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postadress 

   
  

besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

 
 

Kulla Persson Kraft
0477 441 59

kulla.persson.kraft@tingsryd.se

 
Möte om Ungdomsråd i Tingsryds kommun 090324 på Wasaskolan 
Närvarande: Axel, Maria, Edvin, Gustav, Björn, Daniel., Andrea, Elias och Kulla. 
 
Ungdomsråd - till vadå?  

• Vi samlar våra motiv för att starta ett ungdomsråd: 
• Få liv i Tingsryds kommun 
• Ordna roliga aktiviteter t ex lördag kvällar 
• Påverka politiker t ex skolbeslut 
• Samarbeta med andra ungdomar och med vuxna 
• Samarbeta mellan byarna 
• Samarbeta med elevråden 
• Festival 

 
Idéer om hur vi kan komma vidare för att starta Ungdomsråd 

• Ta in fler ungdomar 
• Samarbeta med Tingsrydsfestivalen 
• Samarbeta med kulturverkstans jubileum 
• Uppstart av Ungdomsråd med en halv dags spektakel för att synas, frågepanel 

mm… 
• Möten 1 gång per månad eller möten var 3:e vecka 
• Alla får uppgifter 
• Sträva efter att vara ca 15 personer, olika personer och olika stilar 
• Vi måste ha hemsida och e-post 
• Vara med på fullmäktige som beslutar om att starta 

 
Vi sammanfattar vad vi kommit fram till 

• Ungdomsråd är på gång att starta i Tingsryds kommun 
• För att föra fram ungdomars tankar till politiker 
• För att göra det bättre för ungdomar 
• För att få liv i Tingsryds kommun 

 
Enas om att till nästa möte  

• Ta upp frågan om Ungdomsråd i elevråden 
• Ta med frågan till klassråd/mentorstid 
• Prata med rektorerna 
• Prata med vänner och folk vi känner  
• Skriva i Dackebladet (Edvin ansvarar) 
• Och i Wasanytt (Elias ansvarar) 

 
Nästa möte är onsdagen den 15/4 klockan 13.00 på Wasaskolan – vi ses vid stenen 
Vi tar bl a upp frågan om vi ska informera på större skolmöten och hur…. 
 
Vid pennan 
Kulla 


