
Vilket ämne skulle du vilja prata med en Västeråspolitiker om?  

Busskort (att sänka priset) 

Sjukvård  

Förbättring av skolmaten. 

Brottsligheten 

Ungdomars tycke om skolmat 

Social utanförskap hos unga 

Jobb 

Klassamhället  

Kurdistans situation och varför Sverige inte stödjer oss 

Om kriminaliteten och brott i Västerås 

Fritidsaktiviteter 

Länstrafiken 

Immigration!! 

Jag skule vilja prata om Miljön med en västeråspolitiker eftersom jag tycker att det är viktigt!  

Studentlägenheter och hedersrelaterade våld och förtryck  

Bygga en parkour park  

Ungdomars psykiska ohälsa och vad man kan göra för att minska på det 

Ungdomars psykiska hälsa kopplat till skolan 

Utsattheten bland de äldre i Västerås. 
Flyktingar 
 
Om hur de ska stoppa eller minska kriminaliteten i Västerås, och att fler aktiviteter för ungdomar 
(som inte stänger 17 på kvällen, utan kanske 23) borde finnas, där alkohol inte är tillåtet.  
 
Ungdomarna måste ha mer saker att göra, annars slutar det med att de har hemmafester och 
dricker ihjäl sig. 
 
Matte. Och då främst angående nationella proven på gymnasiet. Hur det extra stress på att ha ett 
nationellt prov i varje matte kurs 
 
Jag tror att jag personligen skulle vilja prata om, "hur vi kan förbättra tryggheten för alla", vuxna 
som unga och unga som gamla osv. Det är ju i sig en såklart stor fråga att ta ställning till, men jag 
tycker att det är något värt att prata om. @ 
 

Krogen  

Ungdomars välmående  

Anställning av personal & arbetare 

Jag skulle prata om ekonomin i landet 

Som exempelvis rasprofilieringen inom yrkesvärlden 

Medborgarskap  

Skatt och pengar  

Bostäder, rimliga hyror 
Skolan och utbildning plus aktiviteter för ungdomar ( sysselsättning ) 
 
Mer pengar till kulturskolan och främjande av fritidsaktiviteter inom kultur för unga 
 



Ungdomars fritid  
 

Algblommningen i Mälaren som gör att man inte kan bada på sommaren 
Ni borde göra så att man är redo för sin framtid när man är ung genom att välja dina ämnen när 
man går i 8an! 
 

Skolan 

BUP och vuxenpsyk 

Om mer fritidsintresse som ungdomar har 

Invandring 
Busstrafiken  
 
Skulle vilja prata om möjligheterna till fler gratis/billiga fritidsaktiviteter för unga. Jag tror att det 
skulle gynna staden! 
 
Psykisk ohälsa och vad politikerna tänker sätta in för åtgärder för att unga ska få det lättare att få 
hjälp. 
 

Kollektiv trafik  
Kommunalskatter 
 
Jag skulle vilja prata om hur man kan förbättra Västerås och göra det till en stad som inte är känd 
för att vara 'tråkig' och 'ful', utan en stad som folk tycker om att komma till och bo i. Jag skulle vilja 
prata om hur man kan förbättra för alla, inte bara barn och ungdomar men även för äldre och 
vuxna. Det räcker inte med att bara ha shopping center och restauranger. Man behöver till exempel 
kulturella aktiviteter som alla kan ta del av. 
 

Miljö 

Miljö  

Kollektivtrafiken  

Jag skulle vilka prata om kollektivtrafik 

Orättvisor  

Jobb för ungdomar 

Psykvården  

Brottssystemet! Hur fel det är idag och måste ändras  

Flyktingar & ensamkommande flyktingbarn!  

Fritidsgårdar 

Budget för skolmat  

Samhället 
 


