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Plats och tid     Sal 13, Vilhelm Moberggymnasiet, Rådhusgatan 17,     
                                                       Emmaboda,  2022-10-18   14:00 – 16:00 

 
 

Deltagare     Bo Sunesson (C), ordförande 
                                                         Stefan Månsson (M), 1:e vice ordförande  

    Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande  
    Dragan Pavlovic (S), ledamot 
 
 
    Zaid Salih, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9   §8 - §11 
    Tekla Gunnarsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9    §8 - §10 
    Ziyad Salih, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9 
    Eleonora Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9    §8 - §11 
    Agata Debska, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9    §8 - §11 
    Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet 
 

           
Tjänstemän / övriga deltagande     Haris Hadzovic, nämndsekreterare 
     Shahram Behrouz, nämndsekreterare 
     Ann-Helene Hellborg, chef centrala barn- och elevhälsan   §8 - §10 
     Emma Åhlander Hansson (M), bildningsnämndens ordförande   §8 – §11 
     Simon Josefsson, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund  
     Oliver Farzaneh, Moderata ungdomsförbundet, deltar via länk   §8 - §10 
     Jonathan Sager, Ungsvenskarna 
              
Utses att justera                 Dragan Pavlovic (S) 

 
 

Plats och tid för justering     Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret Emmaboda,  
     Järnvägsgatan 28, Emmaboda 2022-10-21, kl. 13:00 

 
Underskrifter 
 
       8 - 14 

  Sekreterare                Haris Hadzovic 
 
 
  Ordförande        

    Bo Sunesson (C) 
 
 
  Justerare              
                                                         Dragan Pavlovic (S) 
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I 
Mötets öppnande 

 
Ordförande Bo Sunesson (C) hälsar alla närvarande välkomna till mötet och förklarar 
mötet som öppnat 14:00.  

 
II 
Val av justerare och fastställande av tid och plats för justering 

 
                       Rådet väljer Dragan Pavlovic (S) till justerare. 

 
Rådet beslutar om följande tid och plats för justering:  
Plats - Kansliavdelningen, kommunhuset, Järnvägsgatan 28, Emmaboda. 
Tid – 2022-10-21, kl. 13:00 

 
III 
Godkännande av dagordning 

 
Utskickad dagordning godkänns.  
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Innehållsförteckning 
 
             §8    Presentation från rådets deltagare 
                        §9    Ungdomsförbunden har ordet: Vad behöver vi göra för att få unga mer  

        intresserade av partipolitik? 
§10  Information om elevhälsans verksamhet samt synpunkter på elevhälsan 
§11  Frågor från elevrådet på Bjurbäcksskolan 7-9 om fritidsgården 

             §12  Information från teknik- och fritidsnämnden 
                        §13  Information från Kommunstyrelsen 
                        §14  Övriga frågor 
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     §8 
     Presentation från rådets deltagare 
 
     Alla mötesdeltagare uppmanas ta fika och välkomnas till terminens första möte  
     med Ungdomsrådet. Politiska representanter, elevrådsrepresentanter och externa  
     gäster presenterar sig. 
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                   §9 
                   Ungdomsförbunden har ordet: Vad behöver vi göra för att få unga mer  

        intresserade av partipolitik? 
                    
        Ungdomsrådets presidium presenterar temat. På denna punkten berättar inbjudna  

       representanter från ungdomsförbund om varför de tog steget till att engagera sig i  
       ett specifikt parti. 
 
       Bland annat nämns dessa som anledningar till att ungdomsförbundsrepresentanter  
       har engagerat sig: 
 

• Att utgöra opposition mot politik man uppfattar som dålig. 
• Att göra politiken närvarande där ungdomar finns. Gammalmodigt tankesätt att 

inte bry sig om ungdomar bara för att de inte röstar i val. 
• Intresset finns bland ungdomar, men de behöver kontakter med politiken för att 

ta det stora steget till att engagera sig.  
• Samhället upplevs gå åt fel riktning, och att säga fina ord hjälper inte. 
• Fel fokus ligger från kommunerna: man kan inte göra någon kommunal insats 

för att få unga mer intresserade av partipolitik, eftersom politiskt intresse redan 
finns, man bör istället satsa på att främja ungdomsförbundens förutsättningar. 
Västerviks kommun har bra politik för att främja förutsättningar för 
ungdomsförbunden. 

• Skolor måste omvärdera sin ibland restriktiva hållning till att släppa in 
ungdomsförbund, till en hållning där man aktivt bjuder in ungdomsförbund till 
skolor. 

• Ungdomar som är engagerade i bara en nicshad fråga, måste se 
ungdomsförbunden, där har skolan en stor roll. Ungdomar måste se att det går 
att påverka, även om de nu är intresserade av bara en fråga. 

