
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-10-17 
 

 

  
 
Plats och tid 16:30, Örkelljungasalen, Kommunhuset 

Beslutande Annie Berg, Cajsa Torkelsson, Elin Andersson, Krzysztof Muszanski och 

Evelina Hansson 

Övriga närvarande Li Merander 

Christian Larsson (KSO) 

Niclas Bengtsson (oppositionsråd) 

Mathias Svensson (fastighetschef) 

 

 

Justerare Elin Andersson 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2019-10-21  Kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 51-60  
 Cajsa Torkelsson  

 Ordförande 
  

 Annie Hansson Berg  

 Justerare 
  

 

 

 

Elin Andersson    

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-10-17 

Datum då anslaget sätts 

upp 2019-10-28 
Datum då anslaget tas 

ned 2019-11-18 
 

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 X          

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 

 

§ 51. Föregående protokoll 

§ 52. Politiska beslut som rör unga 

§ 53. Besök av fastighetschef Mathias Svensson 

§ 54. Besök av KSO/KSAU 

§ 55. Budgetrapport 

§ 56. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 57 Örkelljunga träffas 

§ 58. Planering av kommande sammanträde och studiebesök  

§ 59. Planering av event 

§ 60. Rekrytering 
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Ungdomsrådet § 51 

 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att i övrigt lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Diskussion hölls om drogförsäljning på Kungsskolan.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 5 september 2019 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 52 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Vidare diskussion fördes med fastighetschefen om insynsskydd i duschar 

under § 53 

 

Beslutsunderlag 

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

införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 53 

 

 

Besök av fastighetschef Mathias Svensson 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att framföra till fastighetschefen att insynsskydd i förlängningen bör 

finnas på hälften av duscharna. 

att ungdomsrådet ska meddela rektorn på Kungsskolan om problemet 

med mobiler i omklädningsrummet.  

 

Sammanfattning 

Ungdomsrådet diskuterade om att eleverna på Kungsskolan inte har tid att 

duscha efter idrotten och att de istället använder insynsskyddet som 

omklädningsrum. De pratades även om rädsla för mobiler i 

omklädningsrummet och hygienen inne i duscharna.   

 

Beslutsunderlag 

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

införa insynsskydd i idrottshallarnas duschutrymmen 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 54 

 

 

Besök av KSO/KSAU 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingar.  

 

Sammanfattning 

Samtal fördes med Christian Larsson och Niclas Bengtsson. 

Ungdomsrådet lyfte fram droger och drogförsäljning på Kungsskolan som 

problem. Eleverna vet när polisen kommer och att det kan vara en fördel om 

civilklädd polis besöker skolan. Räddningstjänstens närvaro upplevs positiv. 

Det pratades även om Utbildningscentrums framtid och anledningarna till 

varför få elever väljer UC. Rådet anser att kommunen är dålig på att 

marknadsföra UC.  

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 55 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 9 196,47 

kronor använts och 20 803,53  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 § 56 

 

 

Rapport från arbetsgrupp/er 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Arbetsgruppen har inte hunnit påbörja sitt arbete 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 57 

 

 

Örkelljunga träffas 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att ge Li i uppdrag att köpa ett träd inför Örkelljunga träffas.  

att ge Li i uppdrag att ordna möbler och utrustning enligt rådets 

önskemål.  

att ge Li i uppdrag att ta fram visitkort/häfte/broschyr eller liknande för 

rådet 

 

Sammanfattning 

Ungdomsrådet har fått i uppdrag att hålla i medborgardialog kring 

kommunens visionsarbete. Detta kommer att göras i form av digital 

enkätundersökning samt möjlighet för barn att rita vad de tycker är bra.  

Barnens teckningar skall sedan fästas i ett träd och senare sammanställas.  

Li informerade om att ett träd på 2-3 meter kostar 2-4 000 kronor och sedan 

tillkommer jord för ca 2 000kronor. 

Rådets medlemmar klär sig enhetligt med den lila tröjan och svarta byxor.  

Rådet kommer att passa på att rekrytera inför nästa år genom att dela ut 

visitkort/häfte/broschyr eller liknande 

 

________________ 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(13) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-17 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ungdomsrådet § 58 

 

 

Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde blir den 28 november klockan 16:00, 

beredningsgruppen träffas den 11 november klockan 16:00 

 

Sammanfattning 

Kommande sammanträde blir i januari och februari.  

________________ 
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Ungdomsrådet § 59 

 

 

Planering av event 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att närvara på FlowNet för att marknadsföra rådet 

 

 

Sammanfattning 

Arbetsgruppen har ännu inte påbörjat planering av eventet.  

Li har undersökt möjligheten att boka idrottshallen i FORUM Örkelljunga, 

det är framförallt lördagar som är tillgängliga. 

Sportlovet infaller i februari (vecka 8) och Barnens dag infaller i mars. 

Dennis, som är bokningsansvarig på FORUM Örkelljunga, vill gärna ha 

kontakt med ungdomsrådet angående att samordna event under våren.  

Ungdomsrådet diskuterade om att delta i FlowNet och dela ut vattenflaskor 

och/eller något ätbart.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 60 

 

 

Rekrytering 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att marknadsföra sig under Örkelljunga träffas och på FlowNet 

 

Sammanfattning 

Rådet har tidigare beslutat att besöka kommunens skolor i december och 

kommer även att rekrytera under Örkelljunga träffas. Rådet kommer även att 

närvara på FlowNet.  

________________ 

 


