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Barn- och ungdomsråd 

Datum: 24 november 2022 

Närvarande 

Fem politiker, fem tjänstepersoner och 13 elever deltog i barn- och 

ungdomsrådet. Furulundskolan, Ingatorp, Hult, Höreda, Norrtull, 

Grevhagen och Linnéskolan var representerade.  

Vad vill du prata om? 

Eleverna svarade, via mentimeter, att de ville prata om;  

• Maten. Skolmaten och matsvinn. Mer pengar till skolköket. 

• Trivsel i skolan. Trygghet och miljö på skolan. Elevernas trygghet i 

skolan. Trygghet.  

• Mer pengar till skolan nu när allt har blivit dyrare. Vad vi behöver 

till skolan. 

• Om hur Norrtull kommer byggas om och när? Mer plats i 

Linnéskolan. 

• Miljön. Hur nya stadsdelar planeras och byggs. Hur Eksjö jobbar 

för att minska klimatpåverkan.  

Vad är barn- och ungdomsrådet? 

På varje skola hålls klass- och elevråd för att ge eleverna möjlighet till 

inflytande över utbildningen och frågor av gemensamt intresse. Det 

kommunövergripande elevrådet är ett forum dit elever från kommunens 

alla skolenheter och skolformer bjuds in för att gemensamt lyfta och 

diskutera aktuella frågor. Där kan tjänstepersoner och politiker inhämta 

elevers åsikter och bolla idéer. Det kommunövergripande elevrådet är ett 

verktyg för att ge barn möjlighet att påverka kommunens utveckling.  

Den 11 september i år hölls det val. Då valdes bland annat politikerna till 

kommunfullmäktige i Eksjö kommun. Det går att se inspelningar av 

kommunfullmäktiges möten på kommunens hemsida. Nästan alla politiker 
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i Eksjö kommun är fritidspolitiker, vilket innebär att de engagerar sig 

politiskt på sin fritid” 

Hur kan man lämna medborgarförslag? 

Man kan påverka genom att lämna in medborgarförslag. Det finns en e-

tjänst för detta som kräver bank-ID, men man kan också lämna in 

medborgarförslag direkt till kontaktcenter.  

Samtal med tjänstepersoner och politiker 

Eleverna delades in i mindre grupper och fick prata en kvart med 

representanter från kommunens olika sektorer. 

Samhällsbyggnadssektorn 

Samhällsbyggnadssektorn ansvarar för den fysiska miljön; kartor, 

cykelvägar, bygglov, vattenkvalité men också tillsyn av alkohol och tobak.  

Höredaskolan ska eventuellt byggas om, köket ska bli större. Eventuellt ska 

paviljonger användas från Furulundskolan. Det verkar dock bli tidigast 

hösten 2023.  

Om/nybyggnation av Nortullskolan ska göras men har skjutits fram lite på 

grund av ekonomi.  

På Linnéskolan har man problem med förstörelse och nedskräpning av 

skolgården. Delvis beror det på att konstgräsplanen är populär. På dagarna 

är det också en del bråk på konstgräsplanen. Grevhagsskolan undrar om de 

också kommer få konstgräsplan.  

Eleverna från Hult vill att man renoverar gympasalen, det är mögel i 

duscharna. På brukarrådet har man pratat om att skolgården ska renoveras.  

Flera elever bodde runt Solgen och tyckte det var synd att vattennivån 

varierar mycket. Det är en vattendom som reglerar detta, och det är svårt 

att påverka.   

Folk kör fort genom Höreda, det är dock trafikverket som ansvarar för den 

vägen, men kommunen försöker påverka så gott man kan.  

I Ingatorp byggs torget om. Bland annat planteras fler träd. En cykelväg har 

byggts i Ingatorp, den kommer bidra till att motverka översvämning.  

Eleverna i Ingatorp och Hjältevad använder cykelvägen mellan orterna. Det 

kommer eventuellt att byggas en ny cykelväg mellan Hjältevad och 

Bruzaholm. 
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I Kvarnarp kommer det byggas ett nytt demensboende. Vi kunde med 

lättnad konstatera att den inte påverkar den skog som eleverna brukar leka 

i. Riksväg 40 kommer dras om för att minska trafiken i centrum. 

