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Plats och tid Sal 206, Bjurbäcksskolan 7-9, Rådhusgatan 23, 
Emmaboda,  2022-04-11 14:04 – 16:09  

 
 

Deltagare Bo Sunesson (C), ordförande 
Stefan Månsson (M), 1:e vice ordförande 
Jarkko Pekkala (S), 2:e vice ordförande  
Dragan Pavlovic (S), ledamot 

 
Erik Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9  
Nellie Martinsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9  
Nils Nyquist, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9 

             
 

Tjänstemän / övriga deltagande Haris Hadzovic, nämndsekreterare 
 Melinda Mihlté, fältare  
 Lennart O Werner, skolchef § 3 
 Henrik Svensson, säkerhetssamordnare § 4 
              
Utses att justera              Stefan Månsson (M) 

 
Plats och tid för justering Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret Emmaboda,  
 Järnvägsgatan 28, Emmaboda 2022-04-12, kl. 16:30 

 
Underskrifter 
 
   Paragrafer 1 - 7 

  Sekreterare           Haris Hadzovic 
 
 
  Ordförande    

Bo Sunesson (C) 
 
 

Justerare    
Stefan Månsson (M) 
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I 
Mötets öppnande 

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

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

 
                       Rådet väljer Stefan Månsson (M) till justerare. 

 
Rådet beslutar om följande tid och plats för justering:  
Plats - Kansliavdelningen, kommunhuset, Järnvägsgatan 28, Emmaboda. 
Tid - tisdagen den 12 april, klockan 16:30. 

 
III 
Godkännande av dagordning 

 
Ordförande Bo Sunesson (C) föreslår att punkten Presentation från rådets deltagare 
läggs till på dagordningen, samt att punkterna Information från Teknik- och 
fritidsnämnden och Information från Kommunstyrelsen flyttas efter punkt 1, 4 och 5. I 
övrigt godkänns dagordningen. 
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Innehållsförteckning 
 
             § 1  Presentation från rådets deltagare 
                        § 2  Emmaboda kommuns fältare informerar 

§ 3  Svar på frågor från Bjurbäcksskolan 7-9s elevråd kopplade till fritidsgårdens   
       framtid 
§ 4 ”Kriget i Ukraina – hur kan man hjälpa och hur ska man agera? Vad är sant  
       och inte sant?” – med säkerhetssamordnaren 

             § 5  Information från teknik- och fritidsnämnden 
                        § 6  Information från Kommunstyrelsen 
                        § 7  Övriga frågor 
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§1 
Presentation från rådets deltagare 
 
Ordförande Bo Sunesson (C) uppmuntrar mötesdeltagare att ta mötesfika om de önskar 
detta. Närvarande elevrådsrepresentanter, politiska representanter och föredragande 
tjänstemän på plats får möjlighet att presentera sig och berätta i vilken ort de bor.  

  



Emmaboda kommun 
Ungdomsrådet Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-11 

  
Justerande                  Utdragsbestyrkande                

 

 

 
§2 
Emmaboda kommuns fältare informerar 
 
Melinda Mihlté, fältare (fältsekreterare) anställd på Emmaboda kommun, 
presenterar sig och lämnar följande information kopplad till: 
 
Hur fältarna arbetar för ungas bästa 

•  Uppsökande och förebyggande arbete för att fältarna ska främja ungas  
 trygghet. 

•  Information som fältarna inhämtar från unga om ungas situation.  
•  Fältarnas arbete med att vara ungdomarnas röst och framföra åsikter 

 ungdomarnas perspektiv.   
•  På vilket sätt ungdomar att vända sig till fältare när man behöver trygg  

 vuxen närvaro, hjälp med myndighetskontakter, frågor kring hälsa, sex-  
 och relationer eller att hitta en sysselsättning på fritiden. 

•  Fältarnas närvaro på motorevenemanget En Dag På Strippen den 14 maj. 
•  Kontaktuppgifter till fältarna och en anonym chatt som ligger på  

www.emmaboda.se/faltare . 
 
