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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(114) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 
Plats och tid Digitalt via Google Meet klockan 17.30-18.19 

Beslutande Lista närvarande ledamöter, utgå ifrån närvaro- och omröstningslistan på sidan 2 

Övriga närvarande Louise Johansson  

Justerare  

  

Justeringens datum, 

plats och tid Kommunhuset, 2021-01-31 klockan 16.00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 01-10  
 Louise Johansson  

 Ordförande 
  

 Elin Andersson  

 Justerare 
  

 

Lova Eskilandersson 

 
 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2022-01-24 

Datum då anslaget sätts 

upp 2022-01-31 

Datum då anslaget tas 

ned 2022-02-21 
 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunledningskontoret 

 

Underskrift 
  

 Louise Johansson  
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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 -          

Johanna Ottosson x          

Rebecca Westergård -          

Lova Eskilandersson x          

Thea Eskilandersson -          

Irma Molina x          

Mira Lundvik -          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 01. Föregående protokoll  

§ 02. Val av datum för årsmöte 2022 

§ 03. Löpande dialog med unga 

§ 04. Rekrytering till ungdomsrådet 

§ 05. Event under 2022 

§ 06. Politiska förslag 

§ 07. Ungdomsrådets hantering av beslut 

§ 08. Trygghetsundersökning 

§ 09. Övriga punkter 

§ 10. Eventuella övriga frågor 
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Ungdomsrådet § 01 

 

 

Föregående protokoll 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 2021-12-06 

 

________________ 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ungdomsrådet § 02 

 

 

Val av datum för årsmöte 2022 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att årsmötet ska infalla 2022-02-14.  

 

att det planerade sammanträdet 2022-03-07 flyttas fram till 2022-03-21 

samt att datum för efterföljande sammanträden eventuellt justeras vid 

detta möte. 

 

Ärendebeskrivning 

Årsmötet ska inträffa senast den 2022-02-28. Louise föreslår att flytta fram 

det planerade sammanträdet 2022-03-07.  

  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 03 

 

 

Löpande dialog med unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomsrådet kan för tillfället inte besöka skolorna på grund av ökad 

smittspridning. Förslag som läggs fram är att kontakta ansvarig för elevråd 

på skolorna för att informera om ungdomsrådet på deras sammanträden. 

Ungdomsrådet föreslår även att skapa ny Google Classroom, eftersom den 

nuvarande inte används.  

________________ 

 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ungdomsrådet § 04 

 

 

Rekrytering till Ungdomsrådet 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Det förs en diskussion kring förslag på hur den framtida rekryteringen ska 

bedrivas. Information om ungdomsrådet och årsmötet ska spridas till 

skolorna genom lappar och infomentor. Ungdomsrådet ska även använda 

sociala medier i större utsträckning. Ungdomsrådet ska uppdatera Instagram 

med kontaktuppgifter och information kring årsmötet, men också med 

information om vad som händer i kommunen. Det ska även skapas en 

Snapchat för att enklare nå ungdomar i kommunen.  

________________ 
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Ungdomsrådet § 05 

 

 

Event under 2022 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomsrådets körsbärsträd ska invigas. Förslag är att placera en 

informationstavla om Ungdomsrådet vid körsbärsträdet. Eventet diskuteras 

vidare under våren.  

Ungdomsrådet ska ha ett event i samband med att politikerna kampanjer 

inför valet 2022. Förslag är att det samtidigt ska ske ett val för barn och unga 

i kommunen där de får rösta. Vattenflaskor ska delas ut i samband med 

eventet.  

Den planerade resan till Riskdagen skjuts i nuläget upp till hösten.  

 

________________ 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ungdomsrådet § 06 

 

 

Politiska förslag 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Louise informerar om att fler förslag behövs innan de kan föras vidare till 

kommunstyrelsen. Ungdomsrådet ska återkomma med förslag till nästa 

sammanträde.  

________________ 
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Ungdomsrådet § 07 

 

 

Ungdomsrådets hantering av beslut 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomsrådet har fått möjlighet att delge sina synpunkter kring ett ärende 

om vaccinbevis vid nyanställningar samt hur kommunen kan verka för att 

fler i personalen vaccinerar sig. Ärendet var under beredning för 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och har vid tidpunkt för sammanträdet 

skickats vidare till Kommunstyrelsen. 

 

Louise informerar om vad som kommer att krävas av Ungdomsrådets 

ledamöter framöver om de önskar att vara delaktiga i fler ärenden. 

Ungdomsrådet får möjlighet att lyfta frågor.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 08 

 

 

Trygghetsmätning 2021 Örkelljunga kommun 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Att ta ställning till de problem som framgår i trygghetsmätningen, 

särskilt frågan om att unga kvinnor upplever ett problem med att 

antastas och inkomma med synpunkter senast 2022-02-03  

klockan 16.00. 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomsrådet uppdras att ta ställning till de problem som framgår i 

trygghetsmätningen, särskilt frågan om att unga kvinnor upplever ett 

problem med att de antastas, och återkoppla till kommunstyrelsen med sina 

tankar. Synpunkterna ska vara inlämnade senast 2022-02-03 klockan 16.00. 

Ungdomsrådet är eniga om att frågan är viktig och för en diskussion kring 

vilka åtgärder som kan vara effektiva för att minska unga kvinnor utsatthet.  

Ordförande ställer frågan om ungdomsrådet kan besluta att ta ställning i 

frågan samt lämna synpunkter senast 2022-02-03 klockan 16.00 och finner 

att så sker.  

 

Beslutsunderlag 

Resultatbild Trygghetsundersökningen.pdf  

Protokoll 2021-12-08 - KSAU § 332.pdf 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 09 

 

 

Motion – Erbjud Motorintresserade ungdomar en plats att 

vistas på  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lämna synpunkter kring Gunnar Edvardssons (KD) motion Erbjud 

motorintresserade ungdomar en plats att vistas på. Synpunkterna ska 

vara inlämnade senast 2022-02-03 klockan 16.00. 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomsrådet får möjlighet att lämna synpunkter kring Gunnar Edvardssons 

(KD) motion Erbjud motorintresserade ungdomar en plats att vistas på. 

Synpunkterna ska vara inlämnade senast 2022-02-03 klockan 16.00. 

Ordförande ställer frågan om ungdomsrådet kan besluta att ta ställning i 

frågan samt lämna synpunkter senast 2022-02-03 klockan 16.00 och finner 

att så sker.  

 

Beslutsunderlag 

Motion motorintresserad ungdom.pdf 

________________ 
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Ungdomsrådet § 10 

 

 

Övriga punkter 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Louise ställer fråga kring Ungdomsrådets grafiska profil. Ungdomsrådet 

beslutar att behålla den ursprungliga loggan. Louise ska beställa 

vattenflaskor och kulspetspennor.   

Louise ger en återkoppling kring Ungdomars intresse för säkra, hälsosamma 

och klimateffektiva resor (NTF Rapport 2021:9). 

 

Beslutsunderlag 

NTF Rapport – 2021-9.pdf 

________________ 
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Ungdomsrådet § 11 

 

 

Eventuella övriga frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga frågor. 

________________ 

 

 

 

 

 

 


