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Plats och tid Via Teams, kl. 16:00 – 17:30 

Deltagare Ebba Svensson Ungdom Väggaskolan  

Elisar Albuhaisi Ungdom Väggaskolan  
Natalie Nilsson-Jurovaty Ungdom Väggaskolan  
Lova Malmros Ungdom Väggaskolan  

Samuel Stenfelt 
Malte Olsson 

Ungdom Väggaskolan 
Ungdom Väggaskolan  

 

Agnes Savmyr-Olsson 
Hugo Clarin 
Maja Engkvist 

Ungdom Stenbackaskolan 
Ungdom Stenbackaskolan 
Ungdom Norrevångskolan  

 

Per-Ola Mattsson  
Charlott Lorentzen 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande Miljörådet 

(S) 
(MP) 

Mats Dahlbom Ordförande teknik- och 
fritidsnämnden 

(C) 

Magnus Gärdebring 
Jenny Andersson 
Adam Risberg-Jönsson 
Anna Sunnetoft 

Oppositionsråd  
Folkhälsostrateg  
Fritidsledare 
Kommunsekreterare  

(M) 
 

 

Övriga Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, §§ 1-2 
Petra Gagner, verksamhetschef strategisk elevhälsa, §§ 1-2   
Sofia Olsson, verksamhetschef grundskola, §§ 1-2  
Jeanette Conradsson, planarkitekt, § 4                        

 

  
 

Paragrafer §§ 1-5  

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson   
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 

 
att fastställa dagordningen. 
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§ 2 Diskussion med utbildningsförvaltningen rörande resultatet av 

ungdomsrådets workshop kring rapporten Ungas levnadsvanor 
 
Rådets beslut 

 
att ta diskussionen till minnesanteckningarna.  

 
Sammanfattning 
 
Vid ungdomsrådets förra möte genomfördes en workshop utifrån rapporten om ungas 
levnadsvanor i Karlshamns kommun. Följande frågeställningar diskuterades:  
 

 Hur bör rapporten återkopplas till målgruppen som besvarat enkäten? 

 Vad ur rapporten bör återkopplas till målgruppen som besvarat enkäten? 

 Finns det områden vi borde ställa frågor kring som ni upplever saknas? 

 Vilka områden anser ni vi borde lägga fokus på: välj fyra områden var och 
motivera varför. 

 
Till detta möte är utbildningsförvaltningens ledning inbjuden för att diskutera resultatet 
av undersökningen rörande ungas levnadsvanor i syfte att se hur vi kan gå vidare utifrån 
resultaten. 
 
Rapporten används idag i stor utsträckning av utbildningsförvaltningen för att utveckla 
arbetet. Det kan konstateras att återkopplingen till de som besvarat enkäten inte har 
varit tillfredsställande. Hur kan vi rent praktiskt nyttja resultatet för att återkoppla 
rapporten? Diskussioner bör föras i rektorsgruppen för att man ska kunna anpassa 
tillvägagångssättet för respektive skola. Frågan ska lyftas snarast i rektorsgrupperna.  
 
Enligt ungdomarna bör punkterna informationsfilmer med tillhörande diskussion i klasser 
samt nyttjande av mentorstid användas generellt på alla skolor. Filmer är bra eftersom 
man kan gå tillbaka och titta den på igen.  
 
Det är viktigt att ovan nämnda filmer är intressanta och fångar intresset, annars är risken 
att det inte alls lyssnas till deras budskap. Kanske kan man dela upp det i olika delar 
med korta avsnitt med efterföljande diskussion?  
 
Kan detta även bli en del av varje skolas årliga ANDT-dag? Föreläsning? Det är i så fall 
viktigt att hitta rätt föreläsare som når ut till ungdomar.  
 
Det är viktigt att de framarbetade punkterna kommer in i ett sammanhang så att de blir 
ett moment i undervisningen. Frågan ska inte bli något som bara avhandlas och så går 
man vidare till annat.  
 
Vi bör välja ut några av de viktigaste punkterna och arbeta vidare med dem. Paketera 
informationen på rätt sätt så att det inte blir för mycket.  
 
Det föreslås att några ungdomar får arbeta med frågan som feriearbete under några 
veckor till sommaren för att få fram ett bra och riktat underlag. Detta förslag ska arbetas 
vidare med. 
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§ 3 Förslag och/eller input från klassen 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  

 
Frågan om restriktioner kring corona diskuteras. Restriktionerna har skärpts utifrån att 
läget förvärrats i regionen. Eleverna efterlyser tydligare instruktioner från skolan.  
 
Vidare diskuteras möjligheten att följa restriktionerna på skolorna. Hur håller man 
avstånd under idrottslektioner med exempelvis innebandy och basket? Frågorna ska tas 
vidare till berörda tjänstemän.  
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§  4 På gång i kommunen 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  

 
Planarkitekt Jeanette Conradsson informerar om ett projekt kring rörelse som 
Karlshamns kommun deltar i, initierat av Riksidrottsförbundet och Fojab arkitekter. 
Kommunen deltar med projektet Sternö sjöstad. Ungdomsrådet kommer att bli involverat 
i projektet i form av workshops framöver.   
 
Det är viktigt att ungdomar involveras i planarbetet generellt framöver.  
 
Jenny Andersson informerar om att kommunen och polisen nu kommit gång med 
lägesarbetet. Till nästa möte ska kommunpolis George Nilsson bjudas in.  
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§ 5 Övrigt 
 
Inga övriga frågor.  
 

 