 

Våld i ungas relationer 
•  Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. 
•  Vikten av att fältarna får information från ungdomar själva om relationer  

 och hur det är att vara ung och ha en relation, samt vilka problem och  
 utmaningar som förekommer. 

•  Information på ungarelationer.se och enkät i Quizform ”Är jag i en  
 schysst relation?”. 

 
 
ANDTS 

•  Vad ANDTS står för – alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om  
 pengar 

•  Vikten av att ungdomar berättar om sina upplevelser i förhållande till  
 problematik med alkohol, narkotika, droger och spel om pengar.  

•  Fältarnas närvaro på s.k. ”Riskkvällar”. Det är sådana kvällar som t.ex.  
 Valborg där det föreligger högre risk för att dricka eller inta andra  
 rusmedel. 

•  Fältarnas uppdrag är att se till att alla mår bra och känner sig trygga,  
 fältarna är inte en ordningsmakt och arbetar inte med att upprätthålla lag.  
 En vanlig missuppfattning är att fältarna dyker upp på en fest och tar  
 ifrån alla deras dryck. 

 
  Diskussion 

• Erik Karlsson, Bjurbäcksskolan 7-9s elevråd, efterfrågar information om 
var fältarna håller till.  

• Melinda Mihlté svarar att fältarnas kontor ligger på IFO, Järnvägsgatan, 
men att man sällan sitter på kontoret – det är t.ex. bara när man skapar 
kommunikationsmaterial som man håller till där.  
 

http://www.emmaboda.se/faltare
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• Erik Karlsson, Bjurbäcksskolan 7-9s elevråd, lämnar en synpunkt om att 
det hade varit bra om det fanns en lokal med fasta drop-in-tider, eftersom 
det emellanåt kan vara svårt att få tag på fältarna.  

• Melinda Mihlté, fältare, svarar att hon håller med, men att det just nu är 
tilldelat resurser till två heltidstjänster. De två fältarna som idag är 
anställda har närvaro på väldigt många ställen utifrån många olika 
åtaganden. 

• Erik Karlsson, Bjurbäcksskolan 7-9s elevråd, tycker att man bör anställa 
fler fältare. 
 

 
• Jarkko Pekkala (S), frågar elevrådsrepresentanterna ifall det är mycket 

alkohol och narkotikaproblematik bland unga i kommunen. 
• Elevrådsrepresentanterna svarar att det beror på vilka kretsar man rör sig 

i. Rökning är ovanligt, men s.k. ”vapes” börjar bli vanliga, och snus är 
väldigt utbrett.  

• Enligt Melinda Mihlté, fältare, har bruk av Alkohol, narkotika och 
rökning minskat – men man kan utläsa att snusande har ökat. 

 
 

• Jarkko Pekkala (S) frågar ifall det finns fältarorganisationer i alla 
kommuner i Kalmar län. 

• Melinda Mihlté, fältare, svarar att det inte finns i alla kommuner och 
redogör för vilka kommuner man har samarbete med och vikten av att 
Emmaboda kommuns fältare är närvarande på evenemang i andra 
kommuner där ungdomar från Emmaboda kommun uppehåller sig.  
 
 

• Jarkko Pekkala (S) frågar varför kampanjen ”Våld är inte romantiskt” har 
lanserats – finns det någon negativ trend som ligger till grund? 

• Melinda Mihlté, fältare, svarar att våld i ungas parrelationer har ökat och 
att vuxna behöver bli bättre på att identifiera tecken på våld. Det är 
anledningen till att kampanjen har lanserats. Man måste förändra sättet 
man pratar på om samtycke, sexuella relationer och bli bättre på att 
problematisera och synliggöra pornografins potentiella inverkan på 
förväntningar kring intima relationer. I de nya kursplanerna kommer 
sättet man undervisar om det som idag kallas för sex och samlevnad, 
förändras – det kommer t.ex. att integreras i alla ämnen i skolan och 
benämningen sex och samlevnad kommer att förändras. 
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§3  
Svar på frågor från Bjurbäcksskolan 7-9s elevråd kopplade till 
fritidsgårdens framtid 
 
Bjurbäcksskolan 7-9s elevråd har ställt en fråga kring framtida förutsättningar 
kopplade till fritidsgården. Mer specifikt undrar elevrådet om fritidsgårdens 
placering.  
 
