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Barn- och ungdomsråd 3 mars 2022  

Avdelning/verksamhet: Kommunövergripande barn- och 

ungdomsråd  

Datum: 2022-03-03  

Närvarande  

16 barn- och ungdomar, 3 politiker samt 6 tjänstepersoner var närvarande. 

Barn- och ungdomspolitik  

Presentation av kommunens organisation och styrning med politik 

(nämnder) och tjänstepersoner (sektorer), strukturen för elevdemokrati med 

klassråd, elevråd och brukarråd samt barn- och ungdomspolitik med de 

kommunövergripande träffarna en gång per termin.  

Samarbetsövning  

Det genomfördes en samarbetsövning där alla fick upp och röra på sig.  

Översiktsplan  

Presentation av arbetet med kommunens nya översiktsplan. Översiktsplanen 

handlar om hur samhällsplaneringen ska prioriteras i framtiden. Det är 

mycket fokus på att samhället ska vara tillgängligt för de flesta och vara 

anpassat för invånarnas behov. Det kan till exempel handla om trafik, 

parker, vägar och byggnader. Planen är att bevara, skydda och utveckla 

grönområden och vattendrag samtidigt som behovet av nya bostäder 

tillgodoses. I översiktsplanen redovisas områden där nya bostäder skulle 

kunna byggas. Översiktsplanen kommer att vara ute på samråd från mitten 

av april till mitten av juni.  
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Utvärdering  

En Menti med 4 utvärderingsfrågor genomfördes där deltagarna fick svara 

på vad de tyckte var bäst med dagens träff, vad de tycker är viktigast i 

samhällsplanering, om de tror att deras vänner vill tycka till om 

översiktsplanen samt eventuella förslag på ämnen till kommande träffar. 

Resultatet från utvärderingen bifogas minnesanteckningarna. Eleverna 

uppskattade presentationen av översiktsplanen och tycker att arbetet med att 

biltrafik ersätts av mer gång och cykel är viktigast i samhällsplanering. 

Majoriteten tror att deras vänner vill vara med och tycka till om 

översiktsplanen men vet inte hur det skulle kunna genomföras. Förslag på 

ämnen till kommande träffar är fokus på fritid, idrott, idrottsanläggningar, 

fritidsgårdar och aktivitetsplatser. Även mer dialog med politikerna, fokus på 

klimat och förbättringsarbete med skolorna är inkomna förslag.   

Övrigt  

Eleverna ombeds att ta med information om kommunens översiktsplan till 

respektive skola och elevråd och fråga hur barn och ungdomar kan 

involveras i kommande samråd. Vi lyfter frågan i barn- och 

utbildningssektorns ledningsgrupp när alla rektorer träffas.  

Vi kollar upp eventuell skyddsombudsutbildning för elever utifrån en fråga 

från en elev på Prästängsskolan som fått med den från en lärare.   

Mötesanteckningar förda av  

Kajsa Hansdotter  

  

Chef elevhälsa  

Barn och utbildningssektorn  

 Eksjö kommun    

  


