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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2019-04-03 
 

 

  
 
Plats och tid 17:30, VIP-rummet, FORUM Örkelljunga 

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

Peskhu 

 

Övriga närvarande Li Merander, Evelina Hansson  

Justerare  

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2019-04-09 kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 17-26  
 Cajsa Torkelsson  

 Ordförande 
  

 Annie Hansson Berg  

 Justerare 
  

 
Elin Andersson 

 

 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-04-03 

Datum då anslaget sätts 

upp 2019-04-10 
Datum då anslaget tas 

ned 2019-05-03 
 

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 -          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 17. Föregående protokoll 

§ 18. Politiska beslut som rör unga 

§ 19. Budgetrapport 

§ 20. Annie rapporterar från möte med Åsa Johnsson (Ung kraft och vilja) 

§ 21. Rådets struktur och kommunens organisation 

§ 22. Beslut som fattas om barn och unga utan att ha föregående dialog med 

unga 

§ 23. Safe Space Malmö 

§ 24. Lupp 2018 

§ 25. Övriga frågor 

a) Ny ledamot 

b) Inbjudan 

c) Sommarlovsaktiviteter 

d) Gruppchatt 

e) Rådets aktiviteter 

§ 26. Nästa sammanträde  
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Ungdomsrådet § 17 

 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Våra representanter fick förhinder och deltog inte i kongressen.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådet-protokoll 27 februari 2019 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 18 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att bjuda in representanter från KSAU och utbildningsnämnden samt 

utbildningschefen till nästa möte.  

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om:  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-06 paragraf 62, om entreprenörskap i 

skolan. 

Utbildningsnämndens protokoll 2018-12-06 paragraf 106 samt 2019-03-07 

paragraf 31, om förbud mot tobak, energidryck, godis och mobiltelefoner 

under skoltid. 

 

Ungdomsrådet undrar varför dessa ärenden inte kommit på remiss till rådet 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-06 

Utbildningsnämndens protokoll 2018-12-06 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 19 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 3 004,20 

kronor använts och 26 995,80  kronor återstår. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 20 

 

 

Annie rapporterar från möte med Åsa Johnsson (Ung kraft 

och vilja) 

 

Ungdomsrådet beslutar  

gå vidare med att undersöka hur rådet kan använda Leader-medel för 

att skapa ett event för unga.  

 

Sammanfattning 

Annie berättade om mötet med Åsa Johnsson och rådet pratade om att söka 

pengar.   

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 21 

 

 

Rådets struktur och kommunens organisation 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Li informerade om hur kommunens organisation ser ut, om rådets struktur 

och rådets uppdrag. Li visade även var protokoll från fullmäktige, 

kommunstyrelse samt nämnder kan hittas och hur besluten fattas.  

 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 22 

 

 

Beslut som fattas om barn och unga utan att ha föregående 

dialog med unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att arbeta aktivt för att ungas röster skall höras 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om beslut som fattas om barn och unga utan att ha 

föregående dialog med unga under § 18. Kommunens beslutsfattare har inte 

använt rådet som remissinstans trots att det är ett av rådets viktigaste 

uppgifter.  

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 23 

 

 

Safe Space Malmö 

 

Ungdomsrådet beslutar  

gå vidare med att undersöka hur rådet kan använda Safe Space Malmö 

för att skapa ett event för unga.  

 

Sammanfattning 

Li informerade om Safe Space Malmö. De erbjuder föreläsningar och 

workshops om ungas medverkan i ett demokratiskt samhälle, upplägget kan 

skräddarsys för att passa det som efterfrågas.  

 

Beslutsunderlag 

”Safe Space Malmö är en demokratifrämjande verksamhet som arbetar 

förebyggande mot alla former av antidemokratiska beteenden bland barn 

och unga. Safe Space är ett resurscenter med specialistkompetens inom alla 

former av antidemokratiska beteenden. Vi erbjuder utbildningar och 

workshops till yrkesverksamma som arbetar med unga samt utbildning och 

workshops till barn och ungdomar om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Alla våra utbildningar är kostnadsfria eftersom verksamheten är finansierad 

av Arvsfonden. Safe space drivs i samarbete med Malmö stad, Polisen, 

Islamakademin, Brottsförebyggande centrum i Värmland och 

konflikthanteringsspecialisten Felix Unogwu.  

Och nu lite kring vad vi kan erbjuda ert ungdomsråd: vi kan både erbjuda 

föreläsningar och workshops. Det generella temat för dessa är alltid ungas 

medverkan i ett demokratiskt samhälle. – Hanna Edwall” 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 24 

 

 

Lupp 2018 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Li redovisade resultatet från Lupp-undersökningen 2018 (Lupp står för 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).  

 

Beslutsunderlag 

Lupp 2018 - Ungdomsrådet 3 april 2019 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 25 

 

 

Övriga frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar  

a) Att välkomna Evelina Hansson som ledamot i ungdomsrådet. 

b) Att Evelina och någon mer skall representera rådet på 

medlemsmötet. Annie tar in anmälningarna.  

c) Att sprida vidare information om medel för sommarlovs-

aktiviteter samt undersöka hur de kan användas för att skapa ett 

event för unga. 

d) Att använda Instagram för att sprida information om rådet och 

kommunicera internt. 

e) Att kontakta Tomas Nilsson om medverkan på Örkelljunga-

dagarna. Att undersöka möjligheterna att medverka på 

Badplatsens dag. Att undersöka möjligheterna för att skapa ett 

större event för ungdomar.  

Sammanfattning 

a) Ny ledamot. Evelina Hansson anmälde intresse för att vara ledamot. 

b) Inbjudan: Rådets representanter är inbjudna till Socialdemokraterna i 

Örkelljungas medlemsmöte den 28 maj klockan 18:30.  

c) Sommarlovsaktiviteter. Li informerade om att det finns medel hos 

Kultur- och Fritidsförvaltningen för unga att genomföra egna 

sommarlovsaktiviteter. 

d) Gruppchatt. Diskussion fördes om hur rådet ska kommunicera 

internt.  

e) Rådets aktiviteter: Örkelljungadagarna – diskussion fördes om att 

genomföra en löptävling, ev. någon typ av ColorRun, Badplatsens 

dag – diskussion fördes om att rådet kan medverka med aktivitet, 

Sommarlovsaktiviteter – diskussion fördes om hur rådet kan använda 

denna möjlighet, Intern aktivitet – önskemål framfördes om att rådet 

ska genomföra en gruppstärkande aktivitet.   

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Socialdemokraterna i Örkelljunga 
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Ungdomsrådet § 26 

 

 

Nästa sammanträde 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde bli den 7 maj, tid beslutas senare, och att 

beredningsgruppen träffas dem 23 april klockan 16:00  

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om tidpunkt för nästa sammanträde. Närvarande 

ledamöter önskade att sammanträdestiden tidigarelades så mycket som 

möjligt.  

 

 

 


