
  

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 
 

   
   2010-04-12 
 
      
 Minnesanteckningar Ungdomsråd 2010 04 08 
 
Närvarande: Andrea Curtsby, Gustav Hedin, Daniel Hultberg, Axel Haldin Lindmark,  
Björn Gummesson, Jonas Weidenmark (teknisk chef) och Kulla Persson Kraft. 
Ordförande: Andrea  Sekreterare: Kulla  
 
 

1. Andrea hälsar välkommen.  
Runda runt om vad hänt i påskhelgen. Övning ”boink, krasch, blink-blink”. 

 
2. Kommunens mat till barn, ungdomar och äldre 
Jonas Weidenmark, teknisk chef informerar.  
Utgångspunkter för utredningen om hur kommunen ska laga maten är;  
Maten skall tillagas i Tingsryds kommun (enigt politiskt beslut). Vi har allt fler äld-
re personer i kommunen. Lagstiftningen ställer nya krav på hur maten skall hanteras 
(dvs förvaras, lagas, varmhållas mm). Det är idag svårt att hålla maten varm till äld-
re personer som bor hemma. Kvarteret Örnen ska byggas inklusive ett nytt kök - det 
är läge att fundera över kostfrågan. Totalt kostar maten 32 miljoner/år inkl allt. 
 
En utredning är gjord, politiker har varit delaktiga och bl a har två andra kommuner  
studerats. Informationsmöten har genomförts. Det har varit och är många olika syn-
punkter i frågan. Fullmäktige har fattat beslut att införa kyld mat. Beslutet innehåller 
bl a att man räknar med att spara på personal, men ej att avskeda någon. Man ska 
inte spara in på råvaror. Bygget av kök i nya Örnen medför ökade möjligheter att t 
ex köpa närproducerat. 
 
Enas om Ungdomsrådet synpunkter: Ungdomsrådet tycker att informationen varit 
mycket givande. Alla eller fler borde få del av denna information – vad det konkret 
innebär med kyld mat, skillnader och likheter med hur det fungerar idag. Fler ung-
domar borde få informationen. Media kunde användas för att ge en tydligare bild. 
Enas om att skriva en liten skrivelse till kommunen i frågan. Andrea och Kulla an-
svarar. 

 
3. Förslag till stadgar för Ungdomsrådet samt Kommunfullmäktige 27/5 
Gustav och Kulla har tagit fram ett förslag till stadgar. Andrea läser punkt för punkt 
och övriga ger kloka kommentarer och ändringar. Enas om att vi med föreslagna 
ändringarna tar med oss stadgarna till Kommunfullmäktiges möte den 27 majca 
klockan 18.30. 
Andrea, Gustav och Daniel deltar tillsammans med Kulla. OK om någon mer vill 
vara med. 
 
 
 
 
 

Kulla Persson Kraft
0477 441 59

kulla.persson.kraft@tingsryd.se



 
 
4.Lägeskoll 
Facebook 
Vi finns på namnet ”Ungdomsråd Tingsryds kommun”. Bestämmer att Axel skriver 
om dagens möte och Gustav om Ungdomsutbyte i Ljungby den 27/4. 
 
Filmprojektet 
Daniel berättar om arbetet med att spåna fram idéer till en film om Tingsryds kom-
mun , för ungdomar. Alla idéer mottages. 
Andrea har haft kontakt med Helen. Tillsvidare avvaktar vi film på Korrö. 
 
Ljungby Ungdomsmöte den 27/4 avresa klockan 8.00  
Kulla tar emot anmälningar från; Björn, Axel, Andrea och Gustav. Enas om att vi tar 
gemensamt ansvar och aktivt försöker få med fler intresserade så att vi blir 8-10 
ungdomar. Kulla bokar buss. 

 
    5. Nästa möte  
    Vi bestämmer torsdag 22/4 kl 8.30-10.00, Kommunhuset Torggatan 12. Enas om att      

ha många roliga övningar OCH fika förstås. 
 
 
 
 2010-05-04 Tillägg till anteckningarna 
  Ungdomsrådet den 22/4 ställdes in men vi åkte 11 personer till Ljungby 27/4! 
 
 Nästa Ungdomsråd kom vi överens om är onsdag den 19 maj klockan 16.00 i 

kommunhuset, först möte sen pizza. 
 
 
 Vid anteckningarna  
 Kulla 

 
 
 
 
 
 
 


