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Demokrativecka- ungdomsdialog

Ungdomsdialog, Ni frågade - Vi sa - Så här blev det
Den 14 oktober genomförde Södermöre kommundelsnämnd en webbsänd
ungdomsdialog. Det var första gången som kommundelsnämnden genomförde
en medborgardialog digitalt. Nedan följer en sammanställning över ungdomarnas frågor, politikernas svar samt vad som skedde efteråt.
I texten nedan nämns medborgarförslag, med det menas: Alla privatpersoner
som är folkbokförda i Kalmar kommun har rätt att lämna in förslag kring allt
som rör kommunal verksamhet. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag. När medborgarförslaget kommer in till
kommunen anmäls det till kommunfullmäktiges sammanträde. Den nämnd
som medborgarförslaget berör får i uppdrag att utreda förslaget. Du kan lämna
medborgarförslag här: https://www.kalmar.se/medborgarforslag
Tyck till finns också, det är ett sätt som du kan berätta vad du tycker om det
som kommunen gör. Till Tyck till kan man lämna synpunkter som förbättringsförslag, klagomål eller beröm. Allt det ger värdefull information som gör
att kommunen kan förbättra sina verksamheter. Kommunen vill att så många
som möjligt ska tycka att det kommunen gör är bra. https://www.kalmar.se/tycktill
Politikernas svar är sammanfattade. Vill du se hela sändningen kontakta sodermore@kalmar.se

Ungdomarna
frågade

Politikerna svarade

Så blev det

Varför kan vi inte få bättre
skolmat?

Det kan ni och det är vårt mål. Servicenämnden kommer höja kvalitén på huvudmålet, förhoppningsvis kommer man känna sig mer
nöjd framöver. Kommundelsnämnden önskar konkreta exempel
på vad som inte är bra eftersom det
annars landar i smak och tycke.

På samtliga tre dialoger under demokrativeckan kom
skolmaten upp. Förvaltningskontoret har framfört
kritiken om försämring till
kostenheten. Det har även
framförts politiskt från
kommundelsnämndens ledande politiker till servicenämndens ledande politiker.
I kritiken om skolmat önskar kostenheten få in exempel på vad specifikt som blivit sämre. Detta kan framföras till elevråd eller genom Tyck till.
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Finns det nattvandrare i
Ljungbyholm?

Nej. Kommunen arrangerar inte
nattvandring, det är ideella initiativ.
Kommundelsnämnden uppmanar
ungdomar att säga till sina föräldrar
att nattvandra eller Lgoif. Idag genomförs vuxenvandringar av IFK
Kalmar som får ett bidrag från
kommun.

Idag finns ett väl fungerande samarbete med IFK
Kalmar om vuxenvandringar inne i stan. Fler föreningar bjuds in för att öka
närvaron av vuxna på kvällar och helger i hela kommunen. För detta avsätts en
halv miljon kronor under
2021.

Lgoif har en tanke på att ta
tillbaka nattvandring men vi
tror inte att det är bra.

Det är tråkigt att man känner så, all
forskning visar att ju fler vuxna
som rör sig ute ju mer tryggt upplevs det och det blir mindre stök
och bråk.
Vi har länge försökt trycka på
KLT. Men ett problem är att det
inte är så många som åker. KLT
hänvisar till närtrafik men den kan
gå udda tider som inte passar och
så åker man inte av den anledningen. Det som nämnden kan
göra är att när kommunen har upphandling nästa gång av KLT så informerar man att man vill testa
andra kvällar och helger tex. men
det är också en budgetfråga. Det
pågår ständigt dialog med KLT på
politisk nivå. Kommundelsnämnden lovar att ta med sig dessa synpunkter i dialog med KLT.
Polisen har ökat sin närvaro på
landsbygden. Ibland är de civilklädda vilket gör att man inte alltid
noterar dem. Vi informerar kommunpolisen att man önskar mer
närvaro på landsbygden

Senare busstrafik, närtrafik
mest på helger.

Det skulle vara en trygghet att
se polisen lite oftare på landsbygden. De behöver bara synas så känner man sig lite
tryggare.

Det kommer framföras politiskt till regionens kollektivtrafiknämnd som är ansvarig för kollektivtrafiken i
hela Kalmar län.
Man också själv trycka på
de som bestämmer över
kollektivtrafiken genom att
lämna medborgarförslag
här:
https://www.regionkalmar.se/kontakta-oss/tycktill-och-paverka/lamnamedborgarforslag/
Kommundelsutvecklaren
har meddelat kommunpolisen detta önskemål.

