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Plats och tid Via Teams, kl. 16:10 – 17:20 

Deltagare Ebba Svensson Ungdom Väggaskolan  

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

Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
Agnes Savmyr-Olsson Ungdom Väggaskolan   
Per-Ola Mattsson 
Charlott Lorentzen 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande Miljörådet 

(S) 
(MP) 

Mats Dahlbom 
 

Ordförande teknik- och 
fritidsnämnden 

(C) 

 
Jenny Andersson 
Adam Risberg-Jönsson 
Anna Sunnetoft 

 
Folkhälsostrateg  
Fritidsledare 
Kommunsekreterare  

 
 

 

Övriga Diana Sjöström, måltidschef, § 1                      
  
 

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 rörande skolmaten 
 
Rådets beslut 

 
att ta diskussionen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Måltidschef Diana Sjöström informerar om måltidsservices verksamhet samt de 
förändringar som gjorts vad gäller skolmaten.  
 
Ungdomarna framför de synpunkter som de har fått till sig och Diana förklarar att 
förändringarna beror på besparingskrav inom verksamheten. Diana förklarar vidare de 
aktuella förändringarna närmare och varför man valt just dessa.  
 
Det är svårt att säga hur förändringarna fallit ut än eftersom skolorna varit igång så kort 
tid efter sommarlovet. Eleverna har möjlighet att framföra sina synpunkter via de matråd 
som finns på alla skolor. Kan kommunens enkätverktyg InSurvey användas som 
komplement till matråden? Det skulle kunna gå att lämna synpunkter direkt, genom att 
skanna en kod i matsalen.  
 
Måltidsservice ska se över möjligheten att sälja matlådor med överbliven mat till elever 
och personal till självkostnadspris. Detta för att minska svinnet och därmed 
klimatpåverkan.  
 
Diana ska bjudas in till ett möte framöver för att följa upp frågan.  
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§ 3 Förslag och/eller input från klassen 
 
Beslut 

 
att alla representanter i rådet får i uppdrag att till nästa möte fundera på exempel på 
aktiviteter som kommunen kan anordna för ungdomar nästa sommar. 
 
Sammanfattning 
 
Ebba och Natalie lyfter att skolbussarna är fullsatta exempelvis redan när de lämnar 
Svängsta på morgnarna. Det är olika hur busschaufförerna agerar när bussen är full. 
Vissa släpper på fler resenärer medan andra kör förbi hållplatserna när bussen anses 
fullsatt. Mats Dahlbom tar med sig frågan till utbildningsförvaltningen.  
 
Viktigt att lyfta detta utifrån ett pandemiperspektiv. Blekingetrafiken har inte anpassat 
trafiken efter att det numera är 100 % närundervisning i skolorna.  
 
Lova lyfter att buss 250 har ersatts av buss 320. Linjesträckningen har ändrats och den 
går nu inte längre via Vägga. Bussen stannar vid Bodetorpsskolan och eleverna har 10 
minuter på sig att ta sig till Väggaskolan innan skolan börjar.  
 
Ebba och Natalie lyfter att det nu endast är Väggaelever som är representanter i 
ungdomsrådet. Representationen ska ses över för att försöka få med några elever från 
högstadieskolorna. Ett annat förslag är att befintliga representanter i rådet pratar med 
elevrådsordförandena på respektive högstadieskola innan mötena och framför 
eventuella synpunkter i rådet samt för tillbaka information till elevråden.  
 
Elisar lyfter att det inför nästa sommar bör finnas fler aktiviteter för lite äldre ungdomar, i 
kommunens regi. Alla representanter får i uppdrag att till nästa möte fundera på 
exempel på aktiviteter som kommunen kan anordna.  
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§ 4 På gång i kommunen 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  

 
Per-Ola informerar om att det just nu pågår budgetarbete i kommunen och i de politiska 
partierna. Kommunen ska besluta om budget för kommande år under hösten.  
 
Ett arbete rörande riskhantering för översvämningsrisk har påbörjats.  
 
Jenny informerar om att stadsmiljökontoret kommer till nästa möte för att informera 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.  
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§ 5 Övrigt 
 
Beslut 

 
att starttiden för ungdomsrådet ändras till kl. 16.15 från och med nästa möte.  
 
Sammanfattning 

 
Starttiden för ungdomsrådet ändras till kl. 16.15 från och med nästa möte. 
 
Adam informerar om att fritidsgårdarna öppnar upp igen från och med den 3/9. För 
ungdomar som går på gymnasiet är det Annexet som gäller. Mer information kommer på 
sociala medier.  
 
Ebba och Natalie lyfter frågan om varför Väggaskolan beslutat att inte ha någon 
skolkatalogsfotografering. Frågan har inte diskuterats med eleverna. Jenny tar frågan 
vidare till utbildningsförvaltningen.  
 
 


