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MINNESANTECKNING UNGDOMSRÅDET 

Dag: Onsdagen den 28 november kl. 18-20  

Lokal: Kalmarrummet, kommunhuset 

Närvaro: Anna Droga, Janne Sundlig, Lina Björnsson, Lisa Tchibalina, 
Victor Dänhardt, Victor Sà Vasconcelos Freitas, Fredrik Anderstedt, 
Joachim Westerlund, Daniel Cramnell och Joachim Ringwall. 
 

1. Fredrik öppnade mötet vi gick igenom närvaro och presenterade oss. 

2. Förra minnesanteckningarna gicks igenom och lades till 
handlingarna. Vi pratade om att minnesanteckningarna kommer att 
visas för kommunstyrelsen och läggs ut på webben, och alla tyckte 
det var ok. 

3. Vi valde Janne till ordförande på mötet. 

4. Olika val i nya rådet  

- Ordförande blev Janne Sundling. Vice ordförande är 
välkommen att delta i ledningsgruppens möte som alltid är en 
timma före ordinarie ungdomsråd.  

- Webbansvarig blev Anna Droga. 

5. Rapporter 

- Unga + beslutsfattare = sant! Lina, Frida, Janne och Fredrik 
som var där tyckte det var bra och roligt. Göran Hägglund 
berättade bland annat hur han kom in i politiken via ett polisråd i 
Stockholm. De visade goda exempel från kommuner som arbetar 
bra med ungdomsfrågor, bland annat Mora. Vår modell för 
demokratidagar arbetades fram med hjälp av Mora. En bra teater 
var där och spelade (ung utan pung). Det som var lite av en 
besvikelse var att de politiker som var där inte kunde ge några 
bra svar på ungdomarnas frågor. Den sista timmen när en person 
läste upp en massa elände som barn råkat ut för var inte så bra att 
avsluta dagen med. Annars var dagen i stort sätt mycket bra. 

- Inga övriga rapporter 
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6. Hearingen med anledning av demokratidagen blir onsdagen den 6 
februari i kommunhuset kl. 15-17. De som var med på 
demokratidagen och förvaltningscheferna bjuds in. Information från 
dagen sänds till kommunens samtliga förvaltningar. Det var svårt att 
få lokal den dagen som vi först hade tänkt (23 jan).  

7. Aktiviteter   

- Laserdome som aktivitet för nya U- rådet. 

- Politikerutfrågning inför valet. Ungdomsrådet anordnar 
utfrågningen för andra ungdomar. Ungdomsrådet ställer 
politikerna till svars samt får information från politikerna.  

8. Övriga frågor 

- Lina undrade om de andra skolornas elevråd ville börja ta tag i 
9:ornas avslutningsfest (balen), och de var intresserade. 
Gransäterskolan tar kontakt med skolnämndens ordförande Pyry 
Niemi, hon håller kontakt med övriga skolor. 

- Ungdomarna som åker till Bålsta med skolskjuts tycker att 
färden över Varpsund är läskig. Bron och vägen är alltför smal 
för en stor skolbuss. Någonting borde göras för tryggare och 
säkrare skolväg. Annan väg, bygg ny bro och brädda vägen, 
kom upp som förslag. 

- Bra att KS författat en skrivelse om att slopa Bålsta-tillägget. 

9. Ungdomsrådets möten under våren. Förslag på en fast mötesdag, 
sista onsdagen i varje månad kl. 18-20, med förmöte för styrguppen 
från kl. 17.00. 

Kommande möten: 

- Januari – U- råd onsdag den 30/1 kl. 18-20, lokal Kalmar, 
kommunhuset 

- Februari– Hearing 1 onsdag den 6/2 kl. 15-17, lokal Övergran 
och Kalmar, kommunhuset  

- Februari – U- råd onsdag den 27/2 kl. 18-20, lokal Kalmar, 
kommunhuset 

- Mars – U- råd onsdag den 27/3 kl. 18-20, lokal Kalmar, 
kommunhuset 

- April – U- råd onsdag den 24/4 kl. 18-20, lokal Kalmar, 
kommunhuset 
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- Maj - U- råd onsdag den 29/5 kl. 18-20, lokal Kalmar, 
kommunhuset 

- Juni –  Hearing 2 onsdag den 5 juni kl. 15-17, lokal Övergran 
och Kalmar, kommunhuset 

 

 

Vid anteckningarna 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

 

 


