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Plats och tid TEAMS digitalt möte, 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  
Johannes Conradsson Ungdom Väggaskolan  
Lova Malmros Ungdom Väggaskolan  
Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
Charlott Lorentzen Ordförande Miljörådet (MP) 
Mats Dahlbom Ordförande Nämnden för 

kultur och fritid 
 

Per-Ola Mattsson Ordförande 
kommunstyrelsen 

(S) 

Magnus Gärdebring Oppositionsråd  (M) 
 

Övriga Sandra Rösler                            Studerande Folkhälsa  
  
 

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 Riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 
 
 
Sammanfattning 
 
Till dagens möte har ungdomsrådet fått i uppdrag att gå igenom förslag till riktlinjer för 
kommunens barnrättsarbete. Riktlinjerna för barnrättsarbetet i Karlshamns kommun är 
ute på internremiss fram tills den siste december 2020. Detta innebär att förslaget läses 
igenom av förvaltningschefer och utvalda i deras respektive verksamheter i syfte att 
synpunkter ska inkomma. Efter remissrundan ska inkomna synpunkter sammanställas 
och ett slutgiltigt förslag ska skrivas fram för att sedan lyftas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning och sedan lyftas i kommunstyrelsen för beslut.  
 
Ungdomsrådet tycker att riktlinjen är bra, och att det verkligen är viktigt och behövs. De 
tycker att checklistan är extra bra och tror att detta kan få verksamheter och politik att 
fatta mer genomtänkta beslut med tydligare barnperspektiv. 
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§ 3 Förslag och/eller input från klassen 
 
 
Sammanfattning 
 
Elevlunch för elever som studerar på distans.  
 
Lova, Elisar och Ebba lyfter frågan och lunch för de elever som numer studerar på 
distans. De ifrågasätter varför inte Karlshamns kommun tillhandahåller lunchkuponger, 
lunchlådor eller liknade lösning när flera andra kommuner gör det. 
 
Per-Ola besvarar detta med att kommunen inte har någon skyldighet att tillhandahålla 
lunch för elever när de slutat högstadiet. De flesta kommuner gör det, men något som 
säger att de måste finnas alltså inte. Det har varit uppe för diskussion i krisledningen 
och där har de beslutat att inte gå vidare med att försöka hitta en lösning som möjliggör 
skollunch för distansstudenter.  
 
Ungdomsrådet lyfter de socioekonomiska aspekterna och menar att alla barn inte har 
lika förutsättningar att äta en näringsrik måltid hemma. Per-Ola menar att har familjen 
ekonomiska svårigheter så finns det hjälp att få genom socialtjänsten.  
 
Vidare diskussion kring sociala konsekvenser som pandemin kan leda till förs och brist 
på social kontakt, ensamhet och en mindre aktiv fritid nämns. 
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§ 4 På gång i kommunen 
 
 
Sammanfattning 
 
Inget övrigt att lyfta. 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2020-12-21 

Sida 7(7) 

 
  
§ 5 Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
 
Inget övrigt att lyfta. 
 


