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Minnesanteckningar ungdomsrådet KUR 27/11 2018 

Årydsalen: 16:30-17:00 

Närvarande: Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar Albuhaisi(Stenbacka), Ebba 

Svensson(Stenbacka), Natalie Nilsson Jurovaty(Stenbacka), Victor Andersson(Österslätt) 

Adam Risberg Jönsson(Fritidsledare), Jenny Andersson, Folkhälsostrateg.  

Frånvarande: Kajtas, Lukas Berntsson(Fria Läroverket) Per-Ola Mattsson(S), Gertrud 

Ivarsson(C), Annika Westlund(S), Charlotte Lorentson(M) och Elin Pettersson(M) 

 

Framtidens fritidsgård 

Under dagens möte har ungdomsrådet haft workshop kring möjligheterna kring framtidens 

fritidsgårdsverksamhet. Adam som arbetar som fritidsledare beskriver hur verksamheten 

fungerar i dag, vilka arrangemang som brukar genomföras årligen, hur lovaktiviteter planeras 

och hur de byggt upp Lattjo 49/AfterSchool på flera ställen som innebär aktiviteter för barn 

och ungdom direkt efter skolan slut, på skolan och med hjälp av föreningslivet.  

Workshop/diskussion 

Den första diskussion som kommer upp i gruppen är tillgängligheten. Ungdomarna uttrycker 

att de inte alltid kan ta sig från A-B då deras skolbusskort endast gäller till och från skolan. 

Detta är ett hinder då de gärna skulle åka från exempelvis Svängsta in till stan men är 

tvungna att betala varje bussresa. Detta kan också vara ett hinder att ta sig till och från 

idrottsaktiviteter. Detta bli snabbt en fråga om ojämlikhet och socioekonomi och rådet 

parkerar denna fråga till nästa ungdomsråd då politiken är åter, som en punkt på 

dagordningen. 

Konkreta förslag är att: 

- Utveckla spontanaktiviteter nere på väggarinken under vintern, kan vara 

bandyturneringar, hinderbanor mm 

- Bygga en multiarena/hus där man kunde samlas oavsett ålder och där det fanns 

mycket olika saker att göra. Huset skulle kunna byggas med olika tema i olika rum, 

med stort vardagsrum med biokänsla, studio med musik och instrument, café och 

mycket mer. Huset skulle finnas på en plats där det redan är mycket människor som 

rör sig så det blir en öppen och trygg plats, exempelvis nere vid Österslätt. Viktigt att 

kunna ta sig dit med buss tycker ungdomsrådet. Här skulle också personal finnas, 

fritidsledare mm.  
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- Ungdomar gillar hemmakänslan, de umgås gärna hemma hos varandra men är ofta 

många. Förslag kommer på filmkvällar, skräckmaraton, serier som visas, idol som 

visas på tv på kvällen osv.  

- Göra arrangemang vid olika platser som exempelvis bowlinghallen, bygga verksamhet 

runt den aktiviteten. 

- De resor som arrangeras av fritidsgårdverksamheten skulle kunna utvecklas. Är det 

många som vill med på dessa resor så kanske man ska göra fler.  

- Ungdomsrådet menar att vi behöver bli mycket bättre på att berätta för ungdomar 

vilka möjligheter som finns för dem att påverka dessa saker. De upplever inte att 

ungdomar vet eller förstår hur mycket de kan påverka. Adam är tydlig med att hela 

deras verksamhet bygger på vad ungdomar vill och att de är de absolut viktigaste i 

deras verksamhet. Det finns bara möjligheter! 

- Kanske ska kommunen fråga alla ungdomar via en webbenkät? 

- Fritidsledare kunde gå ut mer i skolan i klasserna för att berätta om möjligheterna vi 

har, och för att få input kring vad ungdomar skulle vilja 

Övrigt 

Direkt efter ungdomsrådet ska en trygghetsvandring genomföras. Johannes kommer att 

delta från ungdomsrådet för att få med ungas perspektiv under vandringen. Johannes ställer 

frågan till ungdomsrådet och undrar om de har input kopplat till trygghet som han bör ta 

vidare. Det som framkommer är att det inte är centrum som upplevs otryggt av ungdomar 

utan områden i utkanterna. Ett exempel är ett område vid ICA i Asarum där ett 

promenadstråk upplevs mörkt och otryggt att passera. Ingen belysning finns på plats där i 

dag enligt Elisar. Förslaget från ungdomsrådet är att nästa gång trygghetsvandra utanför 

centrum och kanske att då fler ungdomar deltar i trygghetsvandringen.  

Ett förslag är också att genomföra trygghetsvandringar i skolmiljö. I dagsläget genomförs 

skyddsronder tillsammans med elevskyddsombud och representant från skolan. Jenny ställer 

frågan till skolans ledning och återkopplar till nästa möte. 

 

Nästa ungdomsråd är den 20/12-18 klockan 15:30-17:00 i Årydsalen 

 

 

Minnesanteckningar: Jenny Andersson, Folkhälsostrateg  


