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Plats och tid Via Teams, kl. 16:15 – 17:35 

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 
Hugo Clarin 
Albin Jensen 
Maja Engkvist 

Ungdom Väggaskolan  
Ungdom Stenbackaskolan 
Ungdom Väggaskolan 
Ungdom Väggaskolan 

 

Per-Ola Mattsson, tom kl. 17:25 
Charlott Lorentzen, tom kl. 17:25 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande Miljörådet 

(S) 
(MP) 

Mats Dahlbom 
 
Magnus Gärdebring, tom kl. 17:10 
 
Magnus Sandgren 
 

Ordförande teknik- och 
fritidsnämnden 
Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande 
Utbildningsnämndens 2:e vice 
ordförande 

(C) 
 
(M) 
 
(M) 

 
Jenny Andersson 
Anna Sunnetoft 

 
Folkhälsostrateg  
Kommunsekreterare  

 
 

 

Övriga   
  
 

Paragrafer §§ 1-5  

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson (tom kl. 17:25)   Mats Dahlbom (from kl. 17:25) 
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 

 
att fastställa dagordningen. 
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§ 2 Förslag och/eller input från klassen 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 

 
Agnes lyfter att ungdomarna inte längre får samlas vid Korpadalsskolans parkering 
eftersom det störde de boende på Östralycke. Det är ett problem att ungdomar inte har 
någon plats att samlas på, med sina olika fordon, där man inte stör någon. Rådet 
diskuterar kring hur en sådan plats skulle kunna se ut. En yta för att kunna hänga, spela 
musik, ha sina fordon i närheten, någorlunda centralt men inte för nära bostäder för att 
inte störa. Sternöplan lyfts som ett exempel på en yta som ligger ganska centralt men 
där det inte bor så många runt omkring. Mats tar med sig frågan till förvaltningen för att 
se om det finns någon lämplig yta att använda.  
 
Samuel med flera lyfter att nedskräpning är ett problem på flera mötesplatser som 
används av ungdomar runt om i kommunen.  
 
Elisar lyfter att utebio vore en bra aktivitet för ungdomar. Volleybollturnering är också ett 
förslag från hennes klass. Dessa förslag till aktiviteter ska skickas vidare till 
fritidsgårdsverksamheten.  
 
Hugo med flera lyfter att skolmaten har blivit sämre den senaste månaden, ibland är 
kvaliteten dålig men det är framförallt valet av rätter som serveras som upplevs som 
dåligt. Det blandas rester av olika slag, till exempel färsrutor och stuvade makaroner 
eller fisk med lingonsås. Eleverna tycker inte att det är gott. Jenny ska ta fram ett 
verktyg åt måltidsverksamheten för att ungdomarna lätt kunna lämna synpunkter på 
skolmaten. Diana Sjöström ska bjudas in till nästa möte för att diskutera frågan igen.  
 
Ebba lyfter att det behövs fler mopedparkeringar på torget.  
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§ 3 På gång i kommunen 
 
Rådets beslut 

 
att ta informationen till minnesanteckningarna. 
 
Sammanfattning 

 
Mats återkopplar rörande skolskjutsfrågan som lyftes förra mötet. Tanken är att man inte 
ska behöva stå och trängas på bussen, att turtätheten ska vara så pass god att bussen 
inte ska bli överfull. Problemet kvarstår dock med överfulla bussar vid vissa tider och på 
vissa linjer. Det är problem på onsdagar på linje två som går från Mörrum via Asarum till 
stan på morgonen. Bussarna är fulla redan i Mörrum. Många kommer försent till 
lektionerna eftersom de inte får plats på bussen. Det är även problem med trängsel på 
de av kommunen upphandlade bussarna som går till högstadieskolorna. Magnus 
Sandgren tar med sig frågan om bussarna till högstadieskolorna till 
utbildningsförvaltningen.  
 
Vidare återkopplar Mats kring skolkatalogsfrågan som lyftes förra mötet. Det görs inte 
längre någon central upphandling vad gäller skolkataloger utan det är numer upp till 
varje skolenhet att välja om man vill fota eleverna till en katalog eller inte. Väggaskolan 
har valt att inte ha en skolkatalog. Detta utan att fråga ungdomarna vad de vill och det 
blir ett demokratiproblem. Magnus Sandgren tar med sig frågan till förvaltningen. Det 
behöver tas ett samlat grepp om frågan för samtliga skolor.  
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§ 4 Rutiner och reglemente för ungdomsrådet 
 
Rådets beslut 

 
att aktualisera en revidering av ungdomsrådets reglemente.  
 
Sammanfattning  

 
Jenny lyfter att reglementet för ungdomsrådet bör ses över och revideras där det 
behövs. Rutiner för rådet behöver skrivas in i reglementet. Vidare bör det regleras hur 
länge en ledamot kan sitta med i rådet. Det beslutas att ungdomsrådet ska aktualisera 
en revidering av reglementet.  
 
Reglemente för kommunala ungdomsrådet finns att läsa här: 
 
https://www.karlshamn.se/wp-
content/uploads/2_20_Reglemente_for_Kommunala_UngdomsRadet_KUR.docx-2.pdf 
 

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/2_20_Reglemente_for_Kommunala_UngdomsRadet_KUR.docx-2.pdf
https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/2_20_Reglemente_for_Kommunala_UngdomsRadet_KUR.docx-2.pdf


Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2021-09-27 

Sida 7(7) 

 
  
§ 5 Övrigt 
 
Inga övriga frågor lyfts.  
 
 
 


