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Plats och tid Rådhussalen, kl. 16:00 – 17.30 

Deltagare Charlott Lorentzen Ordförande Miljörådet (MP) 
Per-Ola Mattsson Ordförande 

kommunstyrelsen 
(S) 

Magnus Gärdebring Oppositionsråd  (M) 
   
Ebba Svensson Ungdom Väggaskolan  
Elisar Albuhaisi Ungdom Väggaskolan  
Lova Malmros 
Johannes Conradsson 
Ungdom Väggaskolan 

Ungdom Väggaskolan  

Natalie Nilsson Jurovati Ungdom Väggaskolan  
Albin Jensen Ungdom Väggaskolan  
Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
Maja Engkvist Ungdom Norrevångskolan  

 
 

Övriga   
 

Paragrafer §§ 1-6  

   
Sekreterare Jenny Andersson  
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson  
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 2 Incheckning efter sommaren   
 
 
Sammanfattning 
 
Ungdomsrådet träffas för första gången efter sommaren och har en kort incheckning. 
Hur mår samtliga deltagare, vad ser vi fram emot i höst och hur första skolveckan har 
varit.  
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§ 3 Workshop med fritidsgårdsenheten 
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattat av Adam Risberg, fritidsledare. 
 
Hur vill ni kommunicera med fritidsgården/fritidsledaren? Om fritidsgården inte skulle 
vara en fysisk plats utan en digital plats, hur skulle den kunna se ut då? Hur når vi ut 
med vår information till er på bästa sätt? 
 
Under diskussionerna så pratas det om Instagram och snapchat. Instagram tycker de är 
bra och de tror att snapchat hade varit bra också, de tycker vi skulle skaffa det på fler 
gårdar.  
Jag berättar att Annexet har det och ska kolla med dem hur det fungerar. 
 
De tror även att nyckeln är att både lägga informationen på sociala medier men även 
prata om det och marknadsföra det på så vis.  
Discord kommer på tal då några av ungdomarna på plats använder det privat. 
Jag frågar hur många som har använt det och 5 av 8 har använt det innan, de andra 
hade inte bra koll på vad det var men tyckte det lät bra när samtalen kring det drogs 
igång.  
Det blev bra samtal kring discord och även politikerna (Mats Dahlbom, Charlott 
Lorentzen och Per-Ola Mattsson) var nyfikna på discord och ställde frågor. 
Ungdomarna nämnde discord som en social medier där den skulle kunna agera som en 
digital fritidsgård.  
 
Hur ska våra lokaler vara placerade? Kan de vara mer centrala? inte ligga på en skola? 
Hur ser tillgängligheten ut? Kan alla besöka en fritidsgård eller hur ska man göra det 
möjligt? 
 
Många tyckte det var bra att fritidsgården låg på skolan för då visste alla var den fanns 
och det blev mer naturligt att gå dit. Nackdelen med att fritidsgården är på skolan är att 
ungdomar hänger på skolan på kvällstid och skadegörelse kan öka. 
Det var bra att det fanns fritidsgårdar i varje ``större´´ del av Karlshamns kommun för att 
öka tillgängligheten. 
Vi pratade också om en möjlighet att åka gratis buss till fritidsgården då en del ändå bor 
långt ifrån fritidsgården trots att vi har bra spridning på gårdarna. Genom att säga till 
busschauffören att man skulle åka till fritidsgården eller genom någon form av bevis att 
det var dit man var på väg eller hem därifrån.  
Detta pratades det inte om men kollar jag bland deras anteckningar så har de diskuterat 
det i gruppen, ``måste ungdomarna komma till er eller ska ni ut på fältet som fältgruppen 
fast med er verksamhet´´. Om det ens är möjligt skriver de med. 
 
Vi önskar att ni ungdomar ska ha mer inflytande i vårt arbete på fritidsgården för att den 
ska bli så bra anpassad som möjligt för er, inte oss. Ert inflytande är viktigt för oss men 
hur kan vi göra det möjligt? på vilket sätt skulle ni kunna vara med delaktiga i 
fritidsgården? 
 
Det kom upp att man kunde ha någon form av enkäter som skulle fyllas i av alla klasser 
under sin mentors tid för att få in information vad man skulle vilja göra på/med sin 
fritidsgård. 
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De önskade olika omröstningar på instagram och ev polls på discord längre fram med 
olika förslag på aktiviteter som de sen kan rösta på.  
Ett sida med alla öppettider och ett sätt att önska aktiviteter på samma ställe.  
Även prata med elevråden och be dem elever som är med där prata med sin klass och 
samla in fakta. 
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§ 4 Förslag och/eller input från klassen 
 
 
Sammanfattning 
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§ 5 På gång i kommunen 
 
 
Sammanfattning 
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§ 6 Övrigt 
 
 


