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Mötet hölls i Sunnerbosalen i Kommunhuset Markaryd tisdagen den 22 mars 2022,  
kl. 17.00-18.30. 

  
  Närvarande: 

Ester Bukuru  Strömsnässkolan 
Moise Butoyi  Strömsnässkolan 
Shahd Rehawi  Strömsnässkolan 
Karl Segemalm  Strömsnässkolan 
Alice Kristensson Markaryds skola 
Dejan Gustafsson Markaryds skola 
Vincent Ellehamn Markaryds skola 
Bosse Bro  KCM 

 Marie Olsson  KCM 
 Maria Svensson Lundin UKN 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
  
 
 Förhinder var lämnat från Fiona Pedersen, Smilla Herbst, Erik Schaller och Berne Eliasson. 
  
  

 

 

Dagordning 
 
§1 Mötet öppnas. 

  §2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 

 §4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Presentation av UI, träning och justering (Praktiskt arbete) 
§7 Rapport från UKN  
§8 Vilka frågor intresserar och engagerar er? Diskussionsuppgift. 
§9 Hur får vi med övriga ungdomar? Diskussionsuppgift. 
§10 Ämnen att jobba med framöver. 
§11 Instagram kontot 

 §12 Övriga frågor. 
§13 Mötet avslutas. 
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§1. 

 Mötet öppnas. 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

 

§2. 

Närvaro.  
Se ovan.  
 

 

§3. 

Dagordningen fastställs. 
Mötet beslutade att jobba enligt föreslagen dagordning. 

 

 

§4. 

Val av justerare. 
Dejan Gustafsson utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§5. 

Förra mötets protokoll. 
Mia föredrog lite ytterligare om hur projektet med byggandet av ny skola i Strömsnäsbruk 
framskrider. Mia påminde även om föreläsningen av Jeanette Larsson som ska gå av stapeln den 
28/3 kl.17.00 i Kommunhuset. Titeln är ”Högt i tak men var är golvet”. Information om 
föreläsningen har inte alls nått ungdomarna. Här måste bli en bättring. 
Föreläsningen av Monica Vencel om psykisk ohälsa som genomfördes i Kulturhuset den 17 mars 
var inte helt i ungdomarnas smak. Man tyckte det framkom för mycket av rena 
behandlingsmetoder och för lite rena tips att ta till sig. Ett tjugotal ungdomar och vuxna lyssnade. 
En sådan föreläsning skulle kanske istället lagts på skoltid då det hade blivit betydligt fler åhörare. 
Därefter lades förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

 

§6 

Presentation av UI, träning och justering (Praktiskt arbete) 
Ungdomarna delades in i samma tre grupper som på förra mötet. Grupperna fick förbereda sin  
del av presentationen och även skriva ner ett ganska rejält manus. Detta för att man ska komma 
ihåg hur man tänkte när det blir ett skarpt läge i framtiden. 
Därefter fick de göra en träningspresentation där de övriga fick ge konstruktiv kritik och ge tips 
på saker man kunde förbättra. Resultatet blev bra och vi låter nu detta ämne vila fram tills det blir 
aktuellt med en presentation för en utomstående grupp. 
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§7. 

Rapport från UKN 
Mia berättade lite om projektet tillsammans med ”Art scape” som handlar om att man planerar 
att utföra en stor väggmålning utomhus på KCM. Man ska även skapa ett uteklassrum som ska 
ingå i ett forskningsprojekt framöver. 

 
 

§8. 

Vilka frågor intresserar och engagerar er? Diskussionsuppgift. 
Ungdomarna delades in i tre grupper som skulle diskutera fram vilka frågor som intresserar 
ungdomar och som Ungdomsinskottet ska jobba med framöver. Varje grupp skulle komma med 
minst tre olika förslag. Förslagen som kom fram var: 
Musik, Konserter 
Marknaden 
Drogproblem 
Skolmaten 
Trygghet 
Valet 
Sommarlovskort 
Fritidsaktiviteter 
Kollektivtrafik 
Ljus vid Klintabadet. 
Därefter fick var och en fördela tre röster på de förslag de tyckte var bäst. 
 

 

§9. 

Hur får vi med övriga ungdomar? Diskussionsuppgift. 
Samma grupper som i §8 fick även diskutera denna fråga. Inga konkreta förslag framkom på 
grund av tidsbrist. Någon förslog att Ungdomsinskottet skulle föra fram lite provocerande förslag 
så man hoppades på att övriga ungdomar då skulle reagera och engagera sig. Vi jobbar vidare med 
denna fråga vid nästa möte. 
 

 

§10. 

Ämnen att jobba med framöver. 
De arbetsområde som röstades fram, enligt §8, och därmed ska vara med på dagordningen 
framöver var: 
Trygghet 7 röster 
Musik och Konserter 6 röster 
Kollektivtrafik 4 röster. 
Skolmaten och sommarlovskort fick vardera 3 röster. Valet och ljus vid Klintabadet fick vardera 2 
röster. Fritidsaktiviteter fick 1 röst. 
Således blev det de tre vinnande förslagen som kommer att stå högst på dagordningen för 
Ungdomsinskottets arbete framöver. 
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§11 

Instagramkonto 
Marie tog lite bilder som kommer att läggas ut på Ungdomsinskottets instagramkonto. 
 

 

13. 

Övriga frågor. 
Inga övriga frågor framkom. 

 

 

§14. 

Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

 
  

 
…………………………………………………………………………….. 
Bosse Bro    ordförande  

  
  

………………………………………………………………………………  
Dejan Gustafsson   justerare 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Arne Lindman    ungdomssamordnare/sekreterare  
 

 

 

 


