Minnesanteckningar ungdomsrådet KUR 4/10 2018
Närvarande: Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar Albuhaisi(Stenbacka), Ebba
Svensson(Stenbacka), Natalie Nilsson Jurovaty(Stenbacka), Adam Risberg Jönsson(Fritidsledare),
Gertrud Ivarsson(C), Annika Westerlund(S), Per-Ola Mattsson(S), Elin Pettersson(M) Jenny
Andersson, Folkhälsostrateg.
Välkomna till det första uppstartsmötet efter sommaruppehållet. Per-Ola hälsar alla välkomna och vi
tar en presentationsrunda.


Per-Ola går igenom den politiska organisationen och vilken roll politiken har och hur olika
nämnder arbetar med olika områden.



Syftet med ungdomsrådet beskrivs kort av Jenny. Karlshamns kommun vill öka inflytande för
unga i kommunen kring frågor som är viktiga för ungdomarna. Detta är ett sätt för dem att
påverka och få sina röster hörda.


-

Frågor för framtiden diskuteras
Hur ser framtidens fritidsgårdar ut? Ungas fritid är en viktig fråga för kommunen, och
ungdomsrådet bestämmer att Malin Weinholtz, enhetschef för fritidsgårdverksamheten
bjuds in till nästa tillfälle och tillsammans med Adam håller i en workshop kring detta. Varje
ungdom i rådet får i uppdrag att bjuda med någon/några till workshopen.


-

Ungdomarnas egna tankar
Skolmat och utbuden i kommunens skolcaféer kan vara en fråga att diskutera för
ungdomsrådet i framtiden.

-

Ungdomarna lyfter otryggheten vid Asarum och kring Stenbackaskolan. Det är mycket
ungdomar som är äldre där och hänger, mycket bilar som kör kring skolan och fritidsgården
så att det känns otryggt att gå dit. Ungdomarna berättar att polisen varit där och fältgruppen
också varit där.

-

Fordonsprogrammet på Vägga, ungdomarna lyfter att det är många som röker och gör saker
de inte borde på just yrkesprogrammen. Vad kan man göra åt det? Jenny kommer att ta upp
detta i samverkansgruppen som finns på Väggaskolan den 22/10.
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Övrigt







Arvode Per-Ola berättar att frågan om arvode för ungdomar som deltar i ungdomsrådet
planeras att införas. Detta beräknas att vara klart under året.
Ungdomsrådet har en diskussion kopplat till de riktlinjer som nu antagits av kommunens
skolnämnder. Rådet menar att det vore bra att inom ungdomsrådet få ta del av protokollen
från elevråden Jenny ber att få protokollen från samtliga elevråd.
Ungdomsrådet beslutar att starta ett forum i google drive för att dela dokument med
varandra. Alla har inte facebook och vi övergår därför till mail och google drive i stället. Jenny
fixar detta omgående.
Trygghetsvandring kommer att ske den 27/11 kl 18:00, och vi kommer att mötas i rådhuset.
Det inom ramen för brottsförebyggande rådet som trygghetsvandringen ordnas och vi ser
gärna att några ungdomar ur ungdomsrådet kan medverka denna kväll.

Minnesanteckningar: Jenny Andersson, Folkhälsostrateg
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