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Närvaro- och omröstningslista 

Ordinarie ledamöter 

När- 

varo 

Omröstningar 

§ § § 

Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Ida Svensson -          

Arvid Persson x          

Annie Berg -          

Helena Lantz x          

Alejna Pllava x          

Casper Rosenlöf -          

Krzysztof Muszanski x          

Cajsa Torkelsson -          

Ville Gustavsson x          

Elin Andersson x          

Engla Roos -          

Tilda Gustavsson -          

Viola Peskhu -          
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Ärendelista 

 

§ 18. KSAU 

§ 19. UC – politikerdebatt 4 september 

§ 20. Kommunens sommarjobb för ungdomar 

§ 21. Budgetrapport 

§ 22. Rapporter från arbetsgrupper 

§ 23. Digitala medier 

§ 24. Rekrytering för 2019 

§ 25. Planering för kommande sammanträde och ev. studiebesök 
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Ungdomsrådet § (18) 

 

 

KSAU 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Politikerna från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) presenterade sig. 

Carina Zachau: kommunstyrelsens ordförande, är ordförande för KSAU. 

Gunnar Edvardsson: 1:e vice ordförande. Tommy Brorsson: ledamot. Tomas 

Bjertner: ledamot. Krister Olsson: 2:e vice ordförande. De sitter även med i 

kommunstyrelsen och i nämnder, råd, utskott samt olika externa 

konstellationer. (utförlig information finns på kommunens hemsida: 

https://orkelljunga.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=134) 

Ungdomsrådet presenterade sig.  

Rådet frågade om vad KSAU har för förväntningar på ungdomsrådet. Carina 

gav en kort redogörelse av historiken fram till beslutet och underströk att 

KSAU behöver rådet som remissinstans och vill att rådet lyfter upp sina 

tankar till KSAU.  

Ungdomsrådet får gärna inkomma med tankar om hur industriområdet 

Ejdern kan utvecklas. Kommunen har påbörjat ett arbete med 

centrumvisualisering. Kommer att ta runt 10-15 år innan arbetet är klart.  

Carina förklarade begreppet Social Bumping, ett sätt att få folk att vilja 

befinna sig på en plats för att andra är där, och bad ungdomsrådet fungera 

vidare på vad som skulle behövas för att locka folk att vistas mer på torget.  

Krister frågade hur rådets ledamöter ser på livet i Örkelljunga. Rådet svarade 

att det finns unga (från 14-15 års ålder) som tycker att det är tråkigt i 

Örkelljunga. Krister sa att då är det viktigt att ungdomar för fram vad det är 

som är tråkigt så att politikerna får en möjlighet att förändra.  

Rådet lyfte att både Centrumhuset och skateparken framförallt lockat yngre 

ungdomar och att det är ont om ställen för äldre ungdomar att vistas. 

Önskemål framfördes om bio i Örkelljunga vilket redan finns i dagsläget 

men skulle kunna utvecklas om ungdomarna engagerar sig i det.  

Carina lyfte att Örkelljunga ska vara bra på att vara Örkelljunga och inte 

försöka konkurrera med storstäder. Om ungdomar vill åka till andra orter för 

att gå på stan, fika på caféer etc. så är det kanske kollektivtrafiken som skall 

förbättras så att det blir enklare att ta del av storstädernas utbud.  
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Gunnar frågade hur ungdomarna i rådet hade resonerat i val av 

gymnasieskola, att pendla till annan ort eller gå på Utbildningscentrum (UC). 

Rådets deltagare svarade: En bra utbildning nära gjorde att valet föll på UC. 

Att många som valt att pendla till annan ort sedan valt att byta tillbaks till 

Örkelljunga för att slippa pendla. God kvalité på utbildning och lärare i 

Örkelljunga upplevs bättre och att det är bättre sammanhållning på en 

mindre skola.  

Carina frågade vad ungdomar saknar i Örkelljunga? Och vad behövs för att 

öka antalet som går vidare till högskoleutbildning?  

Rådet svarade att det är många som inte vet vad de ska göra efter gymnasiet. 

De som tagit sabbatsår och jobbat och sen fortsatt med det, för att de inte vet 

vad de ska bli, vänjer sig vid att inte studera vilket innebär att de bor hemma 

och flyttar sent hemifrån. Föräldrars utbildningsnivå kan påverka om de inte 

själva har erfarenhet av att studera vidare.  

