
 

 

 

 

KUR Kommunala ungdomsrådet  

Minnesanteckningar 12/11 2019 

Tid: 15:30-17:00  

Plats: Hällerydssalen 

Närvarande: Klara, Mats, Jenny, Nathalie, Ebba, Victor, Anna, Nelly, Elisar, Johannes, 

Magnus och Mats 

Frånvarande: Per-Ola, Charlott, Julius, Albin, Samuel och Maja. 

 

Välkomna till höstens tredje möte med ungdomsrådet.  

  

1. Uppföljning marknadsföring av rådet - Bildtagning av kommunikation, Anette är inbjuden. 

- Ny bild är tagen och kan användas istället för den gamla. Jenny gör två förslag till nya 

affischer och mejlar.   

- Ebba och Nathalie har skrivit ut Instagramadressen på skolan för att sprida kontot.  

 

2. Fortsatt diskussion om trygghet - Anna Sunnetoft(trygghetssamordnare) och Mats 

Hardatz(säkerhetschef) är inbjudna. 

- Anna berättar att det ska tittas närmre på belysningen på Klockebackskolan.  

- Gällande Stenbacka diskuteras det om att stänga av Wifi.  

- Fastighet undersöker möjligheterna om att installera ett pipande ljud (ungdomsskrämma) 

som bara ungdomar hör för att det inte ska bli en plats där folk ”hänger” och bidra till 

nedskräpning och skadegörelse.. 

- Mats H påpekar att det är viktigt att belysa omgivningen också samt hur omgivningen ser ut 

med buskage runt omkring osv.  

- Nya skolor som skapas kan användas till andra aktiviteter på kvällen för att få liv och rörelse 

på skolan även på kvälls- och helgtid.  

- Österslätt är lugnt nu men på höstlovet var det någon som klottrade på Stenbacka.  

- Nathalie: Uppskattas av eleverna att det anordnas andra aktiviteter i/med skolan. 

- Victor har besökt en fritidsgård på Stenbacka. Den var bra. Kändes välkomnande med bra 

bemötande.  

- Victor: föreslår att de som besöker fritidsgårdarna ska få svara på vad som kan bli bättre på 

fritidsgårdarna.  

- Johannes: den här typen av enkäter har diskuterats i rådet innan.  

- Mats D: Kan det vara ett problem med åldersuppdelningen på fritidsgårdarna? Det svaras att  



 

 

 

 

det beror på vilka ungdomar det gäller.  

- Anna berättar om planering inför trygghetsvandring i Mörrum 13/11.  

- Victor: det sköts raketer på Stenbacka för ett litet tag sen så att polisen fick komma.   

 

 3. Förslag till namn på nya vägar, inlämning! 

- Det har lämnats in några förslag.  

 

4. Förslag och/eller input från klassen- stående punkt? 

- Elisar: små ”värmestugor” inredda med soffor, högtalare, eluttag mm som man kan hänga i. 

- Förslag om att Flaggen kan bli ett bra ställe för ungdomar att hänga på.  

- Bra med den högtalare som finns utplacerad så att ungdomarna kan spela sin egen musik.  

- Biblioteket en bra mötesplats för unga.    

- Nathalie: platsbrist på Stenbacka. Blir rörigt och stressigt med scheman. 

- Jenny: hur upplever ni det här med stölder på skoltid?  

   Victor: vanligt på vår skola, framför allt under idrotten eftersom skåpen som finns är 

sönderslagna. Inte så längesen det infördes tagg-system.  

   Elisar: Stöld och framför allt skadegörelse vanligt.  

    

 5. På gång i kommunen  

- 26 november i Lokstallarna. Handlar om barnkonventionen som ny gällande lag och hur det 

kommer påverka föreningslivet.  

 

6. Övrigt 

- Ny bild på Instagram på de vuxna som närvarade vid mötet.  

- Nästa möte 17/12.  

 

Minnesanteckningar av Klara Karlsson, student hos Jenny Andersson 


