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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
 

 

  
 
Plats och tid 17:30, digitalt via Google Meet 

Beslutande Evelina Hansson, Johanna Ottosson, Thea Eskilandersson, Lova Eskilandersson, 

Rebecca Westergård, Krzysztof Muszanski, Elin Andersson, Irma Molina, 

Övriga närvarande Li Merander  

Justerare Johanna Ottosson 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2021-03-24, Kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 23-34  
 Rebecca Westergård  

 Ordförande 
  

 Elin Andersson  

 Justerare 
  

 

 

 

Johanna Ottosson   

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2021-03-22 

Datum då anslaget sätts 

upp 2021-03-24 

Datum då anslaget tas 

ned 2021-03-19 
 

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 

Elin Andersson  X          

Evelina Hansson X          

Krzysztof Muszanski  X          

Johanna Ottosson X          

Rebecca Westergård X          

Lova Eskilandersson X          

Thea Eskilandersson X          

Irma Molina X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

X = Närvaro     - = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 23. Föregående protokoll 

§ 24. Politiska beslut som rör unga 

§ 25. Budgetrapport 

§ 26. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 27. Löpande dialog med unga 

§ 28. Utbildning om kommunens organisation 

§ 29. Utbildning om barnkonventionen 

§ 30. Intervju med NFT 

§ 31. Arbetsmarknaden för unga i kommunen 

§ 32. Övriga frågor 

§ 33. Planering av kommande sammanträde 
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Ungdomsrådet § 23 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 2021-02-15 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 24 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Rådet gick igenom aktuella protokoll på kommunens anslagstavla. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 25 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 0 kronor 

använts och 30 000 kronor återstår.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 26 

 

 

Rapport från arbetsgrupp/er 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att avvakta med evenemang på grund av rådande pandemirestriktioner 

 

Sammanfattning 

På grund av skärpta restriktioner kopplat till covid-19-pandemin avvaktar 

rådet med alla externa aktiviteter.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 27 

 

 

Löpande dialog med unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att föreslå för elevråden att lägga till en punkt sina dagordningar, vilken 

innebär att eleverna på skolorna skall få uttrycka förslag och åsikter till 

ungdomsrådet. 

att ge Li och två representanter i uppdrag att besöka skolorna för 

ytterligare dialog med unga. 

att Li påminner skolorna om det Google Classroom som skapats 

 

Sammanfattning 

Efter en diskussion ges ett förslag om att elevråden skall lägga till en punkt i 

sina dagordningar som innebär att de diskuterar förslag att lyfta till 

ungdomsrådet. 

Li samt två representanter från rådet, troligtvis Elin och Evelina, skall 

besöka skolorna för att skapa en dialog med kommunens barn och unga. 

Rådet har även skapat ett Google Classroom och det har skickats ut 

inbjudningar till elevråd och liknande på skolorna. Detta har ännu inte tagits 

i bruk av eleverna så rådet ber Li att påminna skolorna om detta. 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 28 

 

 

Utbildning om kommunens organisation 

 

Sammanfattning 

Li förklarade kommunens organisation för ungdomsrådet. 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 29 

 

 

Utbildning om kommunens organisation 

 

Sammanfattning 

Li presenterade två filmer som ungdomsrådet fick titta på. Filmerna 

handlade om det grundläggande barnperspektivet. Efter filmerna förklarade 

Li innebörden med barnkonventionen genom en PowerPoint. Slutligen fick 

ungdomsrådet svara på frågor angående ämnet. 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 30 

 

 

Intervju med NTF 

 

Ungdomsrådet beslutar 

att Elin och Evelina skall representera rådet i en intervju med NFT. 

 

Sammanfattning 

NFT (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) önskar genomföra 

en gruppintervju med ungdomsrådet angående säkra, hälsosamma och 

klimateffektiva resor för unga. Rådet beslutar att Elin och Evelina är 

representanter. Eventuellt kan fler representanter medverka ifall det finns en 

önskan om det. 

 

Beslutsunderlag 

Information och förfrågan om att delta i NTFs projekt 

________________ 
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Ungdomsrådet § 31 

 

 

Arbetsmarknaden för unga i kommunen 

 

Ungdomsrådet beslutar 

att Li ska föra frågan vidare om kommunen kan utöka platserna inom 

sommarjobb. 

 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun erbjuder i nuläget 25 platser 

med feriepraktik; för att unga skall få en möjlighet att arbeta under 

sommarledigheten. På grund av stor efterfrågan undrar ungdomsrådet ifall 

det finns möjlighet att utöka antalet sommarjobb. Under sammanträdet sker 

diskussion kring hur denna utökning kan genomföras. Sammanfattningsvis 

skall Li föra frågan vidare. 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 32 

 

 

Övriga frågor 

 

Ungdomsrådet beslutar 

att ge Li i uppdrag att köpa in ett sällskapsspel från Pratglad UF. 

att bjuda in politiker eller tjänstemän till nästkommande sammanträde 

 

Sammanfattning 

Ungdomsrådet har blivit kontaktade av Pratglad UF från Gävle som har 

skapat ett sällskapsspel, vilket rör olika samhällsfrågor. Spelet kostar 249 kr 

och rådet väljer att köpa in ett exemplar. 

Li nämner att hon skall sluta sin tjänst i mitten av sommaren. Föregående 

möte sades det att Ingela Ström skulle ta över tjänsten efter Li, men Ingela 

har istället valt att gå i pension. I nuläget är det därför inte bestämt vem som 

tar ansvaret för ungdomsrådet efter Li. 

Krzysztof meddelar att han representerar ungdomsrådet i Sveriges 

ungdomsråds kongress lördagen den 27 mars. Om fler är villiga att medverka 

skall de kontakta Krzysztof eller Li. 

Under sammanträdet bestämmer ungdomsrådet att bjuda in antingen 

politiker eller tjänstemän till följande sammanträden, eftersom det finns en 

vilja att hålla en dialog med kommunen. Det kommer upp förslag om att 

bjuda in Kristian Lindgren, som är kommunens utbildningschef, samt 

KSAU. 

Krzysztof undrar om det finns möjlighet att få ett intyg om delaktighet i 

Örkelljungas ungdomsråd inför kommande jobb. Li meddelar att hon skall 

ordna det. 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 33 

 

 

Planering av kommande sammanträde 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde blir måndagen den 26 april 17:30, via Meet. 

 

Sammanfattning 

Rådet beslutar när de två nästkommande mötena skall äga rum. 

 

Sammanträde:  Beredningsgruppsmöte: 

Måndagen 26 april, kl. 17.30  Måndagen 12 april 

Måndagen 31 maj, kl. 17.30  Måndagen 17 maj 

 

 

________________ 

 