• Kommunen kan hjälpa till med lokaler och till ungdomsförbund genom t.ex. att 
avsätta en liten budget för ungdomsfrämjande verksamhet. Det spelar ingen roll 
om aktiviteterna i början, som ungdomsförbund arrangerar, är rent sociala – 
sociala aktiviteter är en väg in i politiken. Ungdomar måste ha en relation till 
politiker. 

 
 

Närvarande politiska representanter säger följande: 
• Att de ska titta på förslaget med ungdomsfrämjande verksamhet. 
• Att de ska fundera om de kan besöka skolor oftare och prata om sin politik, och 

inte bara inför ett val. 
• Pågående revidering av Emmaboda kommuns kulturplan ska underlätta för 

ungdomar att söka bidrag för olika arrangemang. 
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§10 
Information om elevhälsans verksamhet samt synpunkter på elevhälsan 
 
Ann-Helene Hellborg, chef för elevhälsan, presenterar sig och informerar 
Ungdomsrådet om vilka som arbetar på elevhälsan och vad de arbetar med. 
Elevhälsans roll att tillsammans med övriga verksamheter i bildningsfövaltningen 
främja goda kunskapsresultat förmedlas av elevhälsochefen. Till sist pratas det 
om elevhälsans roll i förhållande till psykisk ohälsa, åtgärder och anpassningar 
för elever med extra behov och likabehandling i skolan. 
 
Skillnaden mellan specialpedagoger och speciallärare förklaras. 

 
 
                         Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet, frågar Ann-Helene Hellborg varför  

psykisk ohälsa ökar bland unga.  
Ann-Helene Hellborg svarar att omvärldsfaktorer, orealistiska krav på unga, mobbing  
och barnfattigdom påverkar psykisk hälsa hos unga negativt. Ann-Helene Hellborg  
tillägger att elevhälsan arbetar med att synliggöra psykisk ohälsa och normalisera  
diskussionen om det mer.  

 
Jarkko Pekkala (S), ledamot i Ungdomsrådet, efterfrågar information om  
var trycket på orealistiska förväntningar kommer ifrån. Är det man själv  
som ställer höga krav på sig, eller kommer det från t.ex. föräldrar och andra  
vuxna? 
Ann-Helene Hellborg, chef för elevhälsan, svarar att orealistiska  
förväntningar kommer från olika håll i samhället. 
 
Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet, frågar om de eleverna  
som besöker elevhälsan har höga betyg eller låga betyg. 
Ann-Helene Hellborg, chef för elevhälsan, svarar att det kan vara olika. Man  
måste erbjuda varje individ stöd utifrån den individens unika förutsättningar, så  
arbetar elevhälsan. 
 
Bo Sunesson (C), ordförande i Ungdomsrådet frågar om elevhälsan behöver mer  
resurser. 
Ann-Helene Hellborg, chef för elevhälsan, svarar att personalen på elevhälsan  
gärna skulle vilja ha mer resurser i form av personal. 
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§11 
Frågor från elevrådet på Bjurbäcksskolan 7-9 om fritidsgården 
 
Elevrådet på Bjurbäcksskolan 7-9 har ställt en fråga till bildningsnämnden om det 
finns planer för fritidsgårdens placering. Många elever på högstadiet upplever att 
fritidsgården behöver vara kvar på skolområdet. Zayid Salih, elevrådet 
Bjurbäcksskolan 7-9, ställer frågan till Emma Åhlander Hansson. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), ordförande i bildningsnämnden, svarar att man 
under renoveringen av Bjurbäcksskolan 7-9 har varit tvungen att flytta på något, 
och att man då har valt att prioritera att lektionssalar är kvar under renoveringen.  
 
Nämndordföranden svarar därutöver att fritidsgårdens framtida placering efter 
renoveringen är något man får utvärdera när man har sett om lokalerna vid 
Tulpanen fungerar, om någon annan lokal är lämplig för fritidsgården eller om 
det behöver byggas nya lokaler. 
 
Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet, lämnar en synpunkt om att 
det är dåligt att ombyggnationen av högstadiet är försenad.  
 
Jarkko Pekkala (S) och Emma Åhlander Hansson (M) svarar att man har behövt 
göra om planeringen och ritningen av renoveringen, för att samverkan mellan 
kommunen och involverade intressenter ska fungera bättre. 
 
Zayid Salih, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, frågar vad eleverna i så fall ska göra 
ifall fritidsgården inte ska vara kvar på skolan tillfälligt. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), ordförande i bildningsnämnden, svarar att 
kafeterian kommer att vara kvar i skolan och att uppehållsytorna för elever 
kommer att bli större på högstadiet. Uppehållsytor kommer också finnas vid 
elevgruppernas klassrum.  
 
Jarkko Pekkala (S) säger att man i politiken är enig om att fritidsgård och skola 
ska vara skilda verksamheter, men att Socialdemokraterna fortsatt ser fördelar i 
att samordna fritids- och utbildningsverksamhet.  
 
