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Sammanträdesdatum 

2018-10-10 
 

 

  
 
Plats och tid 16:30, FORUM Örkelljunga 

Beslutande Ida Svensson, Arvid Persson, Annie Berg, Casper Rosenlöf, Krzysztof 

Muszanski, Cajsa Torkelsson, Ville Gustavsson, Elin Andersson, Viola Peskhu 

Övriga närvarande Li Merander 

Ingela Ström 

Matilda Hedén 

 

Justerare  

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2018-10-16, kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 26-34  
 Annie Berg  

 Ordförande 
  

 Ida Svensson  

 Justerare 
  

 
Cajsa Torkelsson 

 

 

 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-10-10 

Datum då anslaget sätts 

upp 2018-10-19 
Datum då anslaget tas 

ned 2018-11-12 
 

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 -          

Casper Rosenlöf X          

Krzysztof Muszanski X          

Cajsa Torkelsson X          

Ville Gustavsson X          

Elin Andersson X          

Engla Roos -          

Tilda Gustavsson -          

Viola Peskhu X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

N = Ordinarie ledamot F = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 26. Rapport från politikerdebatt 

§ 27. Om fältverksamhet i kommunen 

§ 28. Inbjudan till ungdomsfullmäktige i Ängelholm 17 oktober 

§ 29. Sveriges ungdomsråd, datum för träff 

§ 30. Budgetrapport 

§ 31. Rapporter från arbetsgrupper 

§ 32. Barnkonventionens dag 20/11 

§ 33. Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

§ 34. Övriga frågor 
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Ungdomsrådet § 26 

 

 

Rapport från politikerdebatt 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Arvid berättade att Alejna hade varit där och att hon sa att eleverna inte hade 

så mycket funderingar om ungdomsrådet och att det var politikerna som var 

mer intresserade av ungdomsrådet. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 27 

 

 

Om fältverksamhet i kommunen 

 

 

Sammanfattning 

Vi presenterar oss. Ingela förklarade att det har funnits två stycken fältare i 

kommunen, hon förklarade vad en fältare är, alltså en person som finns ute 

under helger, skolavslutningar och örkelljungadagarna. Hon förklarade att en 

kommer från socialförvaltningen och en från utbildningsförvaltningen. Alltså 

har de haft två stycken olika chefer. Hon förklarade även att vi kanske inte är 

den rätta gruppen människor att prata om sådant här med för att vi är oftast 

inte ute på kvällarna. Ingela frågade om vad vi tycker att kommunen ska 

göra för de elever som kan hamna i dåliga kretsar och var det behövs vuxna. 

Krzysztof sa att vissa ungdomar säger att de inte har något annat att göra och 

därför hamnar de i dåliga kretsar med dåliga sysslor. Ville sa att han känner 

någon av dagslägets fältare och de säger att de inte ser så mycket för att de 

som håller på med skit står ju inte på öppna platser. Ida sa att skolan har stor 

betydelser för knarkare för att en fältare man ser 5 minuter per lördag inte 

förändrar några liv. Matilda frågade då vad fältarna ska göra, Annie sa då att 

fältarna ska gå i byn och inte köra rundor, utan gå till gängen om de ser 

några och bygga upp förtroende hos ungdomarna och därefter nästa eller 

nästnästa lördag snackar fältarna med dom om vad de håller på med. Matilda 

sa att vår nya skolpsykolog jobbar med och forskar om kampsporter (ruff 

and tumble play), ungdomsrådet verkade väldigt positiva till detta. Matilda 

säger även att Skåne gör en satsning nu om psykisk ohälsa där man lär sig 

om vad som är vanligt att känna och hur man ser tecken hos kompisar. Vi 

diskuterade om vad vi vill ha i byn som aktiviteter som kommunen anordnar. 

Vi diskuterade även om hur vi tycker att de som har de svårt med psykisk 

ohälsa och knark ska få hjälp och hur man ska få dom att sluta med det. 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 28 

 

 

Inbjudan till ungdomsfullmäktige i Ängelholm 17 oktober 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att sända representanter till Ängelholms ungdomsfullmäktige. 

 

Sammanfattning 

Ida presenterade att vi är inbjudna till Ängelholms ungdomsfullmäktige och 

att vi som kan kommer att medverka. Det är alltså Ida, Elin, Ville, Krzysztof, 

Casper, Viola. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 29 

 

 

Sveriges ungdomsråd, datum för träff 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Ungdomsrådet beslutar att vi kommer träffa Sveriges ungdomsråd samtidigt 

som vi bjuder in Markaryds ungdomsråd den 14 november klockan 16.30. 

 

Sammanfattning 

Ida presenterade att Markaryds motsvarighet till rådet vill träffas och att 

även Sveriges ungdomsråd vill besöka rådet.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 30 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av 30 000 kronor har 805,70 kronor använts 

för mötesförtäring. 29 194,30 kronor återstår. 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 31 

 

 

Rapporter från arbetsgrupper 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Ungdomsrådet beslutar om att vi lägger ner vår facebooksida för att den inte 

har varit uppdaterad sen ungdomsrådet startade, och att PR gruppen tar på 

sig att starta ett instagramkonto. 

 

Sammanfattning 

Rekryteringsgruppen och Eventgruppen har inte haft möte än.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 32 

 

 

Barnkonventionens dag 20/11 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Ungdomsrådet beslutar att vi kommer att närvara på barnkonventionens dag 

den 20/11 och på Musikskolans konsert den 12/11. 

 

Sammanfattning 

Li berättade om vad som kommer hända på barnkonventionens dag. 

12/11 Kl. 17-18. Konsert, Musikskolan.  

20/11 Kl. 16-18. Event på scenen i dalen, tal, kör och lykttändning. 

 

Li pratade även om barnkonventionen som ska bli lag och skickar ut en 

powerpointpresentation om konventionen.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 33 

 

 

Planering av kommande sammanträde och studiebesök 

 

Ungdomsrådet beslutar  

Li har fått förhinder så vi flyttar beredningsgruppen från 9 till 16 januari och 

sammanträde från 23 till 30 januari. 

Ungdomsrådet beslutar att bjuda in KSAU på sammanträdet den 30 januari. 

Vi beslutar även att bjuda in Krister Persson, Mattias Persson och Johan 

Lindberg/Jennie Andersson till sammanträdet 5 december. 

Vi bokar även in en rolig aktivitet för rådet i februari.  

 

 

________________ 

 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-10 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ungdomsrådet § (34) 

 

 

Sammanfattning 

Li berättar att det finns pengar till kreativa idéer via Leaderkontoret. Där kan 

man söka pengar för kreativa idéer, och vem som helst kan göra det om man 

är mellan 13-25 år.  

 

 

________________ 

 

 

 


