter i olika frågor.

Vilka frågor är viktiga för er?
Robin: Allt som har med mig och mitt liv att göra. Frågor som har betydelse för mitt sociala 
liv, det vill säga, mötesplatser för unga, trafikfrågor och arbetsmiljön på min skola är sådana 
typer av ämnen där jag vill vara med och påverka.
Valmire: Frågor som berör mig i min vardag. På ungdomsfullmäktige idag debatterar vi 
bland annat värmen på Kyrkbyskolan. Vi tycker att det är för kallt i lektionssalarna.
Elias: Olika typer av trivselfrågor är viktiga för mig som till exempel att det finns ställen där 
vi unga kan träffas på fritiden

Hur ser ni på ungdomarnas inflytande i Ale kommun?
Robin: Det finns många olika kanaler för oss unga att påverka beslutsfattarna i Ale kommun. 
Man kan engagera sig i ungdomsfullmäktige, ta del av gårdsråden på fritidsgårdarna eller 
elevråden i skolorna.
Valmire: Många tycker saker och vill ändra på något. Ungdomsfullmäktige är ett perfekt 
tillfälle att tala om vad man tycker för politikerna.
Elias: Jag tycker att det finns bra möjligheter för oss unga. Det är viktigt att vi unga får får 
säga vad vi tycker så att de vuxna vad vi vill.

Vad får ni ut av ert deltagande i ungdomsfullmäktige?
Robin: I ungdomsfullmäktige har man chansen att tala direkt till politikerna. Det är en 
möjlighet man sällan har annars.
Valmire: Det är intressant att se andras debatteknik, vad som fungerar och inte. Det är något 
jag kommer att ha användning av framöver. Ungdomsfullmäktige är ett bra forum om man 
vill öva sig på att prata inför en stor samling människor.
Elias: Jag får en inblick i hur politiken fungerar och hur samhället är uppbyggt.

Rekommenderar ni andra att delta i ungdomsfullmäktige?
Robin: Att delta i ungdomsfullmäktige är det smartaste du kan göra om du vill att det ska 
hända saker i Ale. Har du idéer om hur saker och ting ska förbättras så är det en perfekt 
möjlighet att framföra det här.
Valmire: Ja, absolut. Du får insyn i hur det politiska livet fungerar och det är ett bra tillfälle 
att framföra vad du tycker.
Elias: Ja, det gör jag. Ungdomsfullmäktige ger dig en chans att påverka det du vill ska 
förändras.

Stefan Lydén, förvalt-
ningssekreterare, arbetar 
med utveckling av de-
mokratin i Ale kommun. 
Här berättar han om vilka 
sätt du kan kontakta 
kommunen.

Varför ska man vara med 
och påverka?
– Ale kommun tillhör alla 
alebor. För att kommunen 
ska bli en bättre plats att 
bo och leva på så är det 
viktigt att du framför dina 
åsikter och berättar vad 

du vill förändra. Det finns 
många olika sätt att göra det 
på. Allas röster väger lika 
mycket. Här är några sätt du 
kan kontakta kommunen på:
• I frågepanelen kan du 
ställa frågor till alla politiska 
partier i Ale kommun. Du 
hittar panelen på ale.se
• Ungdomsfullmäktige
är ett fullmäktige där unga 
alebor deltar. De får möj-
lighet att framföra förslag 
till politiker och lär sig hur 
den politiska organisationen 
ser ut

• På ortsutvecklingsmö-
tena har du möjlighet att 
framföra utvecklingsförslag 
och lokala idéer direkt till 
politikerna. 
• På nämnderna hålls ibland 
öppna sammanträden där 
allmänheten är välkommen 
att delta
• I juni 2009 kommer ett 
barnens val att hållas. Det 
riktar sig till barn mellan 
fem och tolv år som får 
rösta om något. Valet ser 
ut som ett riktigt val med 
valskärmar och valsedlar. 

• I medborgarpanelen kan 
alla alebor från 16 år och 
äldre, och som inte är aktiva 
i någon av kommunens 
nämnder eller fullmäktige, 
delta.
• Besök, ring eller maila 
Ale kommun. Du behöver 
inte vänta till ett samman-
träde eller ett möte för att 
dela med dig av dina åsikter. 
Du är alltid välkommen att 
kontakta oss direkt för att 
framföra dina åsikter.

Namn: Robin Bodefjord
År. 15 år
Bor: Alafors
Skola: Himlaskolan
Familj: Mamma och hennes 
sambo, en bror
Intressen: Jag gillar sport 
och musik

Namn: Valmire Huskaj
År: 15
Bor: Nödinge
Skola: Kyrkbyskolan
Familj: Mamma, pappa och 
två bröder
Intressen: Skola, handboll 
och vänner

Namn: Elias Lindergren
År: 15
Bor: Älvängen
Skola: Aroseniusskolan
Familj: Mamma, pappa och 
två bröder
Intressen: Innebandy och 
träffa kompisar

Barnens val i juni 2009a och påverka Ale kommun.

Fakta: Detta är ungdomsfullmäktige
• I ungdomsfullmäktige har ungdomar möjlighet att påverka och driva egna frågor till 

kommunfullmäktige.
• Ungdomsfullmäktige innebär att elever i årskurs nio prövar rollen som ledamot och får 

möjlighet att föra fram åsikter om hur de vill ha det i Ale.
• Ledamöterna väljs genom att eleverna vid högstadieskolorna utser representanter.
• Sammanträden hålls en gång på våren och på hösten och är öppna för allmänheten.
• Ungdomsfullmäktige har rätt att väcka motioner till kommunfullmäktige.

Robin Bodefjord, Valmire Huskaj och Elias Lindergren är alla ledamöter i 
ungdomsfullmäktige. De är intresserade av frågor som påverkar deras vardag.


