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Plats och tid TEAMS digitalt arbetsmöte, kl. 16:00 – 17.30 

Deltagare Jenny Andersson  Folkhälsostrateg  
Adam Risberg Fritidsledare  
Ebba Svensson Ungdom Väggaskolan  
Agnes Savmyr-Olsson Ungdom Stenbackaskolan  
Elisar Albuhaisi Ungdom Väggaskolan  
Natalie Nilsson Jurovati Ungdom Väggaskolan  
Malte Olsson Ungdom Thorén Framtid  
Maja Engkvist   
Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
   

 
 

Övriga Jonna Welander Samordnare relationsvåldsteamet  
Maria Pettersson Tf. enhetschef 
fritidsgårdsverksamheten  

 

Emma Borgström Fritidsledare 
 

 

  
  
 

Paragrafer §§ 1-6  

   
Sekreterare Jenny Andersson   
   
   
Ordförande Arbetsmöte, Jenny Andersson har lett 

mötet då inga förtroendevalda 
deltagit. 
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 2 Arbetsmöte/diskussion kring framtiden jämställdhetsarbete 
 
 
Sammanfattning 
 
Till dagens möte är representanter från fritidsgårdsverksamheten inbjuden samt 
relationsvåldteamets samordnare. Maria Pettersson som är tf. enhetschef för 
fritidsgårdsverksamheten berättar om den arbetsgrupp som nu tillsatts och som har 
fokus på unga relationer, hur unga påverkas av porrindustrin, vilken information kring 
porrkritiska samtal som förs i skolan som arena. Integritet, rätten till sig egen kropp, 
förväntningar på den första relationen och mycket mer ryms inom arbetsgruppens 
initiativ. Det är Maria, Emma, Adam och Kicki som gruppen består av och just nu 
kartlägger gruppen hur dags sex- och samlevnadsundervisning ser ut och vad den 
saknar enligt ungdomarna själva. Syftet med arbetsgruppen är att lyfta denna viktiga 
fråga och starta ett förändringsarbete för vår kommande generations skull. Alla är eniga 
i ungdomsrådet att behovet finns och att detta är en viktig fråga. Vi diskuterar vikten av 
att göra ungdomar delaktiga i arbetet på olika sätt, vad har vi i vuxenvärlden inte berättat 
för er? Vad bör och ska vi göra bättre i framtiden? Ungdomsrådet är enigt om att vara en 
referensgrupp för arbetsgruppen och deras arbete även framöver när det behövs. 
 
 
Fritidsgårdsverksamheten tipsar om ett videoklipp som är sevärt: 
https://youtu.be/fwdb9NsaA1Q 
 
Området som diskuteras under dagen är aktuellt på flera håll på nationell nivå. Unizon 
och Porrfri barndom driver ett hårt arbete för att göra regeringen, BRÅ och skolverket 
uppmärksamma på att stora förändringar behövs. 
 
 
 

https://youtu.be/fwdb9NsaA1Q


Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2020-11-16 

Sida 5(7) 

 
  
§ 3 Förslag och/eller input från klassen 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingen har något att lyfta under dagens möte. 
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§ 4 På gång i kommunen 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens barnrättsnätverk har under året tagit fram ett förslag till riktlinje för 
kommunens barnrättsarbete. Inför nästa möte får ungdomsrådet i uppdrag att gå 
igenom dokumentet och inkomma med synpunkter. Synpunkterna kring riktlinjen ska 
inkomma skriftligt och mailas till jenny.andersson@karlshamn.se  
Under kommande möte i december diskuteras riktlinjen och synpunkterna i rådet. 
 

mailto:jenny.andersson@karlshamn.se
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§ 5 Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
 
Ingen har något övrigt att lyfta. 
 


