
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(12) 

Sammanträdesdatum 
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Plats och tid 16:30, Kommunhuset, Örkelljunga 

Beslutande Ida Svensson, Arvid Persson, Krzysztof Muszanski, Cajsa Torkelsson, Elin 

Andersson 

Övriga närvarande Li Merander 

Mattias Persson 

Krister Persson 

 

 

Justerare  

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2018-12-11, kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 35-48  
 Li Merander  

 Ordförande 
  

 Ida Svensson  

 Justerare 
  

 
Elin Andersson  

 

 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-12-05 

Datum då anslaget sätts 

upp 2018-12-14 
Datum då anslaget tas 

ned 2019-01-07 
 

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 -          

Helena Lantz -          

Alejna Pllava -          

Casper Rosenlöf -          

Krzysztof Muszanski X          

Cajsa Torkelsson X          

Ville Gustavsson -          

Elin Andersson X          

Engla Roos -          

Tilda Gustavsson -          

Viola Peskhu -          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-05 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ärendelista 

 

§ 35. Redogörelse av protokoll från fullmäktige 

§ 36. Besök av Mattias Persson, föreningsutvecklare, KoF 

§ 37. Besök av Krister Persson, näringslivschef, KLF 

§ 38. Rapport från möte med Sveriges ungdomsråd 

§ 39. Budgetrapport 

§ 40. Rapporter från arbetsgrupper 

§ 41. Strategi för rekrytering 

§ 42. Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

§ 43. Datum för träff med Markaryd 

§ 44. Avgående medlem 

§ 45. Leaderprojektet 

§ 46. Biblioteken 

§ 47. Psykisk ohälsa/Psykisk livräddning 

§ 48. Medskick till kommande ungdomsråd 
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Ungdomsrådet § 35 

 

 

Redogörelse av protokoll från kommunfullmäktige (KF) 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna samt att fortsätta att driva frågorna 

vegetarisk mat i skolan samt att göra det enklare för barn och ungdomar att 

föra fram sina tankar och åsikter till kommunen. 

 

Sammanfattning 

Ida berättade om punkter från kommunfullmäktiges protokoll.  

a) Centrumhuset: Under § 92 behandlas en motion om fritidsgården i 

centrumhuset med anledning av framtida rivning av huset, SPI 

välfärden önskar att utbildningsförvaltningen (UBF) får i uppdrag att 

utreda lämplig placering av ny fritidsgård. KF överlämnade motionen 

till kommunstyrelsen (KS) för beredning där motionen avslogs då det 

redan pågår diskussioner om en ny fritidsgård.  

Rådet lyfte att ungdomar vill bli involverade i planeringen av en ny 

fritidsgård och ber Li att bevaka att barn- och ungdomars intresse tas 

till vara.  

Li informerade om att det pågår ett större arbete med 

centrumvisualisering, dvs. en översyn av och planering av 

utformningen av de centrala delarna av Örkelljunga. I detta arbete 

kommer det att genomföras medborgardialoger.  

b) Medborgarförslag: Under § 91 behandlas en motion om införandet av 

medborgarförslag. KF beslutade att ge i uppdrag till 

kommunledningsförvaltningen (KLF) att ändra benämningen på 

hemsidans synpunktsinlämning från "Synpunkter och felanmälan" till 

"Synpunkter och förslag", och lägga felanmälan på en separat sida, 

vilket är genomfört.  

Diskussion fördes om att sidan borde anpassas för att vara lättanvänd 

och att locka barn och unga? Rådet anser även att kommunen borde 

ha en Facebooksida och att använd korta instruktiva videor för att 

förmedla information.  
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c) Vegetarisk mat: I ett beslut från utbildningsnämnden (protokoll 2017-

05-05 § 50) röstades det med liten marginal emot att införa en 

vegetarisk dag i veckan i förskola/skola. Ungdomsrådet önskar att 

denna fråga fortsätts att lyftas.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018-09-24 

Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-05-04 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 36 

 

 

Besök av Mattias Persson, föreningsutvecklare, KoF 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Mattias arbetar som föreningsutvecklare, med kultur och fritid och det 

organiserade föreningslivet. Allt från pensionärsorganisationer, byalag och 

kyrkor till innebandyföreningar. Han hjälper dem att söka kommunala och 

externa bidrag. Han har ett tydligt uppdrag att se till att människor är mer 

fysiska aktiva och mer aktiva i föreningsliv. Det är viktigt att minska 

stillasittandet. De barn som har föreningsaktiva föräldrar är oftare själva 

aktiva. Många faktorer som hänger ihop: fysisk aktivitet, ekonomi, att lyckas 

i skolan etc. Mattias startar och driver projekt, oftast tillsammans med andra 

förvaltningar. Det är mycket fokus på folkhälsa.  

