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KUR Kommunala ungdomsrådet 
 
Minnesanteckningar för möte den 23/05 2019 
 

Tid: klockan 16:00-17:30 
Plats: Hällarydsalen  
 

Närvarande: Per-Ola Mattsson(S), Magnus Gärdebring(M), Charlotte Lorentzen(Mp), Jenny 
Andersson, Folkhälsostrateg, Julius Svensson(M), Adam Risberg, fritidsledare, 
Johannes Conradsson(Väggaskolan), Elisar Albuhaisi (Stenbacka), Ebba Svensson(Stenbacka), 
Victor Andersson(Österslätt), Samuel Stenfelt(Norrevång), Nelly Karlsson(Thoréns framtid), 
Maja Engkvist(Norrevång),  
Frånvarande: Albin Jensen(Thoréns framtid), Natalie Nilsson Jurovaty(Stenbacka), Mats 
Dahlbom(C), Lukas Berntsson(Fria Läroverket) 
Särskilt inbjuden: Joel Tholix, BTH 
 

 
Föredragning från BTH 
Joel berättar om uppdraget som de haft och presenterar filmen som var en del av arbetet.  
 
Uppgiften 
Uppgiften vi har fått i denna kurs är att studera social hållbarhet inom stadsplanering. Fokus skall 
vara en samhällsgrupp i Karlshamn och att berätta deras berättelse om staden, landet eller den 
miljön de lever i. Det är ett experiment i att använda icke-konventionella verktyg (filmatisering och 
bilder) för att utveckla stadsplaneringen och vår förståelse för de som bor och lever i miljöerna vi 
som stadsplanerare skapar. 
  
Vårt mål & syfte 
Syftet med vårt arbete är att studera och analysera vad meningsfull aktivitet är för ungdomsgrupper 
(t ex musik, idrott, dans, skådespeleri etc) i Karlshamn samt att identifiera om det finns några 
specifika grupper som är mer “drabbade” än andra.  
 
Utöver filmen har även ett stadsbyggnadsförslag tagits fram som Joel presenterar. Detta väcker 
många bra diskussioner och ungdomsrådet ser både positiva delar och en del problem. Joel sänder 
över allt material till Jenny så snart de är helt klara med uppgiften. Flera av förslagen har 
ungdomsrådet arbetat med under längre tid och en del förslag håller i detta nu på att förverkligas.  
 
Uppföljning av idéer kring Österslättområdet 
Beslut är taget att kommunen ska sätta upp accesspunkter som ger förutsättningar för fritt 
wi-fi på spontanidrottsplatsen. Kommunens IT avdelning har fått i uppdrag att genomföra 
detta så snart som möjligt. Jenny tar en kontakt och försöker få en bild av deras tidsplan.  
Fritidsenheten ser nu över möjligheterna till att låta bygga den ”häng yta” som länge 
diskuterats. I BTHs förslag finns ett alternativ som kan inspirera. Detta förslag sänds över till 
fritidsenheten och dialogen fortsätter kring detta projekt. Musikboxen har kommit och 
denna ska också installeras tillsammans med den nya ”hängytan” enligt uppgifter av 
fritidschefen. 
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Uppföljning Instagram 
Kontot på Instagram gör inte riktigt den succé som ungdomsrådet hade önskat. Rådet 
diskuterar lite olika förslag på att kunna blåsa ytterligare liv i detta och kommer  fram till att 
vi lyfter detta i samband med att vi gör en kommunikationsinsats kring ungdomsrådets 
arbete i närtid för att dels lyfta deras arbete så här långt, men är få fler intresserade av att 
lämna in förslag och idéer. Fortsättning följer. 
 

Övrigt 
Ungdomsrådet ställer frågan om det erbjuds fria busskort till ungdomar i sommar, vilket det 
tyvärr inte gör. Förra årets satsning på detta möjliggjordes med hjälp utav statliga medel 
som detta år uteblir. Regionen har däremot bestämt att reducera priset på sommarbusskort 
med 40 % för ungdomar upp till 19 år. 
 
Höstens möten med ungdomsrådet: 
 
3/9 15:30-17:00 Årydsalen 
8/10 15:30-17:00 Årydsalen 
12/11 15:30-17:00 Årydsalen 
17/12 15:30-17:00 Årydsalen 
 
 
Minnesanteckningar av Jenny Andersson, Folkhälsostrateg  
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Närvarande: Jenny, Johannes,Victor, Albin, Mats D, Per-Ola M, Charlotte L, Elisar, Nathalie, 

Samuel S. Joel, Emma, Johantan.Magnus. 

 

 

 