Lennart O Werner, förvaltningschef för bildningsförvaltningen och skolchef, 
presenterar sig och lämnar följande information kopplad till fritidsgårdens 
framtid: 
 
Tillfällig fritidsgårdsplacering 

• Under ombyggnationen är det tänkt att fritidsgården tillfälligt ska placeras 
vid Tulpanen, Trädgårdsgatan/Storgatan, 10 minuter från nuvarande 
fritidsgård. 

• Den tillfälliga fritidsgården kommer att vara 625 kvadratmeter stor. 
• Barnkonsekvensanalys har gjorts i samband med den tillfälliga 

placeringen.  
• Byggstart i slutet av april. 
• Ny, tillfällig fritidsgård tillgänglig från juli 2022. 
• I framtiden kommer man att utvärdera den tillfälliga placeringen och se 

om det finns förutsättningar att utveckla vidare fritidsgården på Tulpanen, 
eller att hitta en annan placering. 

 
Informationen antecknas till protokollet. 
 
Diskussion 
Erik Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, efterfrågar information om man 
har bestämt var fritidsgården kommer att vara i framtiden. Det finns stort stöd för 
att fritidsgården ska komma tillbaka till skolområdet efter ombyggnationen, 
enligt Erik. Många tycker det att det är bäst att fritidsgården stannar på 
skolområdet, enligt Erik. 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef (bildningsförvaltningen) och skolchef, svarar 
att tanken med ombyggnationen är att skolområdet ska utformas för att främst 
fokusera på utbildning, istället för fritidsaktiviteter – och att fritidsgården kan 
komma att gynnas av att man förlägger verksamheten på något annat ställe och 
renodlar utbildningsverksamheten jämfört med fritidsverksamheten utifrån 
placering. Fritidsgården kan bl.a. gynnas av en annan placering genom att fler 
gymnasieungdomar söker sig till fritidsgården. Det kommer dock fortfarande 
finnas uppehållsutrymmen på skolan för aktiviteter såsom en cafeteria, men inte 
en fritidsgård eftersom en fritidsgård är avsedd för fritidsaktiviteter, och ett 
skolområde är avsett för utbildning.  
 
Jarkko Pekkala (S) underdstryker att eleverna också förstår att skolverksamhet 
och fritidsverksamhet är olika, men att det dock inte behöver vara problematiskt 
att kunna växla över till fritidsverksamhet under kvällstid.  
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Erik Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, efterfrågar information om hur stor 
dagens fritidsgårdslokaler är. 
 
Lennart O Werner, förvaltningschef (bildningsförvaltningen) och skolchef, svarar 
att dagens fritidsgård är omkring 250 kvadratmeter stor. 
 
Dragan Pavlovic (S) frågar om det har funnits tankar på att lägga fritidsgården 
vid sporthallen. 

 
Lennart O Werner, förvaltningschef (bildningsförvaltningen) och skolchef, svarar 
att det alternativet inte har övervägts i någon konkret plan. Om det visar sig att 
fritidsgården bör komma tillbaka till skolområdet efter den tillfälliga placeringen, 
anser Lennart O Werner att det är en god idé att fundera på att förlägga en ny 
eventuell fritidsgård i anslutning till sporthallen. 
 
Nils Nyquist och Nellie Martinsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, menar att det 
är en dålig idé att gå emot så pass många berördas kritiska åsikter. 
 

            Lennart O Werner, förvaltningschef (bildningsförvaltningen) och skolchef, svarar  
att åsikterna har beaktats men att man har valt att gå vägen för att renodla  
utbildningsverksamhet. Han visar därutöver en projektritning på det framtida  
skolområdet för elevrådsrepresentanterna. Elevrådsrepresentanterna kommer att  
få projektritningen utskickad via rådets sekreterare. 

