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Ungdomsrådet 
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Sammanträdesdatum 

2021-02-15 
 

 

  
 
Plats och tid 17:00, digitalt via Google Meet 

Beslutande Elin Andersson, Johanna Ottosson, Cajsa Torkelsson, Krzysztof Muszanski 

Övriga närvarande Li Merander, Ingela Ström, Lova 

Eskilandersson, Thea Eskilandersson, 

Rebecca Westergård 

 

 

Justerare Johanna Ottosson 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2021-02-17 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 08-15  
 Li Merander  

 Ordförande 
  

 Elin Andersson  

 Justerare 
  

 

 

 

Johanna Ottosson   

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-02-15 

Datum då anslaget sätts 

upp 2021-02-17 

Datum då anslaget tas 

ned 2021-03-12 
 

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 

Elin Andersson  X          

Evelina Hansson -          

Krzysztof Muszanski  X          

Annie Berg -          

Cajsa Torkelsson X          

Viola Peskhu -          

Johanna Ottosson  X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

X = Närvaro     - = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 08. Föregående protokoll 

§ 09. Politiska beslut som rör unga 

§ 10. Budgetrapport 

§ 11. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 12. Sveriges ungdomsråd. Kongress 2021 

§ 13. Löpande dialog med unga 

§ 14. Medskick till nästa råd 

§ 15. Val av nya ledamöter och ordförande 
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Ungdomsrådet § 08 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 18 januari 2021 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 09 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Rådet gick igenom aktuella protokoll på kommunens anslagstavla.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 10 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 0 kronor 

använts och 30 000 kronor återstår.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 11 

 

 

Rapport från arbetsgrupp/er 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att fortsatt avvakta med evenemang på grund av rådande 

pandemirestriktioner 

 

 

Sammanfattning 

På grund av skärpta restriktioner kopplat till covid-19-pandemin avvaktar 

rådet med alla externa aktiviteter.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 12 

 

 

Sveriges ungdomsråd. Kongress 2021 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att Krzysztof deltar som representant för ungdomsrådet 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes kring vem som ska representera ungdomsrådet vid 

Sveriges ungdomsråds kongress den 27 mars, som kommer att genomföras 

digitalt. Krzysztof anmälde sitt intresse och rådet utsåg honom som 

representant. Anmälan öppnar i februari och eventuellt kan fler personer 

anmäla sig då.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 13 

 

 

Öppen diskussion 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 

Vid dialogmöte med unga under februari månad lyftes önskemål om att 

landisbanorna skulle spolas för att förbättra isens kvalitet. Innan detta hann 

framföras vidare inom kommunen blev det utfört och detta var uppskattat.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 14 

 

 

Medskick till nästa råd  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att uppmana nästa råd att fortsätta arbetet med att få politiker och 

tjänstepersoner att i högre utsträckning använda rådet i enlighet med 

det politiska beslut som ligger till grund för rådets existens 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes kring hur rådet fortfarande inte används så som det var 

tänkt när rådet skapades. Medskicket blir att fortsätta kämpa för att politiker 

och tjänstepersoner verkligen ska använda ungdomsrådet och involvera unga 

i det demokratiska arbetet.  

Utdrag ut det politiska beslutet:  

Ungdomsrådet är en del i kommunens arbete med demokratifrågor och 

medborgardialog. Representanterna och rådet ges möjlighet till ett ökat 

deltagande och engagemang i samhällsutvecklingen. 

Ungdomsrådet blir en form för att fånga upp ungdomars synpunkter på olika 

lämpliga frågor inom kommunens verksamhet.  
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Ungdomsrådet § 15 

 

 

Val av nya ledamöter och ordförande 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att utse Elin till ordförande 

att utse Johanna, Krzysztof, Evelina, Rebecca, Lova, Thea samt Irma 

som ledamöter 

att ge mandat till rådet att under året tillsätta vakanta platser 

 

Sammanfattning 

Elin frågade sittande ledamöter vilja som önskade sitta kvar. Krzysztof, 

Johanna och Evelina samt Elin själv önskade sitta kvar. Annie, Cajsa och 

Viola lämnar sina uppdrag och avtackas. Rebecca, Lova, Thea och Irma 

anmälde intresse för att vara ledamöter i rådet.  

Elin frågade vem som önskade vara ordförande. Johanna samt Elin själv 

anmälde intresse och efter diskussion om hur uppdraget skulle fördelas gicks 

det vidare med lottning till Elins fördel. Johanna anmälde då sitt intresse för 

uppdraget som vice-ordförande.  

 

 

 

________________ 

 