Kvarnarpsvägen kommer förlängas så att den också blir en infart till 

centrum.  

Grevhagsgatan får cykelväg. Grevhagsskolan får ny idrottshall.  

Vid industriområdet, nära katthemmet, finns en gräsplan med fotbollsmål 

som är trasiga. Eleverna framförde att det hade varit bra om målen lagas.  

Tillväxt och utvecklingssektorn 

Tillväxt och utvecklingssektorn arbetar med kultur, fritid, näringsliv och 

vuxenutbildning. Eleverna fick veta lite djupare vad respektive avdelning 

jobbar med. Eleverna insåg snabbt att de är involverade i en hel del av 

sektorns delar. Allt från när de utövar sina aktiviteter till när de har 

sommarlov och badar eller lånar en bok på biblioteket. De fick också en 

kännedom om att sektorn stöttar våra affärer och turismen samt lite kort 

kring att de i framtiden kan starta UF-företag. De tyckte det var häftigt att 

en känd Youtuber har gått på Campus i12 (Joel Adolphson i gruppen “I 

just want to be cool”). Flera av eleverna är med i olika föreningar, det var 

blandat med allt från Scouting och cykling till fotboll. En hel del spelar 

olika instrument, spännande att det fanns 3 st cellister i gruppen.  

Sociala sektorn 

Social sektorn arbetar med individ, familje- och äldreomsorg. För att må 

bra är det viktigt att ha vänner och känsla av sammanhang. Det hjälper 

kommunens lotsar till med. Det finns dock inte lotsar i Höreda och Hult, 

det finns inte tillräckligt med personal för det. På de mindre orterna i 

kommunen spelar kyrkor och föreningar en viktig roll för att det ska finnas 

aktiviteter för ungdomar. En del ungdomar saknar sammanhang.  

De flesta eleverna känner sig trygga, några ställen i Ingatorp nämndes som 

otrygga. 

Man pratade också lite om kriget i Ukraina.  

Barn- och utbildningssektorn 

Barn- och utbildningssektorn ansvarar för våra förskolor och skolor. Målet 

med skolan är att eleverna ska må bra och få goda studieresultat. För att må 

bra och kunna arbeta i skolan är det viktigt att man äter bra. Eleverna fick 

ta del av en film från Foodix, kommunens utbildningsbibliotek med 

utbildningsfilmer, som handlade om hur man kan skapa en bra arbetsmiljö i 

matsalen. Man kan också skapa minimatråd varje vecka så att man kan 

framföra sina synpunkter direkt till personalen i matsalen. En del elever 
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upplever att maten blivit sämre och det finns elever som väljer att inte äta 

lunch i skolan ibland. För att eleverna ska förstå varför det serveras en viss 

kost och för att kunna påverka, finns matråd på kommunens skolor. En 

skola saknade matråd för närvarande men eleverna tog upp frågor kring 

maten på elevrådet.  

Att prata om närvaron i skolan och vad det är som gör att man inte alltid är 

på plats i skolan var ytterligare ett samtalsämne under dagen.  

Vad vill du prata om vid nästa barn- och 

ungdomsråd? 

Eleverna svarade, via mentimeter, att de ville prata om;  

• Skolmat. Matsvinn och skolmat. Maten. Matsvinn. Kaffe i skolan. 

Att man får flera val att välja på i skolmatsalen. Mer ljust bröd i 

skolan så att det räcker till alla.  

• Miljön. Hur Eksjö motverkar klimatpåverkan. Om miljön. 

• Lotsar till vår skola. Aktiviteter med ungdomslotsarna.  

• Elevernas fysiska och psykiska hälsa. Droger och nikotin, barn som 

inte känner sig trygga vid platser där man har hittat droger och 

nikotin.  

• Telefon för rasterna. Kunna ha telefon på rasterna alltså sexorna.  

• Hur det går i skolan till exempel trygghet. 

Nästa barn och ungdomsråd 

Nästa barn och ungdomsråd hålls den 16 mars kl. 8.30 i 

Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. 

Mötesanteckningar förda av 

Sara Bergqvist 
Hållbarhetsstrateg 
Kommunledningskontoret 


