KUR Kommunala ungdomsrådet
Dagordning för möte den 16/04 2019
Tid: klockan 15:30-17:00
Plats: Mörrumsalen
Närvarande: Per-Ola Mattsson(S), Magnus Gärdebring(M Mats Dahlbom(C), Charlotte
Lorentzen(Mp) Jenny Andersson, Folkhälsostrateg,
Natalie Nilsson Jurovaty(Stenbacka), Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar
Albuhaisi(Stenbacka), Ebba Svensson(Stenbacka), Victor Andersson(Österslätt) Samuel
Stenfelt(Norrevång) och Albin Jensen(Thoréns framtid), Nelly Karlsson(Thoréns framtid),
Frånvarande: Julius Svensson(M), Adam Risberg, fritidsledare, Maja Engkvist(Norrevång).
Lukas Berntsson(Fria Läroverket)
Samtliga hälsas välkomna till dagens extra insatta ungdomsråd. För en tid sedan fick
ungdomsrådet en förfrågan av tre studenter från BTH i Karlskrona. Studenterna Joel,
Jonathan och Emma har studerat fysisk planering och läser nu sin masterutbildning i
stadsbyggnad. I nuvarande kurs fick de en uppgift som beskrivs nedan och som
ungdomsrådet i dag har ägnat 2 timmar åt att arbeta kring tillsammans med BTHs studenter.
Beskrivning
Uppgiften
Uppgiften vi har fått i denna kurs är att studera social hållbarhet inom stadsplanering. Fokus skall
vara en samhällsgrupp i Karlshamn och att berätta deras berättelse om staden, landet eller den
miljön de lever i. Det är ett experiment i att använda icke-konventionella verktyg (filmatisering och
bilder) för att utveckla stadsplaneringen och vår förståelse för de som bor och lever i miljöerna vi
som stadsplanerare skapar.
Vårt mål & syfte
Syftet med vårt arbete är att studera och analysera vad meningsfull aktivitet är för ungdomsgrupper
(t ex musik, idrott, dans, skådespeleri etc) i Karlshamn samt att identifiera om det finns några
specifika grupper som är mer “drabbade” än andra.
Vi har utifrån följande korta artikel uppmärksammat ungdomsrådet och valt detta tema/ämne. Kika
gärna på den för att få mer förståelse kring vår uppfattning kring ämnet.
https://www.karlshamn.se/nyhetsarkiv/ungdomar-lyfter-ungdomsperspektivet-i-kommunalafragor/?fbclid=IwAR0lT9pmS91t5XhYkV4fC2GpkXh1BgKYHnrtUUagUdsZ5zeCWNCcbBAt0F4.
Mötet
Under mötet tänkte vi dels ställa frågor till er i rådet men vi tänkte även låta er få rita (områden,
kartor osv.) och skriva för att på olika sätt hjälpa oss att förstå hur det ser ut i Karlshamn och vilka
behov ungdomar har. Det handlar alltså om en workshop och samtal där vi tillsammans kan skapa en
berättelse som vi kan iscensätta.
Under mötet diskuterade vi:

Vad innebär meningsfull aktivitet för er?
Vad finns det för aktiviteter att utöva idag i Karlshamn?
Vilka aktiviteter anser ni saknas i Karlshamn?
Finns det någon grupp/aktivitet som är mer utsatt än andra?
Utsatt i den mån att det inte alls finns någon plats eller att det finns för få/dåliga möjligheter för
utövning av exempelvis en viss aktivitet.

Mötet avslutas och ungdomsrådet får senare även ta del av materialet från workshopen som hölls
under mötet. Ett par av ungdomarna möts även upp under torsdagen för att träffa BTHs studenter
för en kort intervju.
Minnesanteckningar av Jenny Andersson, Folkhälsostrateg

Närvarande: Jenny, Johannes,Victor, Albin, Mats D, Per-Ola M, Charlotte L, Elisar, Nathalie,
Samuel S. Joel, Emma, Johantan.Magnus.

