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Sammanträdesdatum 

2018-06-04 
 

 

  
 
Plats och tid 16:30, FORUM Örkelljunga 

Beslutande Ida Svensson, Arvid Persson, Annie Berg, Alejna Pllava, Cajsa Torkelsson, Elin 

Anderson, Tilda Gustavsson och Viola Peskhu 

Övriga närvarande Li Merander 

Ingela Ström 

 

Justerare Alejna Pllava 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2018-06-05, kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 014-017  
 Annie Berg  

 Ordförande 
  

 Ida Svensson  

 Justerare 
  

 
Alejna Pllava 

 

 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-06-04 

Datum då anslaget sätts 

upp 2018-06-11 
Datum då anslaget tas 

ned 2018-07-04 
 

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 x          

Helena Lantz -          

Alejna Pllava x          

Casper Rosenlöf -          

Krzysztof Muszanski -          

Cajsa Torkelsson x          

Ville Gustavsson -          

Elin Andersson x          

Engla Roos -          

Tilda Gustavsson x          

Viola Peskhu x          
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Ärendelista 

 

§ 14. Ingela Ström, Utbildningsförvaltningen (UBF) 

§ 15. Budgetrapport 

§ 16. Rapporter från arbetsgrupper 

§ 17. Planering för kommande sammanträde 
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Ungdomsrådet § (14) 

 

 

Ingela Ström, Utbildningsförvaltningen (UBF) 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Att framföra önskemål om att det tas fram planer för hur skolan skall arbeta 

med att föra in mer entreprenörskap i skolan och studieteknik från tidig 

ålder.  

Att framföra önskemål om att skolan går ut med information till eleverna om 

den nya modell de kommer att arbeta med.  

Att framföra önskemål om lärandematriser i alla årskurser så att eleverna vet 

var de ligger i kunskapskraven.  

Sammanfattning 

Ingela presenterade sig och berättade om vad hon jobbar med, 

utbildningschef. Ida frågade Ingela om hur de har förbättrat elevhälsan i 

kommunen. Hon berättade att de har en person i kommunen som jobbar 

heltid med att hjälpa elever som har det jobbigt med psykisk ohälsa. Hon 

berättade även att de nu har fyra kuratorer till skillnad från två innan som 

jobbar heltid i kommunen. Hon sa att det är långt ifrån tillräckligt. Hon 

nämnde att organisationen Friends jobbar med att de mer populära eleverna 

kan ha ett ansvar att säga till för att de blir oftast mer respekterade. Alejna 

nämnde att det borde finnas ett forum för utsatta elever där de kan skriva 

anonymt och att frågorna tas hand om en kurator. 

Om entreprenörskap i skolan sa Ingela att kommunen jobbar väldigt dåligt 

med det. Och att det har mycket att göra med hur läraren engagerar sig i 

elevernas bästa och hur kreativ den är. Hon sa även att de saknar en plan 

över hur de ska föra in mer entreprenörskap i skolan. 

Om utveckling nämner Ingela att de har en modell för kvalitetsarbete på 1,5 

år där lärarna ska jobba mer tillsammans och att de ska bedöma varandra. 

Om studieteknik nämner vi att det inte förekommer men att det bör 

förekomma i tidig ålder redan när man lär sig att läsa, till exempel hur man 

läser en text på bäst sätt.  

Om miljötänk nämner Ida att man bör utbilda eleverna om hur man ska ta sitt 

ansvar för att bidra till en bättre miljö. Ingela nämner att de undervisar 

mycket om att äta vegetarisk kost. Men att de har kommit ett politiskt beslut 

om att det inte får serveras bara vegetariskt för att det inte är lika omtyckt 

mat. Men det har serverats vegetarisk på förskolorna länge och uppskattats. 
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Ungdomsrådet § (15) 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Att ge oss själva i uppgift att fundera på vad vi vill göra med pengarna. 

 

Sammanfattning 

Li redovisade för aktuell budget. Av 30 000 kronor har 660 kronor använts 

för mötesförtäring.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (16) 

 

 

Rapporter från arbetsgrupper 

 

Ungdomsrådet beslutar  

 

Sammanfattning 

Eventgruppen: planerar medborgardialog i augusti, kommer att samordna sig 

med PR-gruppen.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § (17) 

 

Planering för kommande sammanträde 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Att ge Li i uppdrag att bjuda in KSAU till sammanträdet den 29 augusti.  

 

Sammanfattning 

 

 

________________ 

 

 

 


