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Plats och tid Rådhussalen, kl. 16:00 – 17.30 

Deltagare Charlott Lorentzen Ordförande Miljörådet (MP) 
Mats Dahlbom Ordförande Nämnden för 

kultur och fritid 
 

Per-Ola Mattsson Ordförande 
kommunstyrelsen 

(S) 

Magnus Gärdebring Oppositionsråd  (M) 
Jenny Andersson  Folkhälsostrateg  
   
Ebba Svensson Ungdom Väggaskolan  
Agnes Savmyr-Olsson Ungdom Stenbackaskolan  
Elisar Albuhaisi Ungdom Väggaskolan  
 
 

  

Natalie Nilsson Jurovati Ungdom Väggaskolan  
Malte Olsson Ungdom Thorén Framtid  
Albin Jensen Ungdom Väggaskolan  
Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
   

 
 

Övriga   
 

Paragrafer §§ 1-6  

   
Sekreterare Jenny Andersson   
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson  
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 2 Uppföljning ungas relationer – Jenny och Jonna 
 
 
Sammanfattning 
 
Då ett ämne lyfts i ungdomsrådet som är av känslig karaktär så är det viktigt att följa upp 
eventuella tankar och funderingar som detta kan ha fört med sig. Jonna ställer frågor till 
ungdomsrådets deltagare och lyfter det stöd som finns att ta del av om det så skulle 
finnas ett behov. Flera av deltagarna i ungdomsrådet menar att föredraget var en 
ögonöppnare och att de inte var medvetna om att det faktiskt är ett omfattande 
folkhälsoproblem/samhällsproblem. 
 
Hur skulle vi kunna arbeta mer främjande och förebyggande riktat mot den unga 
målgruppen? 
 
Ungdomsrådet lyfter flera förslag: 
 
Mer utbildning kring ämnet 
Föreläsningar 
Skolarbete kopplat till olika delar så som jämställdhet, våldsprevention mm. 
Ämnesintegrerad undervisning 
Projekt där unga får arbeta med frågorna tillsammans med andra unga 
Prata om det mer rent generellt i det vardagliga. Om inte vi vuxna pratar om detta är vi 
inga goda förebilder. Rådet menar att ni vuxna måste vara goda exempel för oss och 
visa vägen. 
Ökad kunskap hos allmänheten 
 
Fler aktörer lyfts som arbetar med frågorna och har barn och unga i föreningslivet som 
målgrupp är Sisu och Blekingeidrottsförbund. Sisu erbjuder ett flertal utbildningar kring 
bland annat jämställdhet, barns rättigheter, alkohol och droger, goda idrottsföräldrar och 
mycket mer. 
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§ 3 Förslag till sommarprojekt med unga 
 
 
Sammanfattning 
 
Redan sen tidigare år finns en modell i Karlshamn där fyra ungdomar anställs under 3 
veckor som feriearbetare och som får arbeta med drogförebyggande arbete. På likande 
sätt skulle det kunna vara möjligt att anställa ferieungdomar som ges möjlighet att 
tillsammans med kommunens sakkunniga kring folkhälsofrågor arbeta fram ett koncept 
som bygger på ”peer education”, det vill säga att målgruppen arbetar för sin egen 
målgrupp.  Jenny undersöker möjligheterna för att genomföra detta och ungdomsrådet 
avsätter kommande möte den 16/11 kl 16-17:30 som ett arbetsmöte för att komma med 
ett konkret förslag kring vad detta uppdrag skulle kunna innehålla. Jenny föreslår att 
fritidsgårdsverksamhetens arbetsgrupp kopplad till ämnet bjuds in till arbetsmötet.   
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§ 4 På gång i kommunen 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens anställda och förtroendevalda utbildas just nu i NCKs webbutbildning om 
våld i nära relationer. Webbutbildningen görs på egen hand och tar 3 timmar att utföra. 
Innan ni kan påbörja utbildningen behöver en registrering ske vilket görs på egen hand, 
utbildningen avslutas med att intyg om utförd utbildning skrivs ut. Webbutbildningen nås 
på https://webbkursomvald.se/  
 

https://webbkursomvald.se/
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§ 5 Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
 
 
 


