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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(12) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-28 
 

 

  
 
Plats och tid 16:00, Tockarpsrummet, Kommunhuset 

Beslutande Annie Berg, Cajsa Torkelsson, Elin Andersson och Evelina Hansson 

Övriga närvarande Li Merander 

 

 

Justerare Evelina Hansson 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2019-12-02  Kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 61-69  
 Cajsa Torkelsson  

 Ordförande 
  

 Annie Hansson Berg  

 Justerare 
  

 

 

 

Elin Andersson    

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-11-28 

Datum då anslaget sätts 

upp 2019-12-05 

Datum då anslaget tas 

ned 2020-01-09 
 

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 -          

Angelina Landin – avgått från rådet           

Evelina Hansson X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 61. Föregående protokoll 

§ 62. Politiska beslut som rör unga 

§ 63. Budgetrapport 

§ 64. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 65. Rapport från Örkelljunga träffas 

§ 66. Planering av kommande sammanträde och studiebesök  

§ 67. Planering av event 

§ 68. Rekrytering 

§ 69. Övriga frågor 

a) Mattegrupper 
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Ungdomsrådet § 61 

 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att i övrigt lägga informationen till handlingarna  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 17 oktober 2019 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 52 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Rådet gick igenom aktuella protokoll på kommunens anslagstavla.  

UNAU § 62 - Ungdomsrådet ställer sig positiva till att i skolorna servera en 

rätt med kött/fisk och en rätt som är vegetarisk.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2019-11-21 – UNAU 

Protokoll 2019-11-13 – KSAU 

Protokoll 2019-11-14 – KFN 

Protokoll 2019-11-19 – SNAU § 245 

Protokoll 2019-11-20 – KSAU § 285 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 63 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 

19 945,43 kronor använts och 10 054,57  kronor återstår.  

 

Större inköp som gjorts under året är en beachflagga, t-shirtar, vattenflaskor 

samt ett träd.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 64 

 

 

Rapport från arbetsgrupp/er 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 

Arbetsgruppen har inte hunnit påbörja sitt arbete 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 65 

 

 

Rapport från Örkelljunga träffas 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Annie, Cajsa, Elin och Evelina medverkade på Örkelljunga träffas 9/11 för 

att representera ungdomsrådet samt hålla i medborgardialog för kommunens 

visionsarbete 2040. Både barn och vuxna lämnade sina tankar och åsikter, 

dessa har överlämnats till Katja Berg tf samhällsbyggnadschef.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 66 

 

 

Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde blir den 23 januari kl. 16:30 och 

beredningsgruppen träffas den 9 januari kl. 16:30 

att sittande rådets sista sammanträde blir den 27 februari kl. 17:00, 

beredningsgruppen träffas den 13 februari kl. 16:30 

 

Sammanfattning 

Det beslutades om datum för det sittande rådets sammanträden och 

beredningsgruppsmöten. Nytt råd väljs in vid ett öppet sammanträde den 27 

februari.  

________________ 
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Ungdomsrådet § 67 

 

 

Planering av event 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att närvara på FlowNet för att marknadsföra rådet 

att påbörja planering för ett event under våren 

 

 

Sammanfattning 

Rådet kommer att vara representerat på FlowNet för att prata om 

ungdomsrådet och dela ut vattenflaskor.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 68 

 

 

Rekrytering 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att dela ut vattenflaskor på FlowNet 

att dela ut vattenflaskor till elevråden på Kungsskolan, UC samt 

Solängskolan 

att dela ut vattenflaskor till de politiker, tjänstepersoner och sakkunniga 

som träffat rådet under året 

 

Sammanfattning 

Några av de vattenflaskor som blir över efter FlowNet kommer att delas ut 

till elevrådsrepresentanter, politiker, tjänstepersoner och andra som varit 

involverade i ungdomsrådets arbete under året.  

Elin och Evelina kommer att besöka skolorna och berätta om ungdomsrådet, 

Li bistår med transport vid behov.  

 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 69 

 

 

Övriga frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar  

a) att framföra att det vore bättre att låta elever själva välja vilken 

grupp de vill tillhöra och att det då finns möjlighet att välja en 

mer avancerad grupp och en grupp för de som önskar mer hjälp.  

 

Sammanfattning 

a) Mattegrupper. Åk 8 och 9 på Kungsskolan har delats upp i grupper 

på oklara grunder. Ungdomsrådet föreslår ett upplägg med en 

”vanlig” grupp, en grupp som är mer avancerad och en grupp för de 

som önskar mer hjälp samt att det är upp till eleverna själva att välja 

vilken grupp de vill gå i. Rådet vill påtala att samma prov ges vid 

olika tillfällen till de olika grupperna vilket innebär att en grupp kan 

avslöja innehållet för en annan. 

 

________________ 

 