Det finns många regler kring att driva en förening. Idag kan kommunen bara 

ge bidrag till föreningar och inte till aktiva personer som inte är med i 

föreningar, Mattias håller på att se över detta. Mer fokus på att få till 

aktiviteter än att få till nya föreningar.  

500 000kr skall investeras i en spontanidrottsarena som ska byggas i Eket 

2020. Den ska utvecklas från gräsrötterna, dvs. de som har intresse av 

arenan. Vill involvera många i detta arbete, viktigt att få med barn och unga.  

Kultur och fritidsförvaltningen är intresserade av alla nya idéer, hur galna de 

än må vara. Vill gärna även veta vilken typ av föreläsningar som ungdomar 

önskar lyssna på. Förvaltningen driver arrangemang där ungdomar tas in för 

kortare anställningar. Här finns det möjligheter för ungdomar att göra saker 

för andra ungdomar.  

Diskussion fördes om det medel som finns att söka via Leader, för att starta 

upp projekt och arrangemang.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 37 

 

 

Besök av Krister Persson, näringslivschef, KLF 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Krister berättade om sitt uppdrag som näringslivsansvarig. Han kan inte 

påverka hur näringslivet agerar men kan skapa goda förutsättningar för 

företagarna i kommunen. Några saker som Krister ansvarar för: utbildningar, 

arrangemang, evenemang, stöttar de som vill starta företag, 

entreprenörsskola och nätverk. Krister har startat upp en Facebookgrupp för 

att sprida information kopplat till näringsliv.  

I Familjen Helsingborg, där11 nordvästskånska kommuner som samverkar, 

finns det ett samarbete för näringsliv med gemensamma träffar.  

Krister arbetar även i viss mån med destinationsutveckling (turism). Det som 

tidigare var turistbyråer har nu övergått till något som kallas för i infopoints 

på olika ställen i kommunen. En infopoint är en enklare form av 

turistinformation som ofta är placerad tillsammans med en befintlig 

verksamhet som bensinmackgårdsbutik eller restaurang.   

Det är plankommittén som beslutar om hur marken i kommunen skall 

användas, exempelvis vilken mark som skall användas till företag och 

industri. Hit kan Krister föra fram information från näringslivet.  

Diskussion fördes om entreprenörskap från lågstadiet och uppåt. Ida tar 

kontakt med Krister samt Matilda Molina om ett gott exempel på detta.  

Bra om ungdomar tar kontakt med Krister om de har några funderingar om 

näringsliv och entreprenörskap, exempelvis vill starta upp ett eget företag. 

Örkelljunga träffas genomfördes 2018, förhoppningen är att det blir av även 

2019. Ungdomsrådet får i så fall gärna vara med som utställare.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 38 

 

 

Rapport från möte med Sveriges ungdomsråd 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att forma en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på stadgar, Ida ansvarar 

för detta.   

att utse Elin och Krzysztof som representanter för rådet på Svungs kongress. 

 

Sammanfattning 

Den 5 november 2018 träffade representanter från ungdomsrådet en 

representant från Sveriges ungdomsråd (Svung), några viktiga punkter som 

lyftes vid det mötet behandlades vidare på sammanträdet.  

 

a) Kommunmail – Det är viktigt att rådet har en neutral mejladress, Li 

arbetar på att få till en kommunkopplad mejladress.  

b) Skriva egna stadgar – Ungdomsrådet önskar ha egna stadgar.  

c) Medborgardialog på fritidsgårdar – Ta dialogen dit ungdomarna är.   

d) Vegetarisk mat i skolan – Rådet önskar att denna fråga drivs vidare i 

kommunen.  

e) Filmkväll med ungdomsdialog – Arvid ansvarar för att undersöka hur 

detta evenemang kan utföras och inkomma med förslag på budget. Li 

ser till att Arvid får kontakt med Rebecka på KoF.  

f) Representation på Svungs kongress, mars 2019 – Svung informerade 

om att ungdomsrådet får skicka två representanter till kongressen, 

formell inbjudan kommer senare.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 39 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen från Li till handlingarna samt att ge Li i uppdrag att 

undersöka vilken typ av produkter som rådet kan köpa in och hur rådet får 

använda kommunens logotyp.  

