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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-01 
 

 

  
 
Plats och tid 16:30, Digitalt möte över Messenger 

Beslutande Annie Hansson Berg, Cajsa Torkelsson, Elin Andersson (övriga fick möjlighet 

att läsa anteckningarna i efterhand och kommentera) 

Övriga närvarande Li Merander 

 

 

Justerare Annie Hansson Berg 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2020-04-06/07, Kommunhuset/digitalt 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 23-32  
 Li Merander  

 Ordförande 
  

 Elin Andersson  

 Justerare 
  

 

 

 

Annie Berg Hansson   

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2020-04-01 

Datum då anslaget sätts 

upp 2020-04-07 

Datum då anslaget tas 

ned 2020-05-04 
 

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  -          

Annie Berg X          

Cajsa Torkelsson X          

Viola Peskhu -          

Johanna Ottosson  -          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

X = Närvaro     - = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§23. Föranmälda frågor 

a) Transporter kopplade till event som Örkelljungadagarna 

§ 24. Föregående protokoll 

§ 25. Politiska beslut som rör unga 

§ 26. Budgetrapport 

§ 27. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 28. Löpande dialog med unga 

§ 29. Digital kommunikation 

§ 30. Medskick från förra rådet 

a) Dela ut reflexer till barn 

b) Hålla i ett event för barn och unga  

c) Göra studiebesök på riksdagen 

d) Starta podcast 

§ 31. Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

§ 32. Övriga frågor 

a) Rapportering från Sveriges ungdomsråds kongress 
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Ungdomsrådet § 23 

 

 

Föranmälda frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar  

a) att framföra detta till kommunen 

 

Sammanfattning 

a) Transporter kopplade till event som Örkelljungadagarna.  

Det är ett dåligt utbud av kollektivtrafik från Laholmshållet till 

Örkelljunga, detta blir särskilt påtagligt i samband med större event i 

Örkelljunga (exempelvis Örkelljungadagarna). Att erbjuda chartrad 

buss i samband med event vore uppskattat.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 24 

 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 27 februari 2020 – 1 samt Ungdomsrådets 

protokoll 27 februari 2020 – 2 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 25 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Vid föregående möte hade rådet efterfrågat underlag från politikers dialog 

med barn och unga kring beslut som rör barn och unga. Detta lyftes på 

kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 18 mars och besvarades enligt nedan:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar meddela ungdomsrådet att 

kommunen ser ungdomsfrågor som mycket betydelsefulla och kommer i 

möjligaste mån att efterhöra Rådets synpunkter i ärenden som berör dessa. 

Rådet gick igenom aktuella protokoll på kommunens anslagstavla.  

Rådet hade bjudits in till utbildningsnämndens möte 19 mars men detta blev 

inställt pga corona-viruset.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-03-18 - § 73 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 26 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 2253,79 

kronor använts och 27 746,21 kronor återstår.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 27 

 

 

Rapport från arbetsgrupp/er 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

 

Sammanfattning 

Inga aktuella arbetsgrupper 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 28 

 

 

Löpande dialog med unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att ge Li i uppdrag att etablera kontaktväg till elevråden 

att ge Li i uppdrag att undersöka kostnaderna för brevutskick till 

kommunens unga 

 

 

Sammanfattning 

Diskussion kring hur rådet kan säkerställa att de representerar alla unga i 

kommunen, detta kan göras genom att ha en löpande dialog med skolornas 

elevråd eller kontaktpersoner, Li får i uppdrag att kontakta skolornas rektorer 

och hitta en form för detta.  

Diskussion fördes om hur rådet kan nå alla kommunens unga, önskemål 

framfördes om att skicka ut brev och Li ombeds att undersöka kostnaderna 

för detta.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 29 

 

 

Digital kommunikation 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att föra digital kommunikation via Mejl samt Messenger 

att hålla digitala sammanträden över Messenger om det behövs  

 

Sammanfattning 

Diskussion kring hur rådet bäst kommunicerar internt via digital media.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 30 

 

 

Medskick från förra rådet 

 

Ungdomsrådet beslutar  

a) att ge Li i uppdrag att undersöka kostnader för att trycka upp 

reflexer och skicka ut till samtliga skolungdomar i kommunen 

b) att skapa en arbetsgrupp för planering av event för unga  

c) att avvakta med studiebesök på Riksdagen 

d) att Elin och Evelina tar kontakt med biblioteket för att göra 

första poddavsnittet.  

 

Sammanfattning 

a) Dela ut reflexer till barn 

Önskemål har framförts om att ta fram reflexer för Örkelljunga 

ungdomsråd och dela ut dessa till skolungdomar under hösten.  

b) Hålla i ett event för barn och unga  

En arbetsgrupp för eventplanering skapas och får i uppdrag att ta 

fram underlag för ett framtida event för barn och unga.  

c) Göra studiebesök på riksdagen 

På grund av Covid-19 är det nu inte möjligt att boka studiebesök på 

Riksdagen, nytt försök kan göras framåt hösten. Li bevakar 

riksdagens bokningssystem.  

d) Starta podcast 

Bibliotekspersonalen kan hjälpa rådets ledamöter med att göra ett 

poddavsnitt och att publicera detta på bibliotekets konto. 

Uppstartsavsnitt. Elin och Evelina ansvarar för detta.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 31 

 

 

Planering av kommande sammanträde 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att träffas två gånger till innan sommaren 

 

Sammanträde13 maj kl. 16:30 

Beredningsgruppsmöte 29 april kl. 16:00 

 

Sammanträde 24 juni, om alla kan mitt på dagen tar vi ett lunchmöte, annars 

blir det kvällstid.  

Beredningsgruppsmöte 10 juni kl. 15:00 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 32 

 

 

Övriga frågor 

a) Rapportering från Sveriges ungdomsråds kongress. Elin, Evelina och 

Johanna deltog digitalt.  

b) Önskemål om att dela ut vattenflaskor till rådets ledamöter samt till 

Dennis och Maja på KoF som tack för hjälp med lokaler.   

 

 

 

________________ 


