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Ungdomsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-10 
 

 

  
 
Plats och tid 17:00, digitalt via Google Meet 

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

Ottosson, Krzysztof Muszanski 

Övriga närvarande Li Merander, Kristian Lindgren 

 

 

Justerare Johanna Ottosson 

  

Justeringens datum, 

plats och tid 2020-11-16, Kommunhuset 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer: 63-69  
 Evelina Hansson/Li Merander  

 Ordförande 
  

 Elin Andersson  

 Justerare 
  

 

 

 

Johanna Ottosson   

  ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsrådet 

Sammanträdesdatum 2020-11-10 

Datum då anslaget sätts 

upp 2020-11-18 

Datum då anslaget tas 

ned 2020-12-09 
 

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 

Elin Andersson  X          

Evelina Hansson X          

Krzysztof Muszanski  X          

Annie Berg X          

Cajsa Torkelsson X          

Viola Peskhu -          

Johanna Ottosson  X          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

X = Närvaro     - = Frånvaro 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-10 
 

 

  
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

Ärendelista 

 

§ 63. Föregående protokoll 

§ 64. Besök av Ingela Ström, Kristian Lindgren och Jon Strömberg 

§ 65. Politiska beslut som rör unga 

§ 66. Budgetrapport 

§ 67. Rapport från arbetsgrupp/er 

§ 68. Löpande dialog med unga 

§ 69. Planering av kommande sammanträde och studiebesök 
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Ungdomsrådet § 63 

 

Föregående protokoll  

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsrådets protokoll 7 oktober 2020 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 64 

 

 

Besök av Ingela Ström, Kristian Lindgren och Jon Strömberg 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna  

 

Sammanfattning 

Ingela och Jon hade fått förhinder men Kristian närvarade.  

 

Diskussion fördes kring  

Barn och ungas inflytande: Diskussion fördes kring att ett flertal politiska 

beslut som rör barn och unga har fattats under året men att inga av dem har 

gått på remiss till ungdomsrådet. Rådet vill påtala detta för politiker och 

tjänstepersoner ännu en gång. Kristian påtalade att politiker oftast pratat med 

medborgare innan de gör ett initiativ men att detta inte dokumenteras.  

Kristian informerade om att utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen 

tar del av ungdomsrådets protokoll vid varje och vill hitta fler former för 

dialog. Li är behjälplig med att hitta kanaler för kommunikation.  

Lärarförbundets skolrankning: Örkelljunga hamnade nästan i botten och 

rådet önskar veta vad kommunen gör för att åtgärda detta. Kristian svarade 

att det satsas på tidig läsinlärning, ett initiativ för att öka barns läsförståelse. 

Rådet efterfrågade mer stöttning från specialpedagoger i skolan, Kristian 

svarade att det bästa är om det kan göras anpassningar i 

undervisningen/klassrummet. Han berättade även att det har gjorts satsning 

på elevhälsan och att det tagit tid att sätta in rätt åtgärder. Det är många 

elever i kommunen som behöver extra stöd. Rådet påpekade att elever blir 

lidande och att de inte ska behöva vänta på att resurser sätts in. Kristian sa att 

det är viktigt att lärare och elevhälsoteam samverkar tidigt så att rätt insatser 

sätts in på rätt ställe.  

Tockarps skola: Kristian informerade om det politiska initiativet och den 

ekonomiska bakgrunden, att utbildningsförvaltningen gjort en riskanalys och 

att beslutet nu ligger hos politikerna. Rådet undrade om eleverna har 

tillfrågats, Kristian svarade att de kommer att ske i form av 

elevskyddsombud för att få elevperspektivet.  
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Utbildningscentrum: Kristian berättade om beslutet att lägga ner de 

nationella programmen och den ekonomiska bakgrunden. Diskussion kring 

hur kvalitén på utbildningen och personalförsörjning kan bibehållas. 

