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Datum

2019-03-13
Höstens rådslag med Barbrobetalar genomfördes 14 november på Kulturhuset Fyren.
De fyra förslag från kommunens ungdomar som gick vidare till rådslaget var gratis
busskort, permanent öppen konstvägg, större skolskåp och gym.
1. Gratis busskort

Busskort till alla elever är en vanlig rådslagsfråga som varit uppe flera gånger
tidigare och beskedet var inte annorlunda från hur det har varit de senaste åren.
Politiken har en ambition att elever i årskurs 6–9 ska få busskort i framtiden, men
anser det svårt att prioritera den kostnaden i budgeten för närvarande.
2. Permanent öppen konstvägg

Förslaget om en permanent öppen konstvägg i centrala Kungsbacka var politikerna
mycket positiva till. En tillfällig konstvägg placerades på prov utanför Kulturhuset
Fyren under föregående år, och utvärderingen var till största delen väldigt positiv.
Förvaltningarna kommer fortsätta arbetet med målet att en permanent öppen
konstvägg ska kunna finnas på plats till sommaren 2019.
3. Större skolskåp i Åsa
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Ungdomar i Åsa hade skickat in förslag om större skolskåp på Åsaskolan.
Ungdomarna tog själva upp förslaget på elevrådet i skolan på morgonen samma dag
som rådslaget var, och beslutet blev att skolan själv kommer att hantera frågan
internt. Ungdomarna som hade lämnade förslaget kom därför inte till rådslaget.
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4. Gym i Åsa

Ett förslag om ett gym i Åsa har skickats in även vid tidigare rådslag. Beskedet då
som nu är att kommunen inte kommer att bygga något gym i Åsa, eftersom
Kungsbacka kommun inte driver egna gym utan att det är företag som gör
det. Tyvärr var inte ungdomarna som lämnade förslaget på plats på rådslaget. Efter
rådslaget så har den glädjande nyheten kommit att ett privat gym etablerat sig i Åsa,
varför förslaget om gym i Åsa nu får anses vara uppfyllt.
Tack till alla unga invånare som har deltagit i höstens kampanj genom att lämna
förslag och rösta! Även stort tack till alla skolor som välkomnade personalen från
Kultur och Fritid och till klasserna som var med och diskuterade under våra
demokratiutbildningar. Dessutom ett särskilt stort tack till alla ungdomar, politiker
och tjänstepersoner som kom på rådslaget i höstas.
Vårens Barbrobetalar-kampanj pågår nu och fram till den 7 april. Rådslaget kommer
vara onsdag den 24 april kl 16:00 på någon av våra skolor. Information om vilken
skola det blir kommer på Barbrobetalars hemsida.
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