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Närvarande:
Tidpunkt för ordinarie möte:

19 09 26 kl. 16.45-17.45

Genomgång av nämndens föredragningslista 19 09 26
Ärende 12
Södergårdens verksamhet. Ungdomsrådet påpekar vikten av att

Spektrum finns kvar.
Ärende 13
Utegym i Vitabergsparken. Ungdomsrådet anser att den föreslagna
placeringen är bra.
Ärende 14
Medborgarförslag angående klimatnödläge hänvisas till
miljöförvaltningen enlig förvaltningens förslag vilket
Ungdomsrådet instämmer i att det är bra.
Ärende 15
Ungdomsrådet tycker att den föreslagna upprustningen och
utvecklingen av Hornstullstrand är bra men påpekar vikten av att
endast ansa/beskära träden men inte bort dem helt.
Ärende 16
Rådet anser att en renovering av skateparken bör göras snarast
möjligt om det finns behov.
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Ärende 18
Ungdomsrådet påpekar vikten av att alla brukare ska komma åt sin
akt i pappersform även om man inte har tillgång till digitala medel.
Men för majoriteten av brukare och behandlare ser man digital akt
som bra.
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Ärende 19
Bra att minska spridningen av mikroplast, ungdomsrådet instämmer
i förvaltningens yttrande.
Ärende 20
Rådet har inga direkta synpunkter men anser att det verkar vara en
fördel för involverade.
Ärende 21-24
Ungdomsrådet ställer sig positiva till ett levande stadsliv men
uttalar sig inte om frågan om serveringstillstånd.
Övriga frågor
Läget i Ungdomsrådet.
Rådet saknar medlemmar och ordförande Albin Hermansson
kommer att avgå under hösten. Albin har försökt ta kontakt med
SVUNG men inte fatt svar. Nuvarande ungdomsråd avslutas i och
med detta möte. Albin finns kvar som bollplank vid behov. Louice
Lundin tar kontakt med SVUNG för att diskutera möjliga lösningar.
Förvaltningen bör ha en intern diskussion om hur frågan kring
ungdomsråd ska hanteras.
Nästa möte: Inställt enligt
föregående punkt.
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