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Minnesanteckningar Ungdomsrådet 
 
Tid: Den 7 mars 2019 klockan 15:30-17:00 
Plats: Årydsalen  

 

Närvarande: Per-Ola Mattsson(S), Mats Dahlbom(S), Julius Svensson(M), Magnus 

Gärdebring(M) och Jenny Andersson, Folkhälsostrateg. 

Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar Albuhaisi(Stenbacka), Ebba Svensson(Stenbacka), Natalie 

Nilsson Jurovaty(Stenbacka), Victor Andersson(Österslätt) Lukas Berntsson(Fria Läroverket) Samuel 

Stenfelt(Norrevång) och Maja Engkvist(Norrevång). 

Frånvarande: Nelly Karlsson(Thoréns framtid), Albin Jensen(Thoréns framtid), Adam Risberg och 

Charlotte Lorentzen(Mp) 

Samtligas hälsas välkomna och våra nya förtroendevalda presenterar sig för ungdomsrådet och 

ungdomsrådet för dem. 

 

 Uppföljning sedan föregående möte 
Föregående mötes minnesanteckningar återberättas i korthet. Inga synpunkter på 
dessa. 
 

 Kommunikation 
Kommunens nya webbsida visas upp och hur ungdomsrådet fått sin egen plats med 
beskrivning och förteckning över ledamöter. Jenny informerar om att det saknas två 
samtyckesblanketter för att publicera bilderna som tog av kommunikationsenheten 
vid förra mötet. Dessa ska lämnas in så snart som möjligt så vi kan publicera den 
interna kommunikationsinsats som är planerad för att marknadsföra internt att 
ungdomsrådet finns. 
 

 Trygghetsvandring  
Johannes berättar om trygghetsvandringen som kommer att äga rum den 12/3 kl 
18:30. Tidigare tillfällen har trygghetsvandringen genomförts i centrum nu är det 
första tillfället som trygghetsvandringen genomförs i en annan del av kommunen. 
Mer information om detta ges av Johannes, Elisar och Lucas som kommer att delta 
vid kommande vandring. och deltagande från ungdomsrådet. I övrigt anmäler 
Magnus Gärdebring sitt intresse för att delta. Jenny förmedlar detta till Anna 
Sunnetoft som är kommunens trygghetssamordnare. 
 
Önskar någon samåka så ta kontakt med Anna.sunnetoft@karlshamn.se  

mailto:Anna.sunnetoft@karlshamn.se
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 Utveckling av arbetssätt  
I dag finns det några olika sätt för ungdomar att göra sina åsikter hörda. Elevrådet ett 
forum där elever kan lyfta frågor som rör utbildningen och skolan 
Fler forum kan vara föreningslivet eller klassrummet. Ungdomsrådet diskuterar hur 
de skulle kunna samla in synpunkter, idéer och förslag mycket bredare och på ungas 
arena. Sociala medier är en naturlig kontaktyta för unga i dag och kommunikation 
genom exempelvis Instagram sker dagligen och kontaktnätet är stort. Ungdomarna 
bestämmer sig för att skapa en egen Instagram och försöka hitta formen för att nå ut 
till Karlshamns barn och unga, i syfte att ta reda på vad barn och unga vill påverka, 
förändra eller utveckla i kommunen. Ungdomsrådet beslutar att detta blir en punkt 
på nästa dagordning där ungdomarna redovisar hur uppdraget utvecklats. 

 

 Vid nästa möte följer vi upp arbetet med elevinflytande och elevråden. Jenny bjuder 
in Martin Åsman och Per Theorin till nästa möte. 

 
Höstens möten beslutas 
Årydsalen 
 
3/9 kl 15:30 
8/10 kl 15:30 
12/11 kl 15:30 
17/12 kl 15:30 
 
Minnesanteckningar Jenny Andersson, Folkhälsostrateg 

 
 
 


