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Sammanträdesdatum 

2020-12-08 
 

 

  
 
Plats och tid 17:00, digitalt via Google Meet 

Beslutande Elin Andersson, Evelina Hansson, Cajsa Torkelsson 

Övriga närvarande Li Merander, Christian Larsson, Jon 

Strömberg 

 

 

Justerare Johanna Ottosson 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2020-12-11 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 70-77  
 Li Merander  

 Ordförande 
  

 Elin Andersson  

 Justerare 
  

 

 

 

Johanna Ottosson   

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2020-12-08 

Datum då anslaget sätts 

upp 2020-12-14 

Datum då anslaget tas 

ned 2021-01-04 
 

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 

Elin Andersson  X          

Evelina Hansson -          

Krzysztof Muszanski  -          

Annie Berg -          

Cajsa Torkelsson X          

Viola Peskhu -          

Johanna Ottosson  X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

X = Närvaro     - = Frånvaro 
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Ärendelista 

 

§ 70. Föregående protokoll 

§ 71. Besök av Christian Larsson och Jon Strömberg 

§ 72. Politiska beslut som rör unga 

§ 73. Budgetrapport 

§ 74. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 75. Löpande dialog med unga 

§ 76. Rekrytering för nästa år 

§ 77. Planering av kommande sammanträde och studiebesök 
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Ungdomsrådet § 70 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 10 november 2020 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 71 

 

 

Besök av Jon Strömberg och Christian Larsson 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Samtal fördes med Jon och Christian om skolor i kommunen, 

pandemisituationen samt politikers dialog med unga.  

Utbildningscentrum. Ungdomsrådet för fram att de tycker att politiker och 

tjänstepersoner borde ha involverat eleverna i processen och att politikerna 

rent generellt glömmer bort att prata med barn och unga innan beslut fattas.  

Fråga ställdes varför det aktiviteter så som skuggning av elever fortsatt efter 

beslutet. Christian förklarade att fram tills beslutet har verkställts så ska 

skolan fortsätta jobba som om inget hade hänt. Beslut har fattats i 

utbildningsnämnden, de har delegationsrätt för att fatta sådana beslut. 

Fråga ställdes om det gjorts kompensatoriska åtgärder för de elever som 

tänkt läsa på UC men nu får välja annan skola. Svar gavs att beslut om att 

stoppa intagningen till UC fattades innan eleverna skulle söka skola så att de 

skulle kunna sätta andra skolor som förstaval.  

Christian informerade om att kommunerna i Skåne har kommit överens om 

att ha fritt skolsök inom alla skånska kommuner. För kommuner utanför 

Skåne kan annat regelverk gälla.   

Covid-restriktioner. Diskussion fördes om att riktlinjerna på skolorna skiljer 

sig åt och att de inte alltid efterlevs. Elever upplever oro kopplat till att det är 

många elever som samlas i matsalen på Gyllet. Det önskas tydligare 

information om de riktlinjer som finns och att det säkerställs att de följs.  

Skolrankning. Jon svarade att han inte ville inte yttra sig om detaljerna för 

det behandlas just nu politiskt.  

Kungsskolan. Diskussion fördes om kompetensförsörjning då elever är 

oroade över att lärare slutar. Det framfördes önskemål om tydlig 

kommunikation om vem som är rastvakt så att eleverna vet vem de ska söka 

upp vid behov. Det framfördes även önskemål om att lärarna skulle umgås 

med eleverna i högre utsträckning, skapa en bättre relation, då det leder till 

trygghet och en bättre undervisningssituation. Gällande närvarogruppen ses 
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det positivt på denna men påtalades att de elever som befinner sig i 

undervisningen som de inte träffar närvarogruppen.  

Politikers dialog med unga. Rådet påtalade att de under sina snart tre år bara 

fått ett fåtal ärenden på remiss och att de förväntar sig att politikerna för en 

bättre dialog med ungdomsrådet. Det påtalades att det är viktigt att även 

politiker är tydliga med att synliggöra den dialog som genomförs med unga. 

”Hur kan man lyssna på någon som man inte har frågat?”  

Diskussion fördes om hur samarbetet mellan politiken och ungdomsrådet 

kan förbättras och hur ledamöternas intresse för en eventuell politisk karriär 

skull kunna öka. Rådet informerade om att de hade planerat att hålla i ett 

event med möjlighet att prata med politiker men att pandemin förhindrade 

detta, förhoppningen är att genomföra det nästa år.  

 

Jon och Christian informerade om att ledamöterna gärna får ta direktkontakt 

med dem om det är någon fråga de vill diskutera.  

Rådet tackade så mycket för deras deltagande.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 72 

 

 

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 § 73 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

lägga informationen till handlingarna 

  

Sammanfattning 

Li redovisade aktuell budget. Av årets budget på 30 000 kronor har 3 398,15 

kronor använts och 26 601,85 kronor återstår.  

 

Fråga framförs om rådet får lov att skänka pengarna till välgörande ändamål 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 74 

 

 

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 § 75 

 

 

Löpande dialog med unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att åter påminna rektorerna om att sprida inbjudan till rådets 

classroom till elever 

 

Sammanfattning 

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

till elevråd och liknande på skolorna, detta behöver nyttjas i högre 

utsträckning för att skapa god dialog med skoleleverna.   

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 76 

 

 

Rekrytering för nästa år 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att be utbildningsförvaltningen om hjälp vid rekrytering 

att be Li ta fram material att sätta upp samt sprida digitalt 

 

Sammanfattning 

Diskussion fördes om hur rådets ledamöter ska nå ut till unga och informera 

om rådet. På grund av rådande restriktioner bedömdes det inte lämpligt att 

resa mellan skolor. Det föreslås att be skolorna om hjälp med att nå ut till 

eleverna. Li ombeds att ta fram planscher samt utskick som kan gå ut via 

infomentor.  

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-10 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ungdomsrådet § 77 

 

 

Planering av kommande sammanträde 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde blir den 18 januari 

 

Sammanfattning 

Vid sammanträdet den 15 februari väljs nya ledamöter in till rådet 

 

Sammanträde:  Beredningsgruppsmöte: 

18/1 kl. 17:00  4/1 kl. 16:30 

15/2 kl. 17:00  1/2 kl. 16:30 

 

________________ 

 