Diskussion fördes även kring om kommunen säkerställt att det finns 

tillräckliga och goda transporter för de elever som behöver pendla till annan 

ort. Här uppmärksammades även att det är otillräckligt med platser på bussen 

till Klippan, Kristian påtalar detta för utbildningschefen i Klippan. 

Rådet undrade även om skolans elever tillfrågats inför beslutet och undrade 

varför det varken genomförts konsekvensanalys eller låtit ärendet gå på 

remiss till ungdomsrådet. Li för fram detta till utbildningsnämnden. Rådet 

önskar veta om det är kommunens politiker eller tjänstepersoner som är 

ansvariga för att tillräckliga underlag tas fram.  

Kungsskolan: Rådet frågade vad som görs för att hålla kvar lärare på 

Kungsskolan då många slutat under året. Kristian svarade att det varit en stor 

personalomsättning tidigare men att det sen varit lugnt och varit bättre på 

senare tid. Nu arbetar de för att rekrytera lärare som är beredda på att skapa 

bra förutsättningar i klassrummet och försöker få skolan så bra att lärare 

aktivt söker sig dit.  

Kristian berättade om att det finns planer på att renovera Kungsskolan och 

att elever då kommer att involveras i referensgrupper.  

Diskussion fördes kring förvaring av mopedhjälmar på skolan, mellanmål 

vid läxhjälp, tillräckligt med undervisningsmaterial (böcker) samt 

problematik kring att hinna med att både duscha och äta efter gymnastiken. 

Kristian sa att dessa frågor får lyftas med skolans rektor eller biträdande 

rektor.  

Covid-restriktioner: Diskussion fördes huruvida eleverna följer, och har 

förutsättning för att följa, avstånd och hygienkrav vid skolbespisningen på 

Gyllet. Kristian sa att där är rastvakter på plats som ska se till att 

restriktionerna efterlevs och att detta ska följas upp. Handtag torkas av 

regelbundet och uppläggningsbestick byts ofta. För eleverna från 

Beringskolan ansvarar lärarna för att deras klass håller avstånd samt tvättar 

händerna.  

Kristian avslutade med att säga att han gärna håller löpande kontakt med 

ungdomsrådet. Rådets ledamöter tackade för (det digitala) besöket.  

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 65 

 

 

Politiska beslut som rör unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att ge Li i uppdrag att påminna politiker om ungdomsrådets uppdrag 

som remissinstans för ärenden som berör barn och unga 

be Li ta redan på om det är kommunens politiker eller tjänstepersoner 

som är ansvariga för att tillräckliga underlag tas fram 

 

Sammanfattning 

Rådet gick igenom aktuella protokoll på kommunens anslagstavla.  

Vid samtalet med Kristian lyftes att ett flertal politiska beslut som rör barn 

och unga har fattats under året men att inga av dem har gått på remiss till 

ungdomsrådet. Rådet vill påminna politiker och tjänstepersoner om att arbeta 

utifrån barnkonventionen och involvera barn och unga, ungdomsrådet är ett 

sätt att genomföra detta.  

Rådet önskar veta om det är kommunens politiker eller tjänstepersoner som 

är ansvariga för att tillräckliga underlag tas fram. 

 

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 66 

 

 

Budgetrapport 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att 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.  

 

 

________________ 
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Ungdomsrådet § 67 

 

 

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 § 68 

 

 

Löpande dialog med unga 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att ge Li i uppdrag att påminna skolorna om dialog med ungdomsrådet 

 

Sammanfattning 

Rådet har 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 § 69 

 

 

Planering av kommande sammanträde 

 

Ungdomsrådet beslutar  

att nästa sammanträde blir den 8 december 

att ge Li i uppdrag att bjuda in relevanta politiker/tjänstepersoner till 

mötet 

 

Sammanfattning 

Då ordförande för utbildningsnämnden inte kunde närvara vid detta möte får 

Li i uppdrag att bjuda in honom till kommande möte. 

 

Sammanträde:  Beredningsgruppsmöte: 

8/12 kl. 17:00  1/12 kl. 17:00 

 

________________ 

 


