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Ungdomsrådet 
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Sammanträdesdatum 

2019-06-03 
 

 

  
 
Plats och tid 16:00, VIP-rummet, FORUM Örkelljunga 

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

Hansson 

Övriga närvarande Li Merander 

 

 

Justerare Elin Andersson 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2019-06-10  Kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 35-41  
 Cajsa Torkelsson  

 Ordförande 
  

 Annie Hansson Berg  

 Justerare 
  

 

 

 

Elin Andersson  

 
  

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-06-03 

Datum då anslaget sätts 

upp 2019-06-12 
Datum då anslaget tas 

ned 2019-07-01 
 

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 -          

Evelina Hansson X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 35. Föregående protokoll 

§ 36. Politiska beslut som rör unga 

§ 37. Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 38. Budgetrapport 

§ 39. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 40. Övriga frågor 

a) Barnkonventionens dag. 

b) Polisnärvaro 

§ 41. Planering av kommande sammanträde och studiebesök  
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Ungdomsrådet § 35 

 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 7 maj 2019 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 36 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Rådet gick igenom relevanta protokoll från kommunens anslagstavla  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 37 

 

 

Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att överlämna våra tankar till KSAU 

 

Sammanfattning 

Rådet ställer sig generellt positiva till en eventuell placering av fritidsgården 

i f.d. Postens lokaler då det är öppet, centralt, med parkering utanför och 

insyn utifrån. Rådet vill dock lyfta fram att det kan påverka vilka som väljer 

att vara på fritidsgården, med tanke på att det är centralt och övervakat, samt 

att det är ännu en sak som placeras centralt istället för att utöka byn.   

Rådet ställer sig frågande till boxnings-rummet och placering av datorerna. 

Datorerna är för nära biljardbordet. Rådet föreslår att flytta biljardbordet till 

platsen för TV-spel/film samt att göra om boxnings-rummet till träningsrum 

och/eller musikrum. Med detta föreslår rådet att lokalen blir uppdelad i en 

social zon och en aktiv zon. 

Bord och stolar som hamnar i den aktiva zonen kan då plockas bort, de 

kommer inte användas när de står så öppet.  

Rådet anser att det saknas aktiviteter för alla målgrupper. Kanske lägga till 

lite böcker och en läshörna, samverka med biblioteket.  

Rådet föreslår även att lägga till en projektor, på tv-väggen, så att lokalen 

kan användas till annat när fritidsgården inte är öppet.  

 

Beslutsunderlag 

KSAU § 134 Alternativa lokaler för Centrumhuset 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 38 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 3 463,60 

kronor använts och 26 536,40  kronor återstår. I detta är det ej medräknat 

inköp av profilprodukter. Övriga utgifter för eventet på Örkelljungadagarna 

bör gå på Leaderprojektet.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 39 

 

 

Rapport från arbetsgrupp/er 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Annie berättar om hur det gick för ungdomsrådet på Örkelljunga dagarna.  

Det blev lyckat och rådet hoppas på att kunna gör om det nästa år. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 40 

 

 

Övriga frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar  

a) att fundera på hur Ungdomsrådet kan medverka under 

barnkonventionens dag.  

b) att be Li framföra till BRÅ att det önskas högre polisnärvaro.  

 

 

Sammanfattning 

a) Li informerade om att Barnkonventionen fyller 30 år i år och att 

konventionen blir lag 1 januari 2020. Kommunens arbete med att 

lyfta barnkonventionen under senhösten ska snart påbörjas och rådet 

uppmuntras inkomma med förslag på hur detta kan göras och hur 

rådet kan medverka.  

b) Diskussion fördes om trygghet i kommunen.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 41 

 

 

Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde bli den 5 september 2019 klockan 16:00 och att 

beredningsgruppen träffas den 22 augusti klockan 16:00. 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om tidpunkt för nästa sammanträde 

________________ 

 

 

 


