
Blivande ungdomsrådsmöte den 17 juni 2009 
 

Kommunhuset Torggatan 12, lokal Åsnen Kl 10.00–12.00 
 

Närvarande: Tomas Hultman, Elias Hultberg, Daniel Hultberg, Andrea Curtsby, Gustav 
Hedin, Björn Gummesson, Adam Butler och Kulla Persson Kraft.  
 

• Alla hälsas välkomna, vi börjar med en övning och fika. 
 

• Andrea Curtsby väljs till ordförande och Tomas Hultman till sekreterare.  
 

• Alla godkänner dagordningen 
 

• Andrea och Gustav börjar med att berätta om hur det gick på mötet med 
Kommunstyrelsen. Andrea, Gustav och Kulla hade deltagit på kommunstyrelsens 
möte för att informera om ungdomsrådet samt höra vad de i styrelsen tyckte om ett 
blivande ungdomsråd.  
 
Intresset från kommunstyrelsen var stort när det gäller ett bildande av ungdomsråd och 
alla verkade positiva. Fårgan om det finansiellastödet så kunde man inte säga något 
säkert ännu så den frågan får man återkomma till. Dock så fick vi förslag på att vi 
skulle vara tydliga på kommunfullmäktige den 25 juni när det kommer till 
pengafrågan.  
 
Några exempel på argument för att vi ska få bidrag från kommunen: 
- Vi är Tingsryds kommuns ungdomsråd, därför bör vi få bidrag från kommunen. 
- Föreningar kanske lättare är beredda att hjälpa till när man har ett tydligt stöd från 

kommunen. 
- Det blir svårt att ha ett fungerande ungdomsråd utan pengar.   

 
Två frågor som politikerna fick ta med sig från kommunstyrelsen till 
kommunfullmäktige var:  
- Varför är det viktigt för poltiken att ha ett ungdomsråd? 
- Hur ska kontakten mellan ungdomsrådet och politikerna se ut? 

 
 

 
• Nästa punkt var att göra en gemensam planering inför kommunfullmäktige sen 25 juni. 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att de som kan komma till kommunfullmäktige 
träffas vid ca 14.00 den 25 juni och pratar ihop sig. Tisdagen den 23 juni ska Tomas och 
Kulla träffas för att planera inför fullmäktige, om någon mer är intresserad att komma 
med idéer så kan ni kontakta Kulla.  
 

• Sedan kom vi till punkten som handlade om ”Idépromenaden” som vi har haft uppe 
innan. sammanfattningsvis handlar det om att så många från ungdomsrådet som vill får 
följa med Jonas som är chef på tekniska förvaltningen i Tingsryd, Arne Kommunalråd 
och Peter ordför miljö och bygg. för att tyckta till och få information om hur centrala 
Tingsryd ska vara.  
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Ungdomsrådet fick två olika datum att välja på den 30 juni eller den 1 juli, och beslöt 
sig sedan att idépromenaden ska vara den 30 juni kl 10.00. Alla som kan är välkomna att 
delta.  
 

• Vi tog upp frågan från förra mötet om hur formen på ungdomsrådet ska vara och hur 
vi ska marknadsföra oss. 
 
Vi delade in oss i två diskussionsgrupper för att komma fram till hur vi bl.a. vill att 
upplägget med ordförande och sekreterare ska vara. När det gäller frågan om hur 
styret ska vara så var de två grupperna lite oense.  
 
Den ena ville ha en fast gupp som vi kallade ”samarbetsgrupp” som innefattar 
Ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Dessa fyra personer skulle ha 
fasta poster som man valde om till antingen en gång om året eller en gång om 
halvåret. Detta skulle underlätta ordningen, t.ex. vet man alltid vem som tar hand om 
vad och sen ser nya medlemmar en mer struktur. Man ville kalla det för 
”samarbetsgrupp” istället för styrelse för de ska inte få någon mer makt än de andra 
deltagarna i ungdomsrådet, utan gruppen skulle t.ex. tillsammans lägga upp 
dagordningen och strukturera det hela.  
 