Ziad Salih, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, frågar när fritidsgården kommer att 
flyttas till Tulpanens lokaler. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), säger att flytten möjligen sker till jullovet, men att 
det inte går att säga eftersom politikerna inte bestämmer det utan verksamheten 
själv.  
 
Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet, frågar varför fritidsgården 
inte planerar flyttas tillbaka efter renoveringen. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), säger att det absolut är ett alternativ att diskutera 
men att hon inte riktigt ser att det kommer att gå ihop, med tanke på vad för 
planer det finns för dimensioneringen av de nya skollokalerna. 
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Zayid Salih, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, säger att eleverna helst vill ha 
fritidsgården på skolan i framtiden.  
 
Agata Debska, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, frågar om politiker ser 
samordningsvinster mellan skola och fritidsgård, i förhållande till läxhjälp. Man 
kan t.ex. ha läxhjälp i fritidsgården. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), ordförande i bildningsnämnden, säger att skolan 
främst ska erbjuda läxhjälp, men menar att det också går att ha läxhjälp i 
Tulpanens lokaler. En elev har faktiskt föreslagit just det vid det öppna hus som 
hölls i Tulpanens lokaler. 
 
Eleonora Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, säger att många elever nog 
har missuppfattningar och tror att kafeterian ska flyttas.  
 
Agata Debska, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, frågar när byggnationen av 
Bjurbäcksskolan 7-9 kommer att vara klar.  
 
Jarkko Pekkala (S), ledamot i Ungdomsrådet, och Emma Åhlander Hansson (M), 
ordförande i bildningsnämnden, tror att det första spadtaget kommer att as om ett 
halvår och att byggnationen tar kanske 2 år. 
 
Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet, menar att många 
högstadieelever vet att kafeterian kommer att flyttas, men ändå är emot flytten av 
fritidsgården.  
 
Emma Åhlander Hansson (M), orförande i bildningsnämnden, menar att det 
mesta av motståndet efter en undersökning kommer från en tro att kafeterian 
kommer försvinna från skolan. 
 
Agata Debska, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, frågar hur stor chansen är att 
fritidsgården kommer tillbaka till skolområdet. 
 
Emma Åhlander Hansson (M), ordförande i bildningsnämnden, menar att det är 
omöjligt att veta idag och att den nya generationen ungdomar som fått använda 
fritidsgården på Tulpanen, får vara involverad i de diskussionerna som kommer i 
framtiden. Det är heller inte upp till politiken att detaljstyra.  
 
Eleonora Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, menar att många tror 
fritidsgård och kafeteria är synonymt. 
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             §12 
            Information från Teknik- och fritidsnämnden 

 
Jarkko Pekkala (S) berättar vad teknik- och fritidsnämnden har för uppgifter i 
kommunen. Lokaler och kost ligger på teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och 
fritidsnämnden bestämmer t.ex. vad det ska kosta att hyra en motionssal, att bada 
och att köpa mat på kommunens restauranger. Ett aktuellt projekt som nämnden 
jobbar med är t.ex. en planerad ombyggnation av simhallen.  
 
Emmabodafestivalen kommer i ny regi att återuppstå på Rasslebygd igen under 
nästa sommar. Teknik- och fritidsnämnden kommer att ställa sig positiv till att ge 
tillstånd till festivalen, om polisen ställer sig positiv till festivalen. 
 
Bowlinghallen ägs av teknik- och fritidsförvaltningen tillfälligt tills en privat 
aktör tar över verksamheten.  
 

 
                         §13 

    Information från Kommunstyrelsen  
     
    Bo Sunesson (C) informerar Ungdomsrådet om vilka aktuella frågor som  
    Kommunstyrelsen har diskuterat med samt vilka frågor som Kommunstyrelsen  
    fattat beslut om. 
 
    Av LUPPen har det framkommit att unga är nöjda med sin fritid och att de är  
    intresserade av samhällsfrågor. Killar är något mer intresserade av politik. 
 
    Bo Sunesson (C) berättar om Kommunstyrelsens beslut om ett handelsområde  
    vid Rasslebygd.  
 

                       Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet, frågar om fotbollsplanen vid  
                       simhallen kommer att försvinna med anledning av frågan om handelsområde. 
             Bo Sunesson (C) svarar att det inte är säkert och att processen befinner sig i ett  

    tidigt skede. 
 
    Erik Karlsson, elevrådet Vilhelm Moberggymnasiet, frågar vilka sorts affärer det  
    kommer att finnas vid Rasslebygd. 
    Jarkko Pekkala (S), svarar att entreprenören som kommunen har ett  
    markanvisningsavtal med, arbetar med att locka affärer. De är ett företag som  
    bygger och hyr ut lokaler åt mindre företag och verkar aktivt för att marknadsföra  
    sina handelsområden. Därför är det således svårt att veta vad det blir för sorts  
    affärer som etablerar sig vid Rasslebygd. Det är en affärsfråga för entreprenören  
    MIMS Invest. 
     
 
    §14 

Övriga frågor  
 
Inget övrigt. 