Carina sa att det är bra om de som studerat vidare kan fungera som mentorer 

för elever i Örkelljunga. 

Krister frågade hur rekryteringen för rådet hade genomförts? Li redogjorde 

för detta: informationsutskick till alla skolor och besök på i stort sett alla 

skolor, informationslappar uppsatta i kommunen, information på 

kommunens hemsida och i tidningen. Det hölls två öppna informationsmöten 

och vid det sista utseddes rådets ledamöter.   

Tomas frågade om hur andra ungdomar ser på rådet. Rådet svarade att det 

nog är många som inte vet vad det innebär och att inte alla är intresserade av 

att påverka. De som väljer att engagera sig är verkligt engagerade. Krister 

påtalade att det är viktigt att lyfta att ungdomar kan påverka och att om rådet 

gör verklig skillnad så kan det öka intresset.  

Carina bad rådet att berätta vad de hade önskat fanns i Örkelljunga om de 

kunde önska helt fritt. Rådet svarade: en riktig biograf, en samlingsplats för 

ungdomar (får gärna vara öppen till efter midnatt), bättre tillgång till 

träningstider, aktiviteter som inte är sport, bättre integrering av olika grupper 

i samhället (särskilt i skolan).  

Carina bad ungdomsrådet att fortsätta att fundera på vad de skulle vilja ha i 

kommunen och föra vidare till KSAU samt att ta kontakt med Lokalt Ledd 

Utveckling angående att söka medel för förstudier till projekt.  
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Ungdomsrådet § (19) 

 

 

UC – politikerdebatt 4 september 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att Arvid är rådets huvudrepresentant vid politikerdebatten på UC och att 

andra i rådet deltar i mån av tid.  

 

Sammanfattning 

Utbildningscentrum (UC) ordnar en politikerdebatt och ungdomsrådet har 

bjudits in att medverka debatten.  

 

 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (20) 

 

 

Kommunens sommarjobb för ungdomar 

 

Ungdomsrådet beslutar 

att be Li att framföra nedanstående idéer till berörd tjänsteperson. 

 

Sammanfattning 

Kommunen erbjuder feriearbeten inom olika verksamheter och 

ungdomsrådet önskade bidra med förslag inför ferieperioden år 2019.  

 

 Tidig information om vad som finns att söka 

 Tydlig information om regelverket 

 Locka med något (ex gåva) 

 Marknadsföra via skolor och digitala medier 

 Marknadsföra på affischer 

 Samverka med näringslivet 

 Erbjuda möjlighet att hålla i sommaraktiviteter 

 Erbjuda möjligheter att ”skugga en tjänsteperson på kommunhuset” 

 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (21) 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av 30 000 kronor har 805,70 kronor använts 

för mötesförtäring.  

 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (22) 

 

 

Rapporter från arbetsgrupper 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

PR och event har haft möte. Inga budgetanspråk har lagts fram.  
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Ungdomsrådet § (23) 

 

 

Digitala medier 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att ge PR-gruppen i uppdrag att utveckla Facebook-sidan, att göra 

regelbundna inlägg samt att uppmana till dialog.  

 

Sammanfattning 

Ungdomsrådet har startat upp en sida för rådet på Facebook och Li påtalade 

vikten av att denna sida hålls aktiv och uppmanar till dialog.  
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Ungdomsrådet § (24) 

 

 

Rekrytering för 2019 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lämna vidare ärendet till rekryteringsgruppen och poängtera vikten av 

bred representation och mångfald 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om rekryteringsprocessen inför att ett nytt råd skall utses i 

slutet av februari 2019.  

 

 Samla elever på skolorna till informationsmöten 

 Representanter från rådet tillsammans med Li går ut och rekryterar 

 Facebook, affischer, vanliga kanaler 

 Prioritera att alla orter är representerade 

 Jämn ålders och könsfördelning  
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Ungdomsrådet § (25) 

 

Planering för kommande sammanträde och ev. studiebesök 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att boka in ett studiebesök under hösten. Arvid ansvarar för att ta fram 

förslag på lämpliga datum.  

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om olika alternativ för studiebesök.  

 

 Riksdagen i Stockholm, tåg och övernattning, måste i så fall ske 

under en lovdag  

 En dag på kommunhuset 

 Region Skåne 

 Länsstyrelsen 

 Ängelholms ungdomsråd 

 Träffa andra ungdomsråd 

 Viktiga samhällsfunktioner, ex. vattenverk 

 Sociala aktiviteter 

 


