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Mötet hölls på Pizzeria Merlin tisdagen den 06 december 2022,  
kl. 17.00-19.30. 

  
  Närvarande: 

Shahd Rehawi  Strömsnässkolan´ 
Ream Alshaman Strömsnässkolan 
Alice Kristensson Markaryds skola 
Dejan Gustafsson Markaryds skola 
Vincent Ellehamn Markaryds skola 

 Marie Borglin  KCM 
Ester Bukuri  KCM 
Enaas Alissa Alkadro KCM 
Moises Butoyi  Övrig gymnasieskola 
Anton Wombell Markaryds skola övrig elev. 
Maria S. Lundin UKN  

 Berne Eliasson  UKN 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
  
 

Ingen hade lämnat återbud 
  
  

Dagordning 
 
§1 Mötet öppnas. 

  §2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Barnets bästa gäller 
§7 Rapport från UKN 
§8 Utvärdering Kulturvecka v.46 
§9 Busstidtabeller 
§10. Skolmaten 
§11 Tobak, vape och vitt snus. 
§12 Instagram konto 

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

 Mötet öppnas. 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med en 
gemensam måltid enligt beslut på föregående möte. Detta utgjorde även en julavslutning för 
Ungdomsinskottet. 
  

 

§2. 

Närvaro.  
Se ovan.  
 

 

§3. 

Dagordningen fastställs. 
Mötet beslutade att jobba enligt föreslagen dagordning. 

 

 

§4. 

Val av justerare. 
Vincent Ellehamn utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§5. 

Förra mötets protokoll. 
Förra mötets protokoll gicks igenom. Frågan om gemensamma friluftsdagar togs åter upp. För att 
få påtryckning även från politiskt håll kommer frågan att sändas till UKN-Au. Alla övriga punkter 
som är aktuella återkommer på dagordningen. Därefter lades förra mötets protokoll till 
handlingarna. 
 

§6. 

Barnets bästa gäller. 
Veronica har gjort ett utkast på en folder enligt de synpunkter som framkom vid förra mötet. 
Ungdomarna var nöjda med förslaget. 

 

§7. 

Rapport från UKN 
UKN har sammanträde följande dag. Man kommer att få info om statusen på byggandet av en ny 
förskola i Markaryd. Ledamöterna har varit ute på olika verksamhetsbesök. 
Man jobbar vidare med förslaget på byggnad av den nya skolan i Strömsnäsbruk. 
Man kommer att behandla en rapport angående elevers frånvaro från skolan. 
Resursfördelningssystemet mellan grundskola och förskola kommer att behandlas. 
Förslag kom från Berne och Mia om att Arne ska skicka in en kort beskrivning på olika ärenden 
som tas upp i UI så de kan behandla dessa direkt på kommande beredning och Au. Förslagen 
kommer att skickas till nämndsekreteraren så det hamnar på aktuell dagordning. 
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§8. 

Utvärdering kulturvecka v.46 
Kulturveckan är genomförd och det Ungdomsinskottet var direkt inblandade i var Rock the 
House. De ungdomar som var på plats och hjälpte till gjorde ett jättebra jobb. Arrangemanget 
blev lyckat. Man hade kunnat önska sig lite större publik men det kändes ändå ok. Synd bara att vi 
inte har några lokala ungdomsband som kan uppträda. 
 

§9 

Busstidtabeller. 
Önskemålen från ungdomarna är fortfarande att man vill ha fler bussar på helgerna samt senare 
bussar på vardagarna. Mötet beslutade att bjuda in Joakim Pohlman, som har en ledande position 
inom Länstrafiken, till nästa möte. Fram till dess ska ungdomarna försöka få fram konkreta 
förslag på tider man vill ha i busstidtabellen. 
 

§10 

Skolmaten 
Frågan om att det borde finnas matråd på samtliga skolor väcktes. Detta verkar inte fungera 
överallt just nu. En skrivelse skickas till UKN-Au angående detta så det kommer att väckas via 
politiken. En enkät angående skolmaten genomfördes för något år sedan. Kanske är det dags att 
återigen genomföra denna. Arne försöker fixa fram denna enkät till nästa möte så ungdomarna 
kan ha sina synpunkter på den. 
 

§11 

Tobak, vape och vitt snus. 
Drogförebyggande gruppen har bett Ungdomsinskottet att komma med lite förslag på hur man 
ska jobba med drogförebyggande insatser på skolorna. En drogpolicy för skolorna har tagits fram 
och Ungdomsinskottet är intresserade av hur den kommer att implementeras ute i 
verksamheterna. Vi kommer att bjuda in chefen för elevhälsan Jenny Strand till nästa möte så hon 
kan dela med sig av enkäten samt diskutera tankar på hur man kommer att jobba praktiskt med 
den. 
 

§12 

Instagramkonto 
Information om dagens möte kommer att läggas ut på kontot. Nya foto togs. Kontot har just nu 
143 st följare. 
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§13. 

Övriga frågor. 
Förslag framkom om att ha en stående punkt på dagordningen som heter elevråd där samtliga 
skolor informerar om vad som sker på sina respektive elevråd. Förslaget kommer att genomföras. 
Det framkom en avsaknad av hemklassrum på Strömsnässkolan. Eleverna föreslås att ta detta i 
första hand med sin rektor. 
Nästa möte är den 31 januari 2023. 

 

 

§16. 

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

 
  

 
…………………………………………………………………………….. 
Marie Borglin    Ordförande  

  
  

………………………………………………………………………………  
Vincent Ellehamn   justerare 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Arne Lindman    ungdomssamordnare/sekreterare  
 

 

 

 


