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Minnesanteckningar från ungdomsdialog 2018-
10-11 
6 ungdomar deltog i ungdomsdialogen, samtliga tjejer. Två tjänstemän från 
kommundelsförvaltningen och tre politiker från kommundelsnämnden.  

 

Fråga: Varför samarbetar inte alla partier? Är det verkligen en 
demokrati om man utesluter att samarbeta med ett parti? Varför 
är det så att ingen vill samarbeta med SD när de fått röster? 

Elisabeth Gustavsson (EG): Vi har det som kallas för representativ demo-
krati. För oss innebär det att man inte vill samarbeta med SD på grund av deras 
ideologi, vi tycker så olika.  
Christopher Dywik (CD): Politik är lite som när man ska bestämma vad man 
ska hitta på under en rast, man gör det med dem som vill göra samma saker. 
Därför samarbetar vi med Moderaterna och Liberalerna här i Kalmar, eftersom 
vi vill ungefär samma saker och har samma syn på demokrati, valfrihet, mång-
fald och ekonomi. Ibland tycker SD och vi likadant, men oftast tycker de fak-
tiskt mer som Socialdemokraterna här i Kalmar. 
Jan Martinsson (JM): Man måste visa att man tycker olika, det är bra med en 
nämnd där olika partier är representerade. SD är för mig inget demokratiskt 
parti. Demokrati innebär allas lika värde och det ställer inte SD upp på. Jag 
samarbetar med de partier som gör att vi kan nå våra politiska mål med.  
Fråga från ungdomspanelen (UP): Ingen vet ju hur de varit om SD kom till 
makten. 
JM: Många partier ute i världen som liknar SD och som har kommit till mak-
ten har brutit ned demokratin med sin politik. 
 

Fråga: Hur jobbar ni för att den psykiska ohälsan ska försvinna i 
skolan? 

CD: Skolhälsan är en viktig del, men också Ungdomsmottagningen. Fler kura-
torer behövs, idag kan det ta 2-3 månader att få en tid, det är alldeles för lång 
tid för att få någon att prata med. Framförallt är det farligt för killar för de ten-
derar att inte boka tid och vänta, så ska man kunna nå dem måste det finnas 
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drop.in. Personalen på fritidsgården och kompisarna är givetvis också väldigt 
viktiga och här har man börjat med utbildningar för eleverna på gymnasiet. Jag 
hoppas vi kan sprida det till högstadiet också. 
EG: Vi har anställt ytterligare en kurator i Södermöre. 
JM: Tjejer mår dåligt visar studier, det är stor skillnad mellan tjejer och killars 
mående, varför är det så? Vi har skapat ett samhälle och skolgång med många 
krav, det hjälper inte att anställa fler kuratorer. Ni ungdomar behöver beskriva 
er verklighet.  
Fråga från UP: Killar kanske inte vågar visa hur de mår. Varför pratar man 
inte om psykisk ohälsa i skolan, det är tabu upplever jag. 
EG: Bra idé, vi tar det till oss. Vi kanske kan göra något för alla barn, elever 
och föräldrar som den liknande föreläsningsserie som gjordes om näthat för 
några år sedan. 
JM: Vi måste jobba förebyggande.  
EG: Idag är det uppdelat på antal elever, kurator och sjuksköterska. 
Fråga från UP: Man kan ju inte välja vilken dag man ska må bra. 
CD: Vi behöver komma ihåg att det just nu är svårt att få anställda kuratorer 
eftersom det inte finns så många utbildade i förhållande till arbeten.  
JM: Det är viktigt att lärarna är uppmärksamma på detta. 
 

 
Fråga: Vad vill ni med Södermöre för allas lokaler för att dessa 
ska utvecklas? Vad gör ni för att driva aktiviteterna framåt? 

Jessica (JE) förtydligar frågan: Det är svårt för Södermöre för alla att nå alla. Det 
var mer aktiviteter här innan. Vi vill ha in fler människor i lokalerna. Vad vill ni 
politiker? 

EG: Det ska vara en mötesplats för alla. 
JE: Det nås inte ut, det blir färre utifrån som kommer hit. 
UP: Vi här på mötet skulle kunna rusta upp musikrummet, kulturskolan kan 
komma och hålla i lektioner. 
CD: Kanske kan ni initiera ett samarbete med fritidsgården UNIK istället, de 
har ju stort fokus just på musik och så?   
JE: Flera rum bara står och används inte. Vi behöver ha yttre aktörer som 
kommer in och ger liv i lokalerna, så som studieförbunden. 
Hanna: Vi skulle kunna ha en tankesmedja kring hur lokalerna bättre kan ut-
nyttjas. 
 
Närtrafiken kommer upp som ett led i att alla inte kan använda allaktivitetshu-
set på grund av att det går få bussar och man vill inte åka närtrafiken på grund 
av att man har blivit dåligt bemött. 
EG: vi har tillsatt en utredning om utökade bussturer till Halltorp och vi har 
sagt att Södermöre kommundelsnämnd vill vara med och tycka till om utred-
ningen. Om det blir så att det tillsätts en busstur är det viktigt att vi använder 
turen och åker. Om man blir dåligt bemött är det viktigt att man anmäler den 
incidenten till KLT. 
 
Ungdomspanelen säger att de vill ha ett möte med KLT. Hanna föreslår att vi i 
så fall bjuder in KLT till ett möte med fler intressegrupper eftersom KLT har 
signalerat att de inte har resurser för tillfället att informera om sin verksamhet.  
 

Fråga: Vi vill ha mobi till Halltorp, varför ska den vara i Ljungby-
holm där det redan finns saker att göra? 
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JM: Mobi är tänkt att rotera mellan orterna, den ska inte vara på en fast plats. 
Alla föreningar har samma möjligheter att anmäla att man vill ha mobi.  
 

JE: avslutar med att framföra att det inte kommer några barn och unga till 
Halltorp på deras träffar där. Det finns önskemål att skolan hjälper till att 
marknadsföra det bättre i veckobrev. Elisabeth lyfter det i förvaltningen.  


