
 

 
 

Minnesanteckningar ungdomsrådets styrelsemöte, 2022-10-26 

Närvarande: Elias Wennerlund, Emanuel Andreasson, Felicia Ahlgren, 

 

1. Välkomna!  

2. Utse ordförande: Elias Wennerlund 

 

3. Förra mötesanteckningarna  
 

• Skrivelse till politikerna 

• 100 000kr har höjts till 150 000kr 

• Demokratistipendiet – svårigheter att få in nomineringar, går trögt. Nästa år stämmer vi 

av med ksau och ser vad de tycker. 

• Felicia berättade om valet i skolan 

4. Punkter att ta upp: 

• Instagram – Elias tar över. 

• Ny medlem – välkommen! 

 

Ungdomsrådet syftar till att ge barn och ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor, 

kommunens utveckling och att stimulera intresset för demokrati och politik. För att öka 

barn och ungas delaktighet och möjlighet att påverka är ungdomsrådet involverade i flera 

kommunla planerings- och beslutsprocesser: 

 

- Ungdomsrådet är remissinstans när samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram nya 

detaljplaner eller planprogram. Barn och ungas perspektiv är viktiga i stadsplaneringen. 

 

- Ungdomsrådet beslutar varje år om 150 000 kronor i demokratiprocessen som syftar till 

att väcka ungas intresse för demokrati, ge ökade kunskaper om hur demokrati fungerar 

och ge barn och ungdomar möjlighet att påverka saker i sin vardag som de tycker är 

viktiga. 

 

- Ungdomsrådet tar in nomineringarna till det årliga demokratistipendiet för barn och 

unga och föreslår till politikerna vem som ska tilldelas demokratistipendiet. 

 

Ungdomsrådet har också möjlighet att väcka förslag, ställa frågor eller framföra 

synpunkter. Hur kommunen tar hand om sådana förslag avgörs från fall till fall beroende 

på frågans innehåll. 

 

• Hur har pengarna från 100 000kr processen spenderats hittills? 

Bollebygdsskolan, Bua skogen presentkort 2950kr, 9ornas fest 7941kr 

Töllsjö gunga: 19 827kr 



 

 
 

Ungdomsgården; högtalare 2751kr och Ps5 8430kr 

• Julavslutning på krafthuset – Felicia lyfter frågan på elevrådet, efterfrågar förslag. 

• Generation D – Elias lyfter info om stipendie som går att söka. Läs mer: 

https://generationd.leader-sjuharad.se/  

• Vision 2035. Gick igenom visionen som antogs i september. 

• Olsfors/Töllsjö kollektivtrafik problematiskt. 

 

 

 

Nästa möte: Ellen skickar förslag i chatten. På mötet idag pratade vi om vilka tider som 

kan funka bäst och onsdagar udda veckor halv 5-5 är en bra tid. Måndagar och tisdagar 

funkar efter 17:00. 

 

 

 

 

Tack för idag!   

Vid anteckningarna / Ellen Talus  

https://generationd.leader-sjuharad.se/

