
 

 
 

Minnesanteckningar ungdomsrådets styrelsemöte, 2022-11-30 

Närvarande: Elias Wennerlund, Emanuel Andreasson, Erik Verhagen, Felicia Ahlgren och Emil 

Pihlman. 

 

1. Välkomna!  

2. Utse ordförande: Emanuel 

 

3. Förra mötesanteckningarna  
 

• Instagram – Elias tar över kontot. 

• Hur har pengarna fördelats från 100 000-kronors processen. 

• Generation D – Elias lyfte information om stipendie. 

• Julavslutning på krafthuset – Felicia tar med frågan och hör kring olika förslag. 

• Vision 2035 

• Olsfors/Töllsjö problematisk kollektivtrafik 

 

Punkter att ta upp idag: 

• Ny medlem – välkommen! Ungdomsrådet hälsar Emil 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? Vi har fått in lite fler 

fakturor: 

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



 

 
 

Töllsjö gunga: 19 827kr 

Ungdomsgården; högtalare 2751kr och Ps5 samt spel och kontroller 8430kr 

Bollebygdsskolan 4-6 rastleksaker 3579kr 

Gadden cirkusskola 20 000kr 

Bollebygdsskolan 7-9 airhockeytillbehör 3502 kr samt 6920kr 

Örelundskolan aktivitetsväskor 14 629kr 

 

• Julavslutning på Krafthuset – Finns det några förslag eller idéer: 

- musikparty/disco, maskeradtävling, julpyssel, fiskedamm (godispåsar), frågesport, lotteri 

med priser, dansstopp/danstävling, karaoke, marshmallow tävling, freestyle fanatics (en 

grupp som beatboxar), trollkarl (reggie simons) 

• 150 000kr processen inför 2023. Ellen har skickat ut inbjudan till alla skolor, lärare, 

rektorer och ungdomsutvecklare. * Ta upp inbjudan * 

Fördelningsmötet är den 20 april i Krafthuset kl. 9-12. Förslagen ska in senast 30 mars. 

• Kristina S. är tillbaka den 2:a januari. 

 

 

 

Nästa möte:  Drop in 16:30-17:00, måndag 19:e december, ett enklare möte där vi 

lyssnar på julmusik, har julfika och umgås (:  

 

 

 

 

 

Tack för idag!   

Vid anteckningarna / Ellen Talus  


