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Mötet hölls i Sunnerbosalen Markaryds kommunhus tisdagen den 30 augusti 2022,  
kl. 17.00-19.30. 

  
  Närvarande: 

Shahd Rehawi  Strömsnässkolan 
Alice Kristensson Markaryds skola 
Dejan Gustafsson Markaryds skola 
Vincent Ellehamn Markaryds skola 

 Marie Olsson  KCM 
 Maria Svensson Lundin UKN (till 18.00) 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
  
 

Förhinder var lämnat från Berne Eliasson, Karl Segemalm och Erik Schaller. 
  
  

 

 

 

Dagordning 

 
§1 Mötet öppnas. 

  §2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Information till sjuorna 
§7 Rapport från UKN 
§8 Kulturvecka v.46 
§9 Skrivelse Länstrafiken 
§10 Instagram konto 

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

 Mötet öppnas. 
Vice 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. 
Marie Olsson utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§5. 

Förra mötets protokoll. 
Frågan om att göra gemensamma friluftsdagar mellan Strömsnässkolan och Markaryds skola har 
framförts till verksamhetschefen för grundskolorna. Han lovade att ta med det till 
rektorsgruppen. Elevråden bevakar detta ärende ute på skolorna. Övriga viktiga frågor från förra 
mötet återkommer på dagordningen. Därefter lades förra mötets protokoll till handlingarna. 
 

§6 

Information till sjuorna. 
Varje år brukar Ungdomssamordnaren, tillsammans med någon från Ungdomsinskottet, 
informera samtliga årskurs sju elever om UI. Så kommer även att ske i år under vecka 36. 
På Strömsnässkolan kommer Marie och Shahd att medverka vid informationen. Detsamma gör 
Alice och Vincent på Markaryds skola. Mötet ägnade ganska lång tid åt att gå igenom 
presentationen. 
Rekrytering av nya medlemmar behövs framförallt på Strömsnässkolan och KCM. 
 

§7. 

Rapport från UKN 
Man håller bl.a. på med upphandling av skolskjutsar. Jobbar med riktlinjer för en drogfri skola. 
Processen inför byggandet av nya skolan i Strömsnäs rullar på. 
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§8. 

Kulturvecka v.46 
Under vecka 46 kommer det att anordnas en kulturvecka i kommunen med massor av olika 
aktiviteter och aktörer. På torsdagen kommer det att genomföras Rock the House i Kulturhuset. 
Ett arrangemang där ungdomar uppträder för ungdomar. Ungdomsinskottet kommer att vara 
behjälpliga med såväl förberedelser som genomförande. 
Önskan vore också att man gör någon kulturaktivitet på skolorna. Ambassadörerna pratar med de 
lärare på skolorna som har ämne som kan vara aktuella för detta. 
 

§9. 

Skrivelse Länstrafiken. 
Ungdomsinskottet lämnade in en skrivelse angående förändrade busstidtabeller redan 2020. 
Skrivelsen lämnades via UKN som tog den vidare till kommunstyrelsen. 
Ungdomsinskottet har aldrig fått någon återkoppling. 
Med efterforskningar har man funnit att den har skickats från KS till Länstrafiken men där har 
den stannat. Arne trycker vidare på KS om att man vill ha en återkoppling. 
 

§10 

Instagramkonto 
Marie har upptäckt att vi följer väldigt många på, Instagram, som vi inte ens vet vilka är. Hon fick 
mandat att rensa bland dessa. Vidare togs lite nya bilder att lägga ut på kontot. 

 

11. 

Övriga frågor. 
Inga övriga frågor kom upp. 
 

§12. 

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

 
  

 
…………………………………………………………………………….. 
Alice Kristensson   vice ordförande  

  
  

………………………………………………………………………………  
Marie Olsson    justerare 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Arne Lindman    ungdomssamordnare/sekreterare  
 

 

 

 


