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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-05 
 

 

  
 
Plats och tid 16:30, VIP-rummet, FORUM Örkelljunga 

Beslutande Annie Berg, Elin Andersson, Krzysztof Muszanski, Evelina Hansson 

Övriga närvarande Li Merander 

 

 

Justerare Krzysztof Muszanski 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2019-06-11  Kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 42-50  
 Li Merander  

 Ordförande 
  

 Annie Hansson Berg  

 Justerare 
  

 

 

 

Krzysztof Muszanski    

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-09-05 

Datum då anslaget sätts 

upp 2019-09-13 
Datum då anslaget tas 

ned 2019-09-30 
 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunledningskontoret 

 

Underskrift 
  

 Li Merander  
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Närvaro- och omröstningslista 

Ordinarie ledamöter 

När- 

varo 

Omröstningar 

§ § § 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Annie Berg X          

Casper Rosenlöf -          

Cajsa Torkelsson -          

Elin Andersson X          

Viola Peskhu -          

Krzysztof Muszanski X          

Angelina Landin – avgått från rådet -          

Evelina Hansson X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 42. Föregående protokoll 

§ 43. Politiska beslut som rör unga 

§ 44. Rapport från medborgardialog 

§ 45. Budgetrapport 

§ 46. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 47. Planering av kommande sammanträde och studiebesök  

§ 48. Planering av event 

§ 49. Rekrytering 

§ 50. Övriga frågor 

a) Drogförsäljning på Kungsskolan 

b) Komplettering av profilprodukter 
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Ungdomsrådet § 42 

 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att medverka på Örkelljunga träffas 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Li informerade om att kommunens firande av barnkonventionens dag 

kommer att genomföras i samband med Örkelljunga träffas 9/11 och att 

ungdomsrådet är inbjudet att medverka i detta.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 6 juni 2019 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 43 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Rådet gick igenom relevanta protokoll från kommunens anslagstavla  

KSAU § 167. Ungdomsrådet stället sig frågande till hur de ska hinna lämna 

synpunkter innan projektet skall redovisas till KSAU och varför det är så 

dyrt att installera insynsskydd 

KF § 82. Rådet uppmärksammar att det under 2018 initialt var 13 ledamöter 

i rådet och efter ett avhopp 12 ledamöter.  

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 167 Besvarande av motion, S - Öka elevernas trygghet genom att 

införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen 

KSAU § 173 Alternativa lokaler för Centrumhuset 

KF § 82 Interpellation, S - Till Kommunstyrelsens ordförande angående 

ungdomsrådet och dess verksamhet 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 44 

 

 

Rapport från medborgardialog 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att delta även i nästa medborgardialog 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Ungdomsrådet deltog tillsammans med polisen, kommunpolitiker och 

tjänstepersoner i en medborgardialog som hölls på Coops parkering i 

Örkelljunga den 23 augusti. Frågor som lyftes var att det önskades att fler 

poliser i kommunen och droger i skolan.  

Nästa medborgardialog blir i Skånes Fagerhult den 27 september klockan 

15-18. Ungdomsrådet deltar och Li ordnar med transport av beachflagga.  

Rådet anser att det bör bjudas på något vid nästa medborgardialog.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 45 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 7 307,10 

kronor använts och 22 692,90   kronor återstår. Det har även gjorts ett utlägg 

på 10 755 kronor inom ramen för det Leaderprojekt som rådet anordnade i 

samband med Örkelljungadagarna.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 46 

 

 

Rapport från arbetsgrupp/er 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att skapa en ny arbetsgrupp för att arbeta med ett demokratieventet i 

början av nästa år.  

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om att skapa ett event för barn och unga i kommunen och 

bland annat bjuda in politiker till en paneldebatt. Eventet blir även en del av 

rådets rekryteringsinsatser. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 47 

 

 

Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde blir den 17 oktober 2019 klockan 16:30 och att 

beredningsgruppen träffas den 7 oktober klockan 16:00. 

att ge Li i uppdrag att bjuda in Christian Larsson/KSAU till nästa 

sammanträde och Kristian Lindgren (UBF) till nästnästa.  

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om tidpunkt för nästa sammanträde 

________________ 
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Ungdomsrådet § 48 

 

 

Planering av event 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att planera inför ett demokratievent för barn och unga med 

politikerdebatt och roliga aktiviteter i början av år 2020 

att skapa en arbetsgrupp för eventet 

att be Li undersöka möjligheten att använda FORUM Örkelljunga i 

januari eller februari 

att föra en dialog med Flownet om ungdomsrådets deltagande 

 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om att skapa ett event för barn och unga i kommunen och 

bland annat bjuda in politiker till en paneldebatt. Eventet blir även en del av 

rådets rekryteringsinsatser. 

 

Krzysztof informerade om Flownet, ett LAN som nu ska arrangeras för 

femte gången i kommunen. Förslag på att ungdomsrådet medverkar på något 

sätt. 

________________ 
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Ungdomsrådet § 49 

 

 

Rekrytering 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att besöka samtliga skolor i slutet av året för att marknadsföra både 

rådet och demokratieventet 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om hur rådet bäst kan rekrytering inför nästa år. 

________________ 
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Ungdomsrådet § 50 

 

 

Övriga frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar  

a) Att be Li att framföra till BRÅ att drogförsäljning på 

Kungsskolan sker allt mer öppet och att det är viktigt med snabb 

respons från polisen när eleverna larmar om pågående 

försäljning. 

b) att ge Li i uppdrag att beställa 5 tröjor i stl S, M, L resp XL samt 

profilgodis om det inte är för dyrt.  

 

Sammanfattning 

a) Diskussion fördes kring drogförsäljning på Kungsskolan och att det 

är viktigt att polisen kommer omedelbart när elever larmar om 

försäljning.  

b) Det är viktigt att det finns tröjor som passar alla deltagare i rådet och 

lagret behöver därför kompletteras.  

 

________________ 

 

 

 


