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MINNESANTECKNING UNGDOMSRÅDET 

Dag: Onsdagen den 27 februari kl. 18-20  

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 

Närvaro: Lisa Tchibalina, Rebecca Wiklund, Frida Lantz, Anna Droga, 
Mikaela Bernström, Victor Sa Vasconcelos Freitas, Lina Björnsson, Daniel 
Cramell, Joachim Westerlund, Joachim Ringwall, Fredrik Anderstedt, 
Charlotta Carlsson.       
   

1. Fredrik hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Victor valdes till 
ordförande under mötet.  
 

2. Vi gick igenom närvaro och presenterade oss.  
 

3. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna.  
 

4. Aktivitet med ungdomsrådet  
 
Joachim presenterade olika förslag på aktiviteter. Vi röstade om vilket av 
förslagen som flest ville utföra. 5-kamp på Gröna Lund blev valt (6 
röster). Joachim kommer att ta reda på kostnaden, öppettider och mer 
praktisk information om Gröna Lund till nästa möte.  
 
 

5. Aktivitet: skolbesök  
 
Det kom upp flertalet förslag på hur skolbesöken skulle kunna utformas. 
Förslagen var att stå vid ett bord i anslutning till exempelvis matsalen 
och informera, går runt och presentera ungdomsrådet under lektionstid 
och besöka elevråden. Under mötet så röstade vi mellan de tre förslagen. 
Att stå och informera vid ett bord fick flest röster (7 st), går runt och 
besöka klass (3 st),  besöka elevråd (0 st). Att kombinera de olika 
förslagen diskuterades sedan. Att stå och informera under raster vid ett 
bord skulle eventuellt kunna kombineras med besök och presentation i 
klasser under lektionstid. Ambitionen är att alla skolor ska besökas. De 
som är med i ungdomsrådet men inte har möjlighet att ta ledigt kan 
kanske stå i sin egen skola. Daniel pratar med skolor och frågar vilken 
dag ungdomsrådet skulle kunna komma på besök.  
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6. Hearingen den 6/2  

En punkt som diskuterades under hearingen var ungdomars önskemål 
om ett café i centrum som har öppet senare på kvällarna. Idéer som kom 
upp under ungdomsrådets möte var möjlighet att utveckla ett uteställe för 
lite äldre ungdomar för att umgås utomhus på sommaren. En idé var att 
prata mer med Verkstan och undersöka vilka resurser som finns.  

Det var få ungdomar på hearingen. Hur ska vi kunna öka intresset för 
hearingen? De flesta uttryckte att de hade fått lite eller ingen information 
från skolorna. Inbjudan till hearingen skickades ut per mejl och 
ungdomsteamet var ute och besökte alla skolor dagarna innan hearingen.  
Alla är välkomna på hearingen men eftermiddagen är framförallt inriktad 
på att ge en återkoppling till de ungdomar som var med under 
demokratidagen. För att påminna lärare och personal ytterliggare skulle 
information kunna läggas ut på FirstClass. Där skulle exempelvis 
protokollen från ungdomsrådet, hearing och demokratidag kunna finnas. 
Det är viktigt att kontinuerligt återkoppla till lärare, personal och 
representanter som är involverade i elevråden.     
 

7. Återkoppling: avslutningsfest för 9:orna (balen)  

Det finns många idéer och önskemål om avslutningsfesten. Önskemål 
som att ha en röd matta upp till entrén, en fotograf så att var och en kan 
bli fotograferade, möjlighet att åka buss till som alternativ till bil till 
avslutningsfesten och åtgärder för att slippa att klackarna går igenom 
gräset. Avslutningsfesten är en fråga som engagera många ungdomar och 
de skulle gärna vilja träffa och planera detaljer med den som har fått 
ansvaret att organisera festen.  

Det vore bra om det kunde ske någon form av överlämning från förra 
årets nior till årets nior för att undvika processen att organisera allt från 
början varje år. Ett förslag som diskuterades var att bjuda in några åttor 
till årets planering för att sedan kunna ta med kunskapen till kommande 
år. Tjänstemännen i anslutning till ungdomsrådet får uppdraget att föra 
önskemål kring avslutningsfesten vidare till ansvarig eftersom 
ungdomsrådet vill att det ska bli en avslutningsfest för årets nior.   
 

8. Återkoppling: färg på Futurumskolan  

Den gulgröna fasadbeklädnaden på Futurumpaviljongen kom upp som 
en fråga vid föregående ungdomsråd. Vid renovering av paviljongen var 
kravet enligt bygglovet att fasadbeklädnaden ska gå i samma ton som 
den tidigare gula tegelfasaden. Det har inte varit något samråd kring 
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färgen på väggen. Frågan om varför det blev en gulgrön färgsättning och 
hur kommunen arbetar när det gäller liknande frågor har skickats vidare 
till ansvarig handläggare. Innan en större ombyggnad föreslår 
ungdomsrådet att eleverna tillfrågas (exempelvis ställa frågan till 
elevrådet).  
 

9. Information: Liv & hälsa ung 
 
Nästa vecka och tre vecka framåt kommer det att genomföras en 
webbaserad enkät för årskurs 7,9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten 
kommer att genomföras på skoltid där lärarna kommer att ge 
information. De ungdomar som går i årskurs två på ett gymnasium 
utanför Bålsta kommer att få inloggningsuppgifter och användarnamn 
hemskickat. Det var ingen av representanterna i ungdomsrådet som hade 
hört något om enkäten från skolan ännu.  
 
 

10. Nästa möte kommer att hållas onsdagen den 27 mars klockan 18-20 i 
lokal Kalmar, kommunhuset.   

 

 

Vid anteckningarna 

Helena Andersson 

 

  