 

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av 30 000 kronor har 1 792,77 kronor använts 

för mötesförtäring. 28 207,23 kronor återstår. 

Diskussion fördes om rådet får köpa in produkter/plagg för att profilera 

rådet, Li ges i uppdrag att undersöka detta.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 40 

 

 

Rapporter från arbetsgrupper 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

PR-gruppen har ej haft möte. Har i uppdrag att stänga ner Facebook-sidan, 

vilket görs omgående, och starta upp ett instagramkonto. 

Rekryteringsgruppen har lagt fram ett förslag på strategi för rekrytering, se 

nästa punkt 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 41 

 

 

Strategi för rekrytering 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att arbeta utifrån nedanstående strategi för rekrytering och att ge Li i uppdrag 

att boka lokaler och tidpunkter för besök på skola och fritidsgård.  

 

Sammanfattning 

Li informerade om rekryteringsgruppens strategi för rekrytering av nya 

ledamöter. Under december görs informationsutskick till elever, lärare och 

vårdnadshavare samt besök på skolor och fritidsgård, Li ansvarar för 

utskicket och rådets ledamöter medverkar vid besöken på skolor och 

fritidsgård.  

14 januari hålls ett öppet informationsmöte för alla som är nyfikna på rådet.  

Senast 23 januari ska de som vill vara med i rådet ha skickat in 

intresseanmälning till Li, detta gäller både nya personer och sittande 

ledamöter.  

På sammanträdet 30 januari går ungdomsrådet igenom de avidentifierade 

intresseanmälningar och lägger, i egenskap av valberedning, fram ett förslag 

på nytt råd.  

På sammanträdet 27 februari presenteras förslaget för samtliga närvarande 

vid ett öppet möte, gemensamt beslut fattas och sittande råd lämnar över till 

det nya rådet. Om där är många intressenter utses även ett antal ersättare.  

Li bokar lokal, förslagsvis Sparbanken Boken Blackbox, för 

informationsmötet 14 januari och sammanträdet 27 januari 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 42 

 

 

Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Kvällen den 8 februari planeras en rolig aktivitet för rådets ledamöter. Li och 

Ida sköter planering och bokning av detta.  

 

Rådets sammanträden  Beredningsgruppens möten 

30/1, 27/2 – kl. 16:30  16/1, 13/2 – kl. 16:00 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 43 

 

 

Datum för träff med Markaryd 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Att avvakta med detta möte tills nya rådet har tagit över.  

 

Sammanfattning 

Markaryds ungdomsråd önskar träffa Örkelljungas ungdomsråd för 

kunskapsutbyte. Rådet anser att det ej finns tid för detta innan det nya rådet 

tillträder och skjuter därför fram träffen till dess.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 44 

 

 

Avgående medlem 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Engla Roos meddelande 2 november 2018 att hon ville avträda som ledamot 

i rådet med omedelbar verkan. Rådet tackar för den tid som Engla varit med.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 45 

 

 

Leaderprojektet 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att skicka vidare denna information till nästa råd 

 

Sammanfattning 

Ida har besökt Leaderkontoret och pratat om möjligheter att driva olika 

projekt, ex. ruff and tumble play, entreprenörskap samt 

opinion/media/kommunikations-utbildning.  

Rådet anser sig inte ha tid att driva något sådant projekt för närvarande.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 46 

 

 

Biblioteken 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att skicka representant från rådet för att delta i fokusgruppen.  

 

Sammanfattning 

Biblioteksverksamheten har bjudit in rådet att tycka till om den fysiska 

utformningen av biblioteket (ungdomsverksamheten). Det kommer även att 

vara en fokusgrupp av unga. Rådet anser att det är bäst om ledamöter från 

rådet ingår i fokusgruppen istället för att utgöra en egen grupp.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 47 

 

 

Psykisk ohälsa/Psykisk livräddning 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om den psykiska ohälsan i kommunen och Ida berättade 

att det finns en utbildning som heter psykisk livräddning och att hon önskar 

att idrottsföreningarna undersöker det vidare.  

Li informerade om hur arbetet för psykisk hälsa ser ut i kommunen idag och 

hur tankarna ser ut att arbeta med detta framöver. Li återkommer med mer 

information när beslut har fattats om insatser.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 48 

 

 

Medskick till nästa ungdomsråd 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att skicka vidare detta till nästa råd 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om att det är viktigt att rådet fokuserar på några väl valda 

punkter att arbeta med för att kunna göra reell skillnad.  

Rådet bör utgå ifrån gemensamt beslutade stadgar. 

 

 

________________ 

 

 

 


