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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  
Agnes Savmyr-Olsson Ungdom Stenbackaskolan  
Elisar Albuhaisi Ungdom Väggaskolan  
Lova Malmros 
 

Ungdom Väggaskolan  

Natalie Nilsson Jurovati Ungdom Väggaskolan  
Malte Olsson Ungdom Thorén Framtid  
Albin Jensen Ungdom Väggaskolan  
Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
Maja Engkvist Ungdom Norrevångskolan  

 
 

Övriga   
 

Paragrafer §§ 1-6  

   
Sekreterare   
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson  
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2020-09-30 

Sida 4(7) 

 
  
§ 2 Ungas relationer – Jonna Welander 
 
 
Sammanfattning 
 
Bildspel om VINR visas. Varje bild medför en diskussion där ungdomarna får chans att 
delta i diskussion och förmedla sina tankar och eventuella erfarenheter.  
Diskussion förs om vad våld är. Svar ges så som slag, kontroll och att vara elak. När 
ungdomarna får ta del av definitionen av våld och våldshjulet ger de kommentarer om 
att våld var mer än de trodde. Våldshjulet gås igenom och ungdomarna får ta del av 
flera exempel för respektive våldstyp. 
Diskussion förs om vem som kan bli utsatt och ungdomarna är enade om att alla kan bli 
utsatta. Oavsett om man är tjej eller kille, hur gammal man är, vart man kommer ifrån, 
ekonomisk status osv.  
Frågan ställs om ungdomarna har tankar kring vad som skiljer VINR mot att bli utsatt för 
våld av någon man inte känner. Flera har tankar kring att en utsatthet av någon man 
känner måste göra mer ont och ta mer skada. De framför även att man som utsatt 
säkert gärna skyddar utövaren om man känner den samt förmildrar sin utsatthet. Det 
framgår att måste vara svårt att lämna en sådan relation.  
Statistiken gås igenom. Ungdomarna blir förvånade över hur vanligt det är och inser att 
de kommer stöta på det och har det runt sig. De kommer fram till hur viktigt det är att 
prata om ämnet och lära sig mer.  
Ungdomarna får frågan om hur de skulle agera om de tror att de har någon i sin 
omgivning som är utsatt, exempelvis en kompis. De tycker detta är svårt. Exempel ges. 
De får även information om vikten av försöka tänka på den utsattas säkerhet så som att 
inte skriva sms och fråga om våldsutsatthet utan att fråga när man ses.  
Ungdomarna är eniga om att de anser att det är mycket viktigt att lära sig mer om frågan 
och det är något som de vill. De tror att det är något som alla vill lära sig mer om. De får 
frågan om hur detta kan läras ut. De drar paralleller till när de var på föreläsning om porr 
och tror att en föreläsning hade varit ett bra alternativ. Dock i mindre grupper, inte fylla 
stadsteatern. Detta för att fånga de som sitter och lyssnar. Tankar finns även att dela 
tjejer och killar åt. De är eniga om att man sedan behöver följa upp en sådan föreläsning 
och ger förslag på att detta skulle kunna göras i exempelvis ett skriftligt arbete. Detta för 
att ämnet inte ska glömmas bort efter föreläsningen utan för att det ska hållas levande. 
De får frågan om hur de tror det hade varit att beröra ämnet i en teater istället för som 
en föreläsning. Svar ges att de tror att budskapet då inte hade nått fram och att man 
som åhörare inte hade förstått att det är verklighet då teater ofta är fiktivt. De tror att 
elever på högstadiet och gymnasiet är för gamla för teater och att det hade varit lättare 
att ta till sig en föreläsning. 
De får frågan om hur stor inverkan de tror porren har på ungdomars syn på sex samt 
inverkan på sexuellt våld. Någon påtalar tillgängligheten av porr, att man kan se den 
över allt när som. Någon tror att det inte har en inverkan och att det finns porr som är 
”mjuk”. En förklaring ges att dagens ”mjukporr” är som den tidigare ”hårdporren”. 
Diskussion förs kring att om porren är den som lär ungdomar om hur sex ska gå till kan 
det ge allvarliga konsekvenser. Det är få av ungdomarna som känner att de kan prata 
om detta med sina föräldrar men att det hade varit bra om de haft insikt i hur det idag 
ser ut.  
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§ 3 Förslag och/eller input från klassen 
 
 
Sammanfattning 
 
 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2020-09-30 

Sida 6(7) 

 
  
§ 4 På gång i kommunen 
 
 
Sammanfattning 
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§ 5 Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
 
 
 


