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charlotta.carlsson@habo.se 

 

 
 

Minnesanteckning Ungdomsråd 23 november 2011 

1. Upprop / enligt arbetsordningen är rådet beslutsmässigt när 7 
ledamöter är närvarande. På mötet var förutom ungdomspolitikerna 
5 ordinarie och 1 ersättare närvarande. 

 
2. Presentationsrunda  

 
3. Val av vice ordförande 

 
Bordlades tills rådet lärt känns varandra lite bättre. Se bilaga om 
ordförande/vice ordförandes roll. 

 
4. Varför har vi ett ungdomsråd – ungdomsrådets budget och 

arbetsordning /alla papper. 
Ungdomsrådet fick i uppgift att läsa igenom arbetsordning och starta 
upp en facebooksida (Victor Sá, med protokollet som Charlotta Skickar 
ut finns deltagarnas kontaktuppgifter) samt läsa bilagan i protokollet om 
vad en vice- och ordförande har för uppgift att göra. 

 
 
5. Vad kan ungdomsrådet göra med handlingsplanerna från 

Demokratidagen samt reflektioner Hearing 1  
Ungdomarna är nöjda med Demokratidag och hearing, fast de 
tycker att många av de vuxna talar väl mycket. De tycker det är 
kul att påverka och kul att få veta vad som händer i kommunen.  

Det som beslutades på hearing 1 kommer att tillsändas rätt 
person/förvaltning för vidare bearbetning. Uppföljning av 
handlingsplanerna blir på Hearing 2 den 28 mars 2012 kl 13.00 i 
kommunhuset.  

Ulla Lindroth, ulla.lindroth@habo.se ville få tips om vilka 
ungdomar som är intresserade av att hitta en bra plats för 
Dirtbike - BMX – bana. Ni kan be dem ta kontakt med Ulla via 
mail.  

 
6. Övriga frågor 

a) Rådet öppnar en Facebooksida med möjlighet att gilla ogilla de 
förslag som ungdomsrådet lägger fram. 
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b) NTF (nationell förening för trafiksäkerhet) erbjuder en gratis 
trafik kurs för Ungdomsfullmäktige/ungdomsråd. Det är en 
utbildning innehållande film som belyser konsekvenser av alkohol i 
trafiken med efterföljande värderingsövningar. Utbildningen tar 1 till 
1, 5 timme. Tanken är då att det nybildade ungdomsrådet, deltagarna 
vid Hearing 2 och polarna erbjuds delta vid slutet av hearing 2 då vi 
avsätter tid för NTF att genomföra kursen. Utbildningen är gratis och 
de håller i den själva. Charlotta Tar kontakt med Clas Litsner eller 
Elisabeth Westman på NTF. 

c) Vi bestämde att vi helst före jul skulle åka till Arosborgen i 
Västerås för teambuilding. Charlotta återkommer med förslag på 
dagar efter Joachim W skickat en länk för att planera mötesdtider. 

Det fanns önskemål att åka före 8 december.  

d) Frågor: 

Verkstan behöver nya alternativa attraktiva lokaler 

Vilka datorer får man i skolan? Varför får man inte ta hem dem? 

  
7. Nästa möte  
Charlotta fick i uppdrag att tala med Agneta om frågan. Rådet önskade 
senare mötestid än dagens möte kl.16. 
 
Nästa ordinarie möte blir torsdag den 9 februari 2012 kl. 18.00 i 
kommunhuset.  
 
Före det Arosborgen. 
 

Bilaga  

Vice ordförande innebär att personen tar över ordförandeposten när 
ordförande har fått förhinder och inte kan närvara. Det är viktigt att vice 
ordförande har kunskap om vad ordförandes roll och uppgifter är. 
Ordföranden är ansvarig och representerar rådet utåt tillsammans med vice 
ordförande. Det kan vara i olika sammanhang, t.ex. i media, i samband med 
ett arrangemang eller i ett samarbete med andra organisationer. Ordförande 
blir ofta ansiktet utåt till allmänheten och samarbetspartners. Därför bör 
ordförande vara väl bevandrad med föreningens ändamål, arbetssätt och 
verksamhet. När det gäller ungdomsrådet är det viktigt att det är 
ungdomarna som är ansiktet utåt. Agnetas roll nu till en början är därför att 
stödja vice ordföranden att vara ansiktet utåt. 

Sammankalla och leda 
Ordförande har oftast rollen att sammankalla och leda styrelsens möten 
tillsammans med kommunens tjänstemän som hjälper till med kallelser osv. 
Själva innehållet måste dock vice ordförande och ordförande vara överens 
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om. Fråga om dagordningen ställs även på mötet och mötet har rätt att 
ändra eller lägga till. Att sammankalla till ett möte innebär att man har 
ansvar för att alla deltagare får ta del av en kallelse, dagordning och de 
handlingar som berör de frågor som ska diskuteras (kallelse bör delegeras 
barn och ungdomskoordinatorn). Alla ledamöter ska känna till när styrelsen 
ska träffas och var någonstans mötet äger rum. Det är viktigt att ordförande 
informerar samtliga om det blir några förändringar. Om det händer 
någonting oväntat bör ordförande vara uppmärksam på detta och prata med 
hela rådet om saken. 

Ordförande brukar även leda styrelsens möten. Ordförande ska se till att 
dagordningen följs och att alla ledamöter får komma till tals i olika frågor. 
Det är ordförande som fördelar ordet mellan de olika ledamöterna. Detta är 
en central uppgift och kan ibland vara svårt, eftersom en grupp ofta består 
av både personer som har lätt att hävda sig och personer som kanske 
behöver ökat stöd för att ta plats. Tänk på att alla i styrelsen har blivit valda 
för att de har någonting att tillföra. Det är därför viktigt att ordförande ger 
alla ledamöter möjlighet att ta plats och tillföra mötet med sina synpunkter. 
Ordförande ska också tydliggöra diskussioner och de beslut som fattas på 
mötet. Om det finns frågor kring ärenden som ska diskuteras är det oftast 
ordförandes roll att tydliggöra och informera om detta.  

Förvalta och förbereda 
Att de beslut som rådet fattat beslut om har ordföranden ett ansvar för att 
de blir genomförda. Självklart är det inte ordföranden ensam som ska 
genomföra besluten, men han eller hon ska se till att någon inom styrelsen, 
eller en tjänsteman från kommunen gör det man bestämt. Styrelsen har ett 
kollektivt ansvar för arbetet. Men om styrelsen delegerar ansvar till en 
person innebär det att den ledamoten tar beslut för styrelsens räkning i den 
specifika frågan samtidigt som det är rådet som fortfarande har ansvaret.  

 

 

 

 

 

 


