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Plats och tid Årydssalen, 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 

Ungdom Väggaskolan  
Ungdom Väggaskolan 
Ungdom Väggaskolan 

 

Per-Ola Mattsson 
Charlott Lorentzen 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande Miljörådet 

(S) 
(MP) 

Mats Dahlbom 
 
Magnus Gärdebring 
 
Magnus Sandgren (via länk)  
 

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

(C) 
 
(M) 
 
(M) 

 
Jenny Andersson 
Anna Sunnetoft 

 
Folkhälsostrateg  
Kommunsekreterare  

 
 

 

Övriga Alicia Lindskog, student    
  
 

Paragrafer §§ 1-7  

   
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 App för ökat inflytande rörande skolmaten 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Jenny Andersson drar bakgrunden till dagens ärende. Jenny och Diana Sjöström, 
måltidschef, har tagit fram en app för ökat inflytande rörande skolmaten. Rådet testar 
den QR-kod som ska finnas i varje matsal. Eleverna ska kunna scanna av koden för att 
lämna ett omdöme kring dagens lunch.  
 
Rådet anser att frågorna är relevanta och att appen är enkel att använda. QR-koden bör 
sättas upp på alla bord i matsalarna för enklast tillgång till koden. Koden bör även finnas 
utanför matsalen, exempelvis i cafeterian och i uppehållsrummen. Förslag att lägga till 
en fråga kring miljön i matsalen – bidrar den till matro eller är den stressande?  
 
Ungdomarna lyfter frågan om antalet elever som samtidigt ska äta i matsalen på 
Väggaskolan. Ibland är det så många elever samtidigt att det inte finns platser till alla. 
Väljer man istället att komma senare kan det hända att maten är slut.  
 
Frågeställningarna ska ses över utifrån synpunkterna som lyfts under mötet.  
 
Information ska läggas ut på skolornas hemsidor i samband med lansering av appen. 
Appen ska användas på Väggaskolan och samtliga högstadieskolor.  
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§ 3 Yttrande rörande stationsområdet 
 
Rådets beslut 
 
att ungdomarna ska enas om ett yttrande som ska skickas in till byggnadsnämnden 
innan veckan är slut. 
 
Sammanfattning 
 
Ungdomsrådet beslutade vid mötet 2021-10-25 att alla till nästa möte skulle läsa igenom 
underlaget till detaljplanen för stationsområdet. Under dagens möte bestäms att 
ungdomarna ska enas om ett yttrande från ungdomsrådet som ska skickas in till 
byggnadsnämnden innan veckan är slut.  
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§ 4 Förslag och/eller input från klassen 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna, samt 
 
att ungdomarna ska omvärldsbevaka förslaget om gratis mensskydd på skolornas 
toaletter till nästa möte.   
 
Sammanfattning  
 
Ungdomarna lyfter frågan om en händelse på Väggaskolan rörande hot mot en 
elevcoach. Det är viktigt att eleverna informeras korrekt och snabbt för att undvika 
ryktesspridning och desinformation. Jenny Andersson tar frågan med sig till ett redan 
inplanerat möte med en av rektorerna på Väggaskolan.  
 
Vidare lyfts frågan om det vidtagits några åtgärder vad gäller busstrafiken från 
Väggaskolan och att det är trångt på bussarna vissa avgångar. Frågan kommer att tas 
upp vid ett möte med Blekingetrafikens trafikdirektör vid ett inplanerat möte 2021-12-14. 
Det finns även ett regionalt ungdomsråd under Region Blekinge där man kan lyfta 
frågan. Ungdomarna ska fotodokumentera situationen på bussarna inför nästa möte.  
 
Det är framför allt problem vid följande tider: onsdag morgon när hela Väggaskolan 
börjar samtidigt, då är det kaos på både linje 1 och 2, det står elever i mittgången ända 
fram till chauffören.  
 
Det är även kaos när eleverna slutar vid fyra då alla skyndar sig för att hinna med sin 
buss hem eller bussen till sin anslutning. Det är Svängstabussen som är problemet, den 
blir alltid knökfull. Viktigt att få till en lösning i och med att smittspridningen ökar igen.  
 
Fråga om elsparkcyklar för uthyrning i kommunen – frågan är uppe för diskussion i 
teknik- och fritidsnämnden och nämnden har ställt vissa krav på de bolag som hyr ut 
elsparkcyklar. Ungdomarna tycker det verkar smidigt att kunna använda dem på 
transportsträckor, exempelvis mellan Väggaskolan och Resecentrum.  
 
Förslag att kommunen ska tillhandahålla gratis mensskydd på skolornas toaletter. 
Ungdomarna får i uppdrag att omvärldsbevaka förslaget till nästa möte.  
 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2021-11-22 

Sida 7(9) 

 
  
§ 5 På gång i kommunen 
 
Rådets beslut  
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Jenny Andersson informerar om att reglementet för ungdomsrådet för närvarande ses 
över. Bland annat föreslås längden på uppdraget i rådet regleras. Ärendet kommer att 
hanteras politiskt i början av nästa år.   
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§ 6 Mötesordning 2022 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag att fortsätta med måndagar en gång i månaden kl. 16.15 som mötestid. De 
veckor det är sammanträden med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska 
undvikas. Det ska heller inte hållas några möten under sommarlovet. Kallelse kommer 
att skickas ut inom kort.   
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§ 7 Övrigt 
 
Inga övriga frågor.  
 
 


