Rapport

Visionsarbetet för barn och unga
Som ett led i dialogen med invånarna kring visionsarbetet har kommunen informerat
om och ställt ett antal frågor till skoleleverna i årskurserna 1-9.1 Se bilaga.
Frågor och metod arbetades fram i dialog med de kommunala skolornas rektorer och
är ställda utifrån upplevt nuläge och önskat framtidsläge. I fokus för
frågeutformningen ligger visionens insatsområde ”Leva och bo” inom vilket
fritidssysselsättningen har ägnats särskilt intresse. Två frågor rör sig också kring
utvecklingsperspektivet ”Trygghet” där fokus ligger på trafiksituationen. Den sista
frågan har lämnats helt öppen för att ge möjligheten till ytterligare tankar och idéer
som inte rör sig inom visionsarbetets definierade gränser.
På Strandskolan och Mölltorpskolan har informationen och tillhörande frågor gått via
elevråden. På Forsviks friskola och Carl Johanskolan har frågorna lämnats direkt till
klasserna. Med undantag från en klass på Carl Johanskolan har frågorna inte
besvarats av varje enskild elev utan diskuterats och besvarats klassvis. I
sammanställningen är svaren redovisade per årskurs. Vid några av svaren är det
angivet att de avser ett specifikt geografiskt område i kommunen. Svaren ”Ja”, ”Nej”
och ”Vet inte” kan ha förekommit flera gånger hos respektive årskurs, men är i
sammanställningen angiven en gång vardera.
Sammanfattning
Generellt sett innehåller svaren mestadels rent konkreta synpunkter, förslag och
idéer. Det går också att se att frågorna kring boende och fritid går i varandra och
genererar till viss del samma eller liknande svar. Detta kan betraktas som en brist i
frågeunderlaget.
Sammanfattning boende
Ställda frågor:
 Vad tycker du är bra där du bor?
 Vad tycker du inte är bra där du bor?
 Vad skulle du vilja ha för att det ska bli bättre där du bor?

Flertalet klasser anger att närheten till vattnet och naturen samt lugnet och tryggheten
är det som gör Karlsborg till ett bra ställe att bo på. Det framgår också tydligt att de
aktiviteter som ordnas av föreningslivet bidrar till en positiv bild av kommunen.
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Utöver det har F-klass i Forsviks friskola lämnat svar.

Negativa synpunkter om samhället handlar i huvudsak om att det finns för få
aktiviteter, att kollektivtrafiken är för dåligt utbyggd och för dyr. Det framkommer
också en del synpunkter på att trafiksituationen på vissa ställen inte upplevs trygg
och säker. Den frågan sammanfattas mer ingående under rubriken ”Sammanfattning
Trygghet/trafiksituationen”.
När det handlar om åtgärder för att göra boendet bättre lämnas en hel del konkreta
förslag såsom bättre cykelvägar, fler affärer och bättre underhåll på vägarna. Vidare
föreslås ett antal konkreta fritidsaktiviteter, vilka även återkommer i svaren under
nästa rubrik.
Sammanfattning fritid
Ställda frågor:
 Vad tycker du är bra av det du kan göra på din fritid?
 Vad skulle du vilja ha för att din fritid ska bli bättre?

De positiva synpunkterna kring fritidssysselsättningen rör sig i huvudsak kring
idrottsaktiviteter som ordnas av föreningar. Att bada och simma är också ett frekvent
svar på frågan om vad som är bra av det som går att göra på fritiden. Det framgår inte
ifall det handlar om bad i sjöarna eller i badhuset.
Gällande ett önskat framtidsläge indikerar svaren tydligt att fler fritidsaktiviteter bör
ordnas. Vidare förekommer konkreta förslag på fritidsanläggningar såsom
bowlinghall, äventyrsbad och crossbana i hög grad bland svaren. Även förslag på
aktiviteter med mer kulturell prägel finns med såsom fler biofilmer, LAN-lokal,
musik- och dansskola.
Sammanfattning Trygghet/trafiksituationen
Ställda frågor:
 Finns det bra ställen att gå, cykla eller färdas på annat sätt på?
 Finns det ställen där det känns otryggt att vara/färdas för att det till exempel är dåligt upplyst
eller för mycket trafik med bilar, lastbilar och andra fordon?
 Vad tycker du behövs för att det ska bli tryggare och bättre att ta sig till olika ställen i
kommunen?

Flera svarar att det finns bra ställen att färdas på. Men i ett antal svar anges i samma
mening något undantag såsom ”Ja, men gör vägen större till Karlsborg”.
Konkreta exempel såsom dåligt upplysta passager, för höga hastigheter och dåligt
underhållna vägar förekommer bland svaren på frågan om otrygga ställen att vara
eller färdas på.
När det gäller frågan om vad som behövs för att det ska kännas tryggare och säkrare
att ta sig till olika ställen i kommunen är fler cykelvägar ett mycket vanligt svar. I
övrigt förekommer förslag om bättre belysning, farthinder och fler poliser relativt
ofta.
Sammanfattning öppen fråga

Flera av svaren har samma innebörd som tidigare svar. Risken finns förstås att
frågeställaren med de tidigare frågorna har snävat in svarspersonerna i att fokusera

kring fritids- och säkerhetsfrågorna. Men innebörden i de svar som har lämnats på
den här frågan handlar till stor del om önskemål om fler fritidsaktiviteter samt trygga
och trevliga utomhusmiljöer.
Presentation av resultatet
Enligt den framtagna arbetsplanen ska arbetsgruppen för Vision 2020 kalla elevråden
till en informationsträff för att redovisa och diskutera resultatet. Träffen kan vara ett
lämpligt forum för dialog kring kommunens och andra samhällsaktörers ansvar och
roller i ett utvecklingsarbete.
Slutsats
Frågorna har rört sig inom ett begränsat område och ger inte en heltäckande bild av
barns och ungdomars tankar och idéer om Karlsborg idag och i framtiden. Trots det
utgör resultatet ett viktigt bidrag till det fortsatta arbetet med att förverkliga visionen.
Inte helt oväntat handlar en stor del av svaren om fritidsaktiviteter. Med all tydlighet
framgår det att flertalet anser att det behövs fler aktiviteter med en större
intressemässig spridning. Eftersom en stor del av fritidsaktiviteterna anordnas och
utvecklas av föreningarna bör dessa tillskrivas en viktig roll i kommunens totala
utvecklingsarbete.
Gruppen barn och ungdomar utgör en stor del av kommunens befolkning och deras
åsikter om samhället bör fångas upp oftare och mer systematiskt än bara vid enstaka
tillfällen. Inom ramen för det pågående barnkonventionsarbetet arbetas det fram
förslag kring hur barn och ungdomar kan integreras i den demokratiska processen,
vilket går helt i linje med våra slutsatser.
Den genomförda undersökningen bör också förmedlas till andra gruppers arbeten
såsom Brottsförebyggande rådet.
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