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Mötet hölls i Bowlinghallen Markaryd tisdagen den 17 maj 2022,  
kl. 17.00-19.30. 

  
  Närvarande: 

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

 Marie Olsson  KCM 
 Maria Svensson Lundin UKN 
 Arne Lindman  Ungdomssamordnare 
  
 

Förhinder var lämnat från Berne Eliasson och Smilla Herbst. 
  
  

 

 

 

Dagordning 

 
§1 Mötet öppnas. 

  §2 Närvaro.  
§3 Dagordningen fastställs. 
§4 Val av justerare. 
§5 Förra mötets protokoll 
§6 Trygghet, Musik o konserter, Kollektivtrafiken 
§7 Rapport från UKN 
§8 Ungdomar Kan 
§9 Hur får vi med övriga ungdomar? Diskussionsuppgift. 
§10 Instagram konto 

 §11 Övriga frågor. 
§12 Mötet avslutas. 
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Eftersom mötet även utgjorde en läsårsavslutning för Ungdomsinskottet för verksamhetsåret 21 - 
22 inleddes mötet med att vi spelade bowling tillsammans under en timme. Resultatet var väldigt 
blandat men det viktigaste var att alla hade roligt och fick umgås med varandra på ett lättsamt 
sätt. 

 

  

 
§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. 
Alice Kristensson utsågs till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§5. 

Förra mötets protokoll. 
Eftersom alla viktiga frågor från förra mötet återkommer på dagordningen fanns inte något att 
kommentera utan förra mötets protokoll lades till handlingarna. 
 

 

§6 

Trygghet, musik o konserter, Kollektivtrafiken. 
Samtalen om dessa tre ämnen fortsatte och en tanke som framkom i ämnet trygghet var 
spänningarna mellan strömsnäsungdomar och markarydsungdomar. Man föreslog att ett sätt att 
lätta på detta vore att genomföra gemensamma friluftsdagar i skolan där man blandar elever från 
de olika orterna. Detta har provats för en del år sedan och var framgångsrikt och populärt. 
Aktiviteterna ska inte utgöras av rena idrottsaktiviteter utan istället utmanande övningar där 
samarbete står i fokus. Ungdomsinskottet överlämnar uppdraget till verksamhetschefen för 
grundskolor för vidare planering. 
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Under ämnet, musik o konserter, informerade ungdomssamordnaren om att det under hösten 
kommer att genomföras en kulturvecka där det även kommer att genomföras ett antal 
kulturaktiviteter som är riktade till ungdomar. Ett av dessa är Rock the House som föreslogs på 
förra mötet. Det framkom även att man önskar fler konserter på Musikhuset som är riktade till 
ungdomar. Svårigheten är dock att det som skulle locka ungdomar oftast är väldigt dyrt att 
anordna. 
Beträffande kollektivtrafiken har vi ännu inte fått klart på vad som hände med den senaste 
skrivelsen som Ungdomsinskottet lämnade in till UKN för vidare behandling i KS och därefter 
överlämnades till Länstrafiken. Ungdomssamordnaren får i uppdrag att kolla upp varför inte 
Ungdomsinskottet fått någon återkoppling i detta ärende.  
Länstrafiken kommer att finnas på plats i Markaryd den 18 maj för att ta emot synpunkter från 
allmänheten. Ungdomarna uppmanas att, om möjlighet finns, gå dit och framföra sina åsikter. 
Ungdomsinskottet får i uppdrag att inför höstens första möte ha med sig konkreta förslag på 
ändringar att tidtabellerna så att en ytterligare skrivelse kan lämnas in till Länstrafiken under 
början av hösten. 

 
 
§7. 

Rapport från UKN 
Inget att rapportera från UKN. 
 

 

§8. 

Ungdomar Kan 
Ungdomssamordnaren informerade om att sommarkursen Ungdomar Kan ska genomföras även i 
år och att man här kommer att lägga mycket fokus på elevråd och klassråd och kopplingen 
därifrån till Ungdomsinskottet. Ett pass i programmet (den 20/6 kl. 08.00-10.00) är avsatt för 
information om Ungdomsinskottet och det vore därför önskvärt att någon eller några ungdomar 
från inskottet medverkar. Alla ombeds att kontrollera sina agendor och återkomma om de har 
möjlighet att medverka. 
 
 

 

§9. 

Hur får vi med övriga ungdomar? Diskussionsuppgift. 
Fiona kommer att kontakta Strömsnässkolan och undersöka möjligheterna att få komma in på 
skolan och informera eleverna om vad Ungdomsinskottet är och vad det gör. 
Samma sak kommer Ester och Moses att göra med Markaryds skola. 
Detta kommer att utföras innan terminsslut. 
 

 

 

§10 

Instagramkonto 
Marie tog lite bilder som kommer att läggas ut på Ungdomsinskottets instagramkonto. 
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11. 

Övriga frågor. 
Alice informerade kort om de två föreläsningarna som genomförts på Kulturhuset i bibliotekets 
regi. Det var dels en musikalisk föreläsning i ämnet psykisk ohälsa, dels en föreläsning i ämnet 
HBTQ. 

 
 

 

§12. 

Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Ungdomssamordnaren 
tackade alla ambassadörer för det gångna verksamhetsåret. En hel del kommer att försvinna från 
Ungdomsinskottet på grund av vidare studier. 
 

 
  

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

  
  

………………………………………………………………………………  
Alice Kristensson   justerare 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Arne Lindman    ungdomssamordnare/sekreterare  
 

 

 

 


