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Plats och tid Via teams, kl. 16:15 – 17:30 

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 

Ungdom Väggaskolan  
Ungdom Väggaskolan 

 

Per-Ola Mattsson 
Charlott Lorentzen 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande Miljörådet 

(S) 
(MP) 

Mats Dahlbom, §§ 1-4 
 
 

Ordförande teknik- och 
fritidsnämnden 

(C) 
 
 
 

Jenny Andersson 
George Nilsson, §§ 1-2 
Anna Sunnetoft 

Folkhälsostrateg  
Kommunpolis 
Kommunsekreterare  

 
 

 

Övriga Alicia Lindskog, VFU-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 Förslag till medborgarlöfte 2022 
 
Rådets beslut 
 
att ta diskussionen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till medborgarlöfte 2022 till ungdomsrådet för 
yttrande. Ungdomsrådet diskuterar förslaget och lyfter följande:  
 
Det är viktigt att polisen har en bra kontakt med ungdomar, att man arbetar 
relationsskapande gentemot ungdomar. Det ska kännas bra för ungdomarna att prata 
med polisen, precis som det gör med fältgruppen. Det är viktigt att polisen tar kontakt 
med ungdomarna spontant när man träffas ute och inte bara kommer fram om det är 
något som hänt.  
 
Polisen bör besöka skolor oftare och de bör även synas mer ute i samhället.  
 
Ungdomarna tycker att förslaget är tydligt och lätt att ta till sig.  
 
Trafikdelen är viktig, att den problematiken styrs upp. Den delen av löftet bör riktas mot 
ungdomar och unga vuxna och bör finnas kvar som en del av medborgarlöftet.  
 
Jenny Andersson ska sammanställa ungdomsrådets synpunkter i det fortsatta arbetet 
med medborgarlöftet.  
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§ 3 Återkoppling rörande skolskjutsfrågan 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna. 
 
Sammanfattning 
 
Per-Ola Mattsson informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott haft ett möte med 
trafikdirektören på Blekingetrafiken där bland annat problemen med skolskjutsarna 
diskuterades. Ett nytt möte kommer att hållas i början av januari dit flera tjänstepersoner 
från kommunen och Blekingetrafiken är inbjudna.  
 
Det bestäms att Ebba, Natalie, Samuel och Elisar ska delta på mötet från 
ungdomsrådets sida.  
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§ 4 Metodstöd för grundskolan 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna. 
 
Sammanfattning 
 
Alicia Lindskog, VFU-student, redogör för det metodstöd för grundskolan rörande 
pornografi som hon tagit fram under sin praktik hos Jenny Andersson.  
 
Metodstödet kommer att användas på kommunens grundskolor för att utbilda 
ungdomarna vad gäller pornografi, att normalisera samtalet kring ämnet.  
 
Ungdomsrådet tycker att det är bra att frågan lyfts.  
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§ 5 Återkoppling rörande gratis mensskydd 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna. 
 
Sammanfattning 
 
Elisar lyfter att det nu har satts upp skåp på Väggaskolan för detta men att de än så 
länge är tomma. 
 
Lova har kollat upp frågan och informerar om att bland andra Kalmar kommun ska satsa 
1,75 mkr på detta. Det finns abonnemang att köpa där det fylls på produkter månadsvis. 
De flesta är positiva till förslaget. De som är negativa tror att någon bara kommer att 
plocka ut skydden direkt och att det sedan inte finns något till övriga som behöver.   
 
För Karlshamns del skulle gratis mensskydd innebära en kostnad om ca 600 tkr årligen.  
 
Det föreslås att ungdomsrådet ska lägga upp ett medborgarförslag på kommunens 
hemsida rörande detta. Lova tar på sig det uppdraget.   
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§ 6 Förslag och/eller input från klassen 
 
Rådets beslut 
 
att ta informationen till minnesanteckningarna.  
 
Sammanfattning  
 
Fråga ställs om QR-koden som skulle finnas i skolmatsalarna är på gång. Jenny 
Andersson informerar om att den kommer att vara på plats på skolorna vid vårterminens 
start.  
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§ 7 Övrigt 
 
Inga övriga frågor.  
 
 