Den andra gruppen tyckte att ungdomsrådet istället skulle ha ett rullande schema för 
de olika posterna. Det skulle medföra att alla känner sig delaktiga och ha lika 
mycket att säga till om. Dock skulle schemat rulla hos en grupp av de kanske mer 
aktiva medlemmarna beroende på hur det ser ut i framtiden.  
 
När det gällde idéer till marknadsföringen av ungdomsrådet så var de båda 
grupperna i stortsätt överrens. Båda grupperna tyckte att man skulle vända sig till 
smålandsposten när ungdomsrådet officiellt har bildats för ett reportage eller 
intervju. Även Tingsryds Allehanda föreslogs. För att nå ut i skolorna kan man 
använda sig av t.ex. Wasanytt och Dackebladet, men också komma ut i skolorna och 
berätta om ungdomsrådet. Man föreslog också att man ska ha ett möte för 
allmänheten en kväll då de som inte går på skolorna i Tingsryd men ändå bor i 
kommunen kan komma samt andra intresserade.  Det föreslogs också att man ska gå 
ut till de i årskurs sex med information så de vet om ungdomsrådet när de börjar 
högstadiet.  
 
Förslag: som förslag fastslog vi att ungdomsrådet ska ha en fast ”samarbetsgrupp” 
med ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör. Men vi ska ta upp frågan 
vid ett senare möte igen.   
 
 

• Kent från kultur- och fritidsförvaltningen och Bertil som är fritidsledare i Ryd 
besökte oss för att informera om hur läget är med fritidsgården i Ryd. Frågan om 
fritidsgården ska finnas kvar i samma lokaler som innan har kommit upp tidigare 
som en fråga i Ungdomsrådet. Som läget är nu finns det inget som tyder på att 
fritidsgården skulle behövas flyttas, men man är osäker på om man kommer hålla 
fritidsgården öppen lika mycket som innan nu när högstadiet på Trojaskolan slårs 
ihop med Dacke. Beslut angående fritidsgården kommer troligtvis fattas i höst. 
Bertil sa att om det finns idéer från ungdomsrådet för utökad verksamhet för 
fritidsgården i Ryd så var inte lokalfrågan något bekymmer. Det var en ganska stor 
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diskussion om hur fritidsverksamheten ska se ut i framtiden.  
 
 
 
Det man kom fram till var: Det finns plats för musikverksamhet i Ryd, och 
lokalerna är bra som de är just nu. Bertil hoppas på att fritidsgården ska fortsätta 
vara öppet under dagtid i Ryd. De som bor i Ryd är också skattebetalare och har rätt 
till fritisverksamhet. Ungdomsrådet är positivt till att fritidsgården ska fortsätta vara 
öppen. Men frågan om hur fritidsverksamheten kommer se ut avgörs längre fram.  
 

• Ungdomsrådet fick en förfrågan om man ville vara med på Tingsryds marknad 
måndagen den 17 juli. Kulturverkstan skulle ha en plats där man kunde komma och 
spela Gitarr Hero och då skulle ungdomsrådet få vara med och marknadsföra sig. 
Detta ansåg alla närvarande var en bra idé och ett lysande tillfälle att få visa upp sig. 
Elias blev den som valdes som ansvarig för planeringen, så kom gärna med många 
idéer. En idé som kom upp var att ha en ”idévägg” eller liknande där ungdomar kan 
skriva idéer om t.ex. förändringar i kommunen. Ju fler som kommer desto bättre blir 
det. 
 

• Under övriga frågor diskuterande man om hur man ska göra med politiker som är 
intresserade att komma och besöka ungdomsrådet. De närvarande beslutade att man 
ska tillsammans på ett möte innan bestämma om en politiker eller någon annan 
person ska få komma. Detta på grund av att man vill vara politisktneutrala och 
därför kan man inte bara bjuda in personer från ett parti eller ett antal.  
 
 

• Nästa Möte blir torsdagen den 2 juli kl 09.00 – 11.00 
 

• Andra bra Tider och datum att komma ihåg är: 
 
- Kommunfullmäktige den 25 juni kl 15.00 
- Idépromenad den 30 juni kl 10.00-11.00 
- Ungdomsråd den 2 juli kl 09.00-11.00 
- Tingsrydsmarknad den 27 juli kl 13.00-16.00 

 
 
 
 
// Tomas Hultman 
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