Minnesanteckningar KUR 4/4 2018
Närvarande: Hugo(Stenbackaskolan), Kajtaz Muslija (Väggaskolan)
Per-Ola Mattsson, Jenny Andersson, Annika Westerlund och Elin Petersson.

1. Uppföljning av ”En app för unga”
Jenny berättar kort kring hur diskussionerna förts vidare i kommunen
tillsammans med kommunikationschef, ikt-strateg(utb) och fritidsgårdschef.
Kommunikationschefen menar att en stor satsning nu görs på kommunens
externa webb och att de i detta arbete gärna vill involvera ungdomar. Kanske
finns möjligheter via nya webben att utveckla en sida särskilt för unga? Rådet
kommer överens om att bjuda in Maria Rennmark samt Ija Åberg till nästa
ungdomsråd för att diskutera vidare möjligheterna till detta, samt höra hur
appen som tagits fram till en av kommunens grundskolor skulle kunna
utvecklas. Jenny bjuder in dem samt även Malin Weinholtz ny enhetschef för
Karlshamns fritidsgårdar.
2. Uppföljning - Riktlinjer för ökat elevinflytande
Riktlinjerna är nu ute på remiss i skolans verksamhet under hela april.
Riktlinjerna har även diskuterats och godkänts i ungdomsrådet. Finns det
ytterligare synpunkter på upprättade riktlinjer så kan dessa synpunkter sändas
till Jenny Andersson eller Martin Åsman.
3. Uppföljning från trygghetsvandring med BRÅ
Annika W berättar hur den senaste trygghetsvandringen gick. Kort
sammanfattat gick den väldigt bra. Enligt en planerad rutt promenerade en
sammansatt grupp genom staden tillsammans med Polis, säkerhetsansvarig,
fastighetsägare, representanter från ungdomsrådet, stadsbyggnadskontoret
mm. Belysning var det som lyftes i störst utsträckning, och det var platser som
kändes skymda och där belysning skulle bidra till ökad trygghetskänslas.
Stadens centrum har valts ut till trygghetsvandringen eftersom det är området
som BRÅs senaste trygghetsmätning visar borde prioriteras före områden
utanför staden.
4. Uppföljning Play/ce
Vi vet fortfarande för lite om projektets status och tidsplan framåt. Jenny tar
kontakt med Emina för att boka in ett möte med BTH för avstämning innan
avslut. Tidsplanen för projektet är 15/9-17 till 15/5-18. Projektplanen bifogas
minnesanteckningarna för att ge en bättre bild av hur projektet är planerat.

5. Övrigt
Under övrigt berättar Hugo som representerar Stenbackaskolan hur det
fungerar med elevinflytande på hans skola. Det fungerar bra enligt Hugo och
det finns en god dialog mellan lärare, rektor och elever.
Kajtaz lyfter frågor om uthyrning av lokaler eller hus i närheten till
Väggaskolan. En diskussion kring detta fördes med tanke på vilka
ordningsregler som gäller vid uthyrning av kommunens lokaler. Det är 20 års
gräns som krävs för att hyra kommunens lokaler. Vänder sig verksamheten i
lokalen till personer under 18 år ska ansvarig som hyr lokalen ta ansvar för att
det blir ett drogfritt arrangemang.
6. Nästa möte återkommer vi kring snarast.

