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Mötet hölls i Sunnerbosalen Markaryds kommunhus tisdagen den 20 september 2022,  
kl. 17.00-19.30. 

  
  Närvarande: 

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

 Marie Borglin  KCM 
Ester Bukuri  KCM 
Moises Butoyi  Övrig gymnasieskola 
Anton Wombell Markaryds skola övrig elev. 

 Maria Svensson Lundin UKN  
 Veronica Andersson Barnets Bästa samordnare 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
  
 

Ingen av de övriga hade lämnat återbud. 
  
  

 

 

 

Dagordning 

 
§1 Mötet öppnas. 

  §2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Barnets bästa gäller: Veronica Andersson 
§7 Information till sjuorna 
§8 Ny sammansättning av UI 
§9 Rapport från UKN 
§10 Kulturvecka v.46 
§11 Skrivelse Länstrafiken 
§12 Instagram konto 

 §13 Övriga frågor. 
§14 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 Borglin 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 har missat att ta upp frågan. Detta ska göras före nästa möte. Övriga 
viktiga frågor från förra mötet återkommer på dagordningen. Därefter lades förra mötets 
protokoll till handlingarna. 

 

 

§6 

Barnets bästa gäller: Veronica Andersson 
Veronica presenterade sig och sin roll som Barnets Bästa samordnare. Hon beskrev vidare det 
som kallas Kronabarnsmodellen. Samtal skedde runt Ungdomsinskottets roll i detta arbete och 
hur vi förbättrar barn och ungas delaktighet i Barnets Bästa frågor. En sak som alla var överens 
om var att det behövs förbättras strukturen runt klassråd och elevråd. 
Barnets bästa kommer att bli en stående punkt på dagordningen på Ungdomsinskottets möte 
framöver. 
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§7 

Information till sjuorna 
Ungdomssamordnaren har tillsammans med Marie och Shahed (Strömsnässkolan) och Alice och 
Vincent (Markaryds skola) besökt samtliga årskurs sju elever och informerat om  
Ungdomsinskottet. Presentationerna gick bra och intresset verkar vara ganska stort ute på 
skolorna. 
 

 

§8 

Ny sammansättning av UI. 
Alice kollar med Erik om han vill fortsätta som representant för Markaryds skola. Anton står 
annars på tur och kommer att bli kallad till varje möte. 
Från Strömsnässkolan saknas tre ambassadörer. Arne påminner rektorn om detta. 
Från KCM har vi fått in två nya namn och KCM har därmed valt alla sina ambassadörer.  
Tanken på att göra UI:s möte mer offentliga, dvs att utannonsera mötestiden mer allmänt, 
väcktes. Enligt reglementet har varje ungdom rätt att delta på mötena, men de vet inte om när de 
går av stapeln. 
Mötet beslutade att ett försök att utannonsera mötestillfället ska göras på novembermötet och 
sedan får resultatet utvärderas. 

 

 

§9. 

Rapport från UKN 
Man håller på att se över programutbudet på KCM. Man diskuterar bl.a. om mer praktik på IM-
programmet. En tanke om att bedriva teoriundervisning för körkort har också diskuterats. 
 

 

§10. 

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. 
Ungdomsinskottet kommer att vara behjälpliga med såväl förberedelser som genomförande.  
Önskan vore också att man gör någon kulturaktivitet på skolorna. Ambassadörerna på Markaryds 
skola har pratat med sina lärare om det och de var positivt inställda. Strömsnäseleverna kontaktar 
sina lärare innan nästa möte.  
 

 

§11. 

Skrivelse Länstrafiken. 
Ännu har inget svar givits om var denna skrivelse har fastnat. Alice kollar med Ann-Christin 
Kristensson om hon kan hjälpa till att spåra den. Arne bevakar vidare genom KS. 
 

 

§12 

Instagramkonto 
Marie har rensat bland de Ungdomsinskottet följer på Instagram. Ny bild togs och lite ny 
information om dagens möte kommer att läggas in. 
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§13. 

Övriga frågor. 
Barnbibliotekarie Thomas Viking har genom Ungdomssamordnaren aviserat att biblioteket vill ha 
Ungdomsinskottets hjälp att granska deras nya hemsida som är på gång. Ungdomsinskottet ställer 
sig positiva till detta. 

 

 

§14. 

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

 
  

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

  
  

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

 

 

 