            
           En synpunkt framkommer från elevrådsrepresentanterna om att det inte är  
           positivt att det endast ska finnas mindre uppehållsutrymmen på det framtida  
           skolområdet. 

  



Emmaboda kommun 
Ungdomsrådet Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-11 

  
Justerande                  Utdragsbestyrkande                

 

 

 
§4  
”Kriget i Ukraina – hur kan man hjälpa och hur ska man agera? Vad är 
sant och inte sant?” – med säkerhetssamordnaren 

 
Henrik Svensson, säkerhetssamordnare Emmaboda kommun, presenterar sig och 
berättar om hans säkerhetsrelaterade uppdrag och delaktighet i Emmaboda 
kommuns arbete med flyktingmottagande.  
 
Följande information lämnas om hur kriget i Ukraina påverkar oss lokalt, hur vi 
bör agera och vad man ska vara vaksam kring: 
 

                      Flyktingkris och säkerhetskris - lägesbild 
• Rysslands eskalationer före kriget i Ukraina – det är inte nytt. 
• Flyktingsituationen – fortfarande har relativt få sökt sig till Sverige och också 

till Emmaboda kommun. 
• Emmaboda kommun har fortsatt kontakt och ger stöd till flyktingar även efter 

att de har lämnat Emmaboda kommun till följd av Migrationsverkets 
omplaceringar. Man följer upp så att de har det bra.  

• Omvärldsläget: stigande varupriser, IT-attacker och kränkningar av svenskt 
luftrum. 

• Samverkan mellan alla kommuner i länet kring flyktinghjälp. Emmaboda 
kommun är den enda kommunen i länet som har ett evakueringsboende i 
kommunal regi i samarbete med Migrationsverket.  

 
Hur påverkas vi?  
• Just nu är läget lugnt i Sverige och man ska inte vara speciellt orolig, men 

man ska vara beredd på att Ryssland kan vidta åtgärder som kan vara farliga 
för Sverige. Denna uppfattning delar försvarsmakten. 

• Sverige påverkas på kort sikt genom högre varupriser.  
 

Hur ska vi agera?  
• Det är viktigt att ta reda på var närmaste skyddsrum ligger.  
• Det är också viktigt att vara källkritisk och att inte sprida information som 

man inte vet sanningsgraden på eller vem informationen kommer från. Det är 
också olämpligt at ta bilder på militärfordon. 

• Telefonnummer från försvarsmakten som är bra att ha koll på är följande: 
070 90 43 94 851  – Rapportera avvikande händelser på land 
08 788 75 00  – Rapportera avvikande händelser till sjöss 

 
  



Emmaboda kommun 
Ungdomsrådet Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-04-11 

  
Justerande                  Utdragsbestyrkande                

 

 

 
             §5 
            Information från Teknik- och fritidsnämnden 
 

Ordförande Bo Sunesson (C) framhäver att det är mycket positivt att det har varit 
så mycket diskussioner på dagens möte, men att informationen under punkt 4 och 
5 tyvärr måste utgå då tidsbrist föreligger. 
 
 
§6 
Information från Kommunstyrelsen 
 
Inget tas upp på grund av tidsbrist. 

 
 

§7 
Övriga frågor 
 
Nellie Martinsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, efterfrågar information om vad 
som har hänt med busskorten som man hade för ett antal år sedan under 
sommaren till ungdomar i Emmaboda kommun. 
 
Ordförande Bo Sunesson (C) lovar att återkomma med svar per mejl när han har 
tagit reda på detta. 
 
Erik Karlsson, elevrådet Bjurbäcksskolan 7-9, efterfrågar information om det 
kommer att vara fler möten med Ungdomsrådet. 
 
Ordförande Bo Sunesson (C) svarar att inget möte är inplanerat före oktober, men 
att Ungdomsrådets presidium är öppna för att planera in ett nytt möte och att det i 
så fall kommer att kommuniceras med representanterna som är invalda i rådet. 
 


