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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-07 
 

 

  
 
Plats och tid 16:30, FORUM Örkelljunga 

Beslutande Ida Svensson, Arvid Persson, Annie Berg, Casper Rosenlöf, Cajsa Torkelsson, 

Elin Andersson, Engla Roos, Tilda Gustavsson, Viola Peskhu 

Övriga närvarande Tjänstepersoner: 

Li Merander 

Rebecka Nilsson 

Övriga: 
 

Justerare  

  

Justeringens datum, 

plats och tid 9/5-2018, Kommunhuset  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 007-013  
 Annie Berg  

 Ordförande 
  

 Ida Svensson  

 Justerare 
  

 
Arvid Persson 

 

 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-05-07 

Datum då anslaget sätts 

upp 2018-05-15 
Datum då anslaget tas 

ned 2018-05-15 
 

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 

Ida Svensson x          

Arvid Persson x          

Annie Berg x          

Helena Lantz f          

Alejna Pllava f          

Casper Rosenlöf x          

Krzysztof Muszanski f          

Cajsa Torkelsson x          

Ville Gustavsson f          

Elin Andersson x          

Engla Roos x          

Tilda Gustavsson x          

Viola Peskhu x          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 7. Rebecka Nilsson, Kultur- och Fritidsförvaltningen (KoF) 

§ 8. Redogörelse för medborgardialog 

§ 9. Rapporter från arbetsgrupper 

§ 10. Uppdrag från kommunstyrelsen 

§ 11. Intervjufrågor till rektorer 

§ 12. Europa Direkt 

§ 13. Övriga frågor  
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Ungdomsrådet § (7) 

 

 

Rebecka Nilsson, Kultur- och Fritidsförvaltningen (KoF)  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att Ida kontaktar Rebecka i mitten av sommaren. PR-gruppen lyfter 

KulturCrew på våra sociala medier.  

 

Sammanfattning 

Rebecka presenterade sig och förklarade vad hon jobbar med. Hon 

förklarade även vilka kommuner som har KulturCrew. Hon berättade om att 

hon jobbar med sommarens sommaraktiviteter. Hon förklarade även om hur 

de jobbar och vad de kommer att göra. Ida frågade om vilka som kommer 

vara med i deras crew och det är då ungdomar i kommunen. Något annat 

Rebecka ville lyfta är att det oftast är roligare än man tror att vara med och 

lyfta sin åsikt för det mesta är möjligt och att ungdomarnas åsikt väger 

mycket i vår kommun.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (8) 

 

 

Redogörelse för medborgardialog 

 

Ungdomsrådet beslutar  

 

Sammanfattning 

Ida förklarade om hur medborgardialogen skulle sett ut men att där inte kom 

några politiker som var tänkt. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (9) 

 

 

Rapporter från arbetsgrupper 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att PR-gruppen ska ta i kontakt med kommunens kommunikatör. Vi beslutar 

även att Arvid ansluter till eventgruppen. 

 

Sammanfattning 

Eventgruppen diskuterade om hur de vill ha sitt event och om kostnader till 

popcornmaskin och eventuella goodiebags. 

Rekryteringsgruppen har inte haft något möte på grund av att det inte är 

aktuellt. 

PR-gruppen har gjort en facebookgrupp och ett instagramkonto samt ett 

snapchatkonto för att visa och göra reklam för oss. 

Socialt-gruppen har inte haft något möte. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (10) 

 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att vi vill skulle vilja ha en park på torget och att Li sammanställer och 

skickar ut en sammanställning av önskemålen till beredningsgruppen för 

godkännande och tar den sedan vidare till politikerna.  

 

Sammanfattning 

Vi diskuterade om att vi inte vill att det ska vara platt med sten utan mer 

parkliknande miljö, med mer bänkar, blommor, buskar, häckar, fin 

belysning, graffititema?  

Vi satte timer på tre minuter så vi skrev ner idéer till torget.  

 

Beslutsunderlag 

bilaga 1 Idéer till torget  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (11) 

 

 

Intervjufrågor till rektorer 

 

Ungdomsrådet beslutar  

 

Sammanfattning 

Vi sammanställde en lista på intervjufrågor. Intervjuerna genomförs innan 

nästa sammanträde.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (12) 

 

 

Europa Direkt 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att Li sätter eventgruppen i kontakt men Europa Direkt. 

 

Sammanfattning 

Li berättade om vad Europa Direkt innebär och vad de erbjuder. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (13) 

 

 

Övriga frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att Annie och Casper ska besöka Rotary den 18/6. 

 

Sammanfattning 

 Ida tog upp att MBU även ska finnas i Örkelljunga. 

 Rotary vill att vi ska komma och berätta om oss.  

 Sveriges ungdomsråd vill träffa ungdomsrådet och lämplig datum 

behöver utses.  

 Li berättade att den digitala trygghetsvandringen har börjat idag. 

 Li informerade om att det har gjorts en undersökning inför valet om 

förstagångsväljare.  

 Li berättade kort om GDPR och delade ut samtyckesblanketter som 

ska fyllas i.  

 

 

________________ 

 

 

 


