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Barn- och ungdomsråd 

Datum: 16 mars 2023 

Närvarande 

Tre politiker, fyra tjänstepersoner och 9 elever deltog i barn- och 

ungdomsrådet. Furulundskolan, Hult, Ingatorp, Prästängsskolan och 

Östanåskolan var representerade.  

Vad är barn- och ungdomsrådet? 

Barn- och ungdomsrådet är ett forum där barn och ungdomar bjuds in för 

att diskutera aktuella frågor som rör kommunens utveckling. Där kan 

tjänstepersoner och politiker inhämta elevers åsikter och bolla idéer.  

Frågor som rör skolan ska diskuteras i elevråd och brukarråd, alltså inte i 

barn- och ungdomsrådet. Matfrågor diskuteras först och främst i de matråd 

som ska finnas på varje skola.  

Matråd 

Malin Nilsson, måltidschef berättade att det ska finnas matråd på varje 

skola. Rektor är ansvarig för att det fungerar, men Malin kan komma och 

hjälpa till vid behov. Ibland organiseras matråd tillsammans med elevråd. 

Ett bra sätt att visa vad man tycker om skolmaten är att använda appen 

Skolmaten.  
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Kommunens miljöarbete 

Vid förra barn- och ungdomsrådet framkom det önskemål om att få prata 

om miljöfrågor, därför ägnades en stor del av detta möte till miljöfrågor.  

Först gjorde vi en tävling om de globala målen, materialet finns att låna om 

man vill göra det på sin skola. 

 

Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg berättade om kommunens miljöarbete. 

Kommunen har två fokusområden för miljöarbetet, som i sin tur har tre 

åtgärdsområden var. Minska klimatpåverkan är det första området, där vi 

ska arbeta med transporter, förnybar energi och konsumtion. Det andra 
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området är Öka biologisk mångfald, där vi ska arbeta med grönstruktur och 

ekosystemtjänster, vatten och giftfri miljö. 

Eleverna delades in i mindre grupper för att prata om vad kommunen bör 

prioritera och hur de själva kan bidra till miljöarbetet.  

Transporter 

Många tyckte att man bör cykla mer. Det framkom önskemål om att bilar 

skulle förbjudas runt torget och minskas längs södra storgatan. Elever 

borde cykla och gå till skolan i större utsträckning så att det inte blir så 

mycket bilar runt skolorna. Att cykla är också bra för hälsan och om man 

har gång- och cykelbanor så känns det tryggare. Gruset upplevs som ett 

problem då det är vasst och kan ge punktering. Felix Mårtensson, 

planarkitekt kollar upp varför denna typ av grus används och om det finns 

alternativ. 

Landsbygden är beroende av bilar (Ingatorp), kollektivtrafiken är bra (Hult) 

men kunde vara bättre (Ingatorp). 

I Hult önskade eleverna att skottning av cykelbanorna skulle göras 

snabbare. Felix Mårtensson, planarkitekt ska ta reda på hur 

prioriteringsordningen ser ut. I övrigt var man nöjd med cykelbanor och 

trafiksituation. Eleverna såg inget behov av bättre cykelparkeringar, 

cykelkartor eller cykelutbildningar. I Hult är man bra på att samåka, men 

eleverna trodde att fler skulle kunna samåka. Eleverna kom på idén att sätta 

upp lappar om aktiviteter och samåkning på skolan.  

Skräpplockning och sopsortering 

I Hult är det mycket skräp vid dammen. Nu när snön smälter kommer det 

också fram hundbajs. Eleverna tyckte att man skulle börja med 

skräpplockardagar igen.  

I en del skolor finns det möjlighet till sopsortering men samtliga tyckte att 

det behöver bli bättre. I Hult saknades det skyltar på kärlen, Sara ska se till 

att det åtgärdas. Inne på Prästängsskolan och på gymnasiet saknas kärl får 

återvinning. Sara ska ta med förslaget på förbättrad återvinning till 

skolledningen. 

Konsumtion 

Många tyckte att det är viktigt att laga istället för att slänga. Både saker som 

mikrovågsugn, men också kläder. Det är också bra att lämna till second 

hand. Det vore bra att anordna klädbytardag på Prästängsskolan.  

Det är också viktigt att använda alla resurser, till exempel att inom 

lantbruket också göra biogas.  
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Matsvinnet behöver minska, det bästa vore att öka kvalitén på skolmaten. 

Nu är det många konstiga kombinationer, ofta när det gäller nya vegetariska 

rätter. 

Yta vid Storegårdsområdet 

Kim Forsman, fritidsutvecklare har ansvaret för att utveckla 

Storegårdsområdet. Det finns många fina och bra saker på platsen men en 

yta är tom. Vi frågade därför ungdomarna om de hade några bra idéer för 

ytan. Det nämndes hinderbana, parkour, vattenlek men också någon slags 

enklare scen. Vi antecknade förslagen och tanken är att fråga ytterligare fler 

ungdomar om idéer innan vi bestämmer vad det blir.   

Under tiden som vi funderade åt vi lunch tillagad på den nya grillplatsen i 

området. På plats fick vi en kort presentation av kommunens 

ungdomslotsar, Fredrik och Arkan samt fritidsledare Tobias.  

 

Nästa barn och ungdomsråd 

Nästa barn och ungdomsråd hålls i höst i Kommunfullmäktigesalen i 

Stadshuset. 

Mötesanteckningar förda av 

Sara Bergqvist 
Hållbarhetsstrateg 
Kommunledningskontoret 
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