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Minnesanteckningar från möte om Ungdomsråd 090504, Kommunhuset 
Torgg 10 
Närvarande ungdomar; Andrea Curtsby, Rebecca Svensson, Gustav Hedin, Axel Haldin 
Lindmark, Björn Gummesson, Daniel Hultberg, Adam Butler, Elias Hultberg och Tho-
mas Hultman. Förtroendevalda; Britta Lunden, Sven-Erik Svensson, Arne Karlsson och 
Mikael Jeansson. Samt projektledare 3D Kulla Persson Kraft. 
 
1. Välkommen, presentation och övning 
Kulla hälsar välkommen till detta första möte mellan ungdomar och politiker om att 
bilda ett Ungdomsråd i Tingsryds kommun. Vi presenterar oss och ”värmer upp” med 
en övning. 
 
2. Lägesrapport Ungdomsråd samt gruppdiskussioner 
Efter kort lägesrapport från tidigare två möten om ungdomsråd går vi över till dagens 
diskussionsfrågor, 3 grupper diskuterar utifrån frågorna: 

• Hur ser politikerna på ungdomsdemokrati? 
• Är ni politiker beredda att stödja vårt projekt? 
• Vad förslags stöd kan vi få? 
• Hur kan vi nå ut till ungdomar? 

 
Redovisning - Kulla listar på tavlan från grupperna och sammanfattar: 

• Ungdomsdemokrati är viktigt; ungdomar är experter på att vara unga och är en 
viktig påtryckargrupp 

• Det är viktigt att ungdomar trivs i kommunen 
• Det är en fara för demokratin att endast ha äldre politiker – enas om att alla/så 

många som möjligt bör vara representerade 
• Viktigt att alla/så många som möjligt känner sig delaktiga i kommunen 
• Viktigt att veta vad ungdomar tycker, att få förtroende för varandra ????… 
• Ungdomar måste se resultat för att inte tröttna, enas om att detta även gäller 

vuxna 
• Det måste hända något! 
• JA vi politiker är beredda att stödja ett ungdomsråd 
• Politiker kan bidra med att ungdomar känner sig synligjorda, bl a genom att ha 

täta kontakter 
• Politiker ska hjälpa till att föra vidare ungdomars idéer 
• Ett Ungdomsråd är en bra kanal för detta 

 
Viktigt att Ungdomsrådet syns – idéer: 
• Det händer något runt en fråga - vi visar att vi menar allvar 
• Schemalägga information om Ungdomsrådet 
• Dela ut flygblad 
• Bjuda in till information och diskussion mm mm 

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 
 



   
 
 
3. Övriga frågor 
Tre frågor tas upp representanter till Urix, Centrumplan och Kulturlokal Ryd. 
 
4. Hur går vi vidare – vad är nästa steg 
Vi enas om  
att Kulla skriver till Kommunstyrelsen och föreslå att Kommunfullmäktige inrättar ett 
Ungdomsråd i Tingsryds kommun. 
Att Politikerna tar med sig frågan om Ungdomsråd till dialogdag den 11/5 
Att frågan om Ungdomsråd tas upp på Kommunstyrelsen den 15/6 och att några ung-
domar medverkar,  
Att den därefter tas upp på Kommunfullmäktige den 25/6 och att det blivande ungdoms-
rådet medverkar 
 
5. Nästa möte 
Vi kommer överens om nästa möte till tisdag 26/5 9.00 – 11.00 
 
 
Vid anteckningarna  
Kulla 
 

 
 
 



   
 
 


