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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  
Malte Olsson Ungdom Väggaskolan  
Lova Malmros Ungdom Väggaskolan  
Samuel Stenfelt Ungdom Väggaskolan  
Maja Engkvist Ungdom Norrevångskolan  
   
Charlott Lorentzen Ordförande Miljörådet (MP) 
Mats Dahlbom Ordförande Nämnden för 

kultur och fritid 
(S) 

Magnus Gärdebring Oppositionsråd  (M) 
 

Övriga                              
  
 

Paragrafer §§ 1-6  

   
Sekreterare Jenny Andersson   
   
   
Ordförande Per-Ola Mattsson  
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§ 1 Fastställande av dagordning  
 
Rådets beslut 
 
att fastställa dagordningen. 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2021-01-25 

Sida 4(7) 

 
  
§ 2 Ungas levnadsvanor rapport för diskussion 
 
 
Sammanfattning 
 
Till dagens möte har ungdomsrådet fått bifogat med dagordningen en ny rapport om 
ungas levnadsvanor i Karlshamns kommun. Rapporten utgår från Karlshamns lokala 
levnadsvaneundersökning som högstadieelever och gymnasieelever besvarar. 
Ungdomsrådet får nu i uppdrag att inför nästa möte läsa igenom rapporten och 
förbereda sig på en workshop kring densamma.  
 
Frågeställningar att reflektera över tills nästa möten den 1 mars är: 
 

 Hur bör rapporten återkopplas till målgruppen som besvarat enkäten? 

 Vad ur rapporten bör återkopplas till målgruppen som besvarat enkäten? 

 Finns det områden vi borde ställa frågor kring som ni upplever saknas? 

 Vilka områden anser ni vi borde lägga fokus på: välj fyra områden var och 
motivera varför. 

 
Rådet diskuterar och kommer fram till att vi ska bjuda in Tomas Ringberg, 
förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Sofia Olsson, Verksamhetschef 
utbildningsförvaltningen samt Petra Gagner, Verksamhetschef för strategisk elevhälsa 
utbildningsförvaltningen, polis samt representant från fältgruppen för att delta i detta 
arbete. 
 
Jenny bjuder in dessa kollegor till mötet. 

 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

MINNESANTECKNINGAR 
Kommunala ungdomsrådet 
2021-01-25 

Sida 5(7) 

 
  
§ 3 Förslag och/eller input från klassen 
 
 
Sammanfattning 
 
Elevlunch för elever som studerar på distans.  
 
Lova, Elisar och Ebba har tidigare lyft 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. 
 
Vid dagens ungdomsråd lyfter Agnes att flera ungdomar saknar grönsaker till sin lunch 
som de hämtar.  
Rådet undrar även om det inte vore möjligt att även låta gymnasieungdomarna hämta 
sin lunch på samma sätt som högstadieungdomarna?  
 
Christina Svensson, avdelningschef för kansliet lämnar följande svar: 
 
Måltid har redan börjat skicka med någon form av sallad/grönsak till måltiderna som 
hämtas och tas hem. Det finns enskilda dagar det kommer frukt istället för sallad för att 
det är mer passande.  
 
Gymnasieelever kommer att kopplas på, på befintligt system för hämtning av mat. Mer 
information till elever kommer nästa vecka.  
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§ 4 På gång i kommunen 
 
 
Sammanfattning 
 
Distansundervisning – Vad händer nu? 
 
Andreas Saleskog besvarar frågan över telefon på sittande möte. Gymnasieskolan 
kommer succesivt att återgå till närundervisning men till att börja med två dagar 
varannan vecka. Viktigt är att understryka att skolan inte är stängd utan öppen för vissa 
program och för elever som har behov av extra stöd.  
 
Diskussion kring digitala lösningar för elevråd och klassråd. På en del skolor genomförs 
dessa numer digitalt. Jenny Andersson ställer frågan till rektorerna om samtliga har ställt 
om även dessa. 
 
Rådet beslutar att bjuda in Emina vid ett tillfälle under våren för att berätta om de 
övergripande projekten som är på gång i kommunen. Jenny Andersson bjuder in Emina. 
 
Diskussion kring hur fritiden och livet har förändrat under pandemin förs. Rådet går laget 
runt och det är tydligt hur mycket pandemin har påverkat oss. För barn och unga vars 
fritidsintressen/idrotter/kultur och musik träningar har blivit inställda är påverkan stor. 
Flera av oss är ute och rör oss mer i naturen. Flera nämner kommunens utegym som 
värdefulla samt även våra promenadslingor. Många saknar den sociala kontakten men 
är tacksamma över sociala medier som underlättar den delen. 
 
 
Nästa möte hålls den: 1 mars 2021 16:00-17:30 via teams. 
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§ 5 Övrigt 
 
 
Sammanfattning 
 
Inget övrigt att lyfta. 
 


