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Alvin Jönsson, vice ordförande
Jonathan Olsson, vik. Nämndadministratör

1.

Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)

Dagordningens godkändes.

2.

Översyn av Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är i dag under en genomgång av förvaltningen. Detta beror
bland annat på att det är svårt att veta vilka ungdomar som ingår på grund av
avhopp och byte av skola. Vidare har deltagandet vid kallade möten varit lågt.
Syftet med översynen är att se över reglementet för Ungdomsrådet och utreda
om det finns åtgärder som kan förbättra dess funktionalitet.
Ungdomsrepresentanternas tankar om detta är viktigt för översynen. Under
rådet diskuterades problematiken med Ungdomsrådet och möjliga förbättringar.
Diskussionen redovisas nedan i punktform.
Ungdomsrådets samverkan med skolorna i Svalövs kommun
 Ungdomsrådet behöver knytas an bättre till skolorna
 Skolorna behöver visa större hänsyn till eleverna som är en vald
representant.
 Det är svårt att samverka med skolorna när de inte ser Ungdomsrådet
som en legitim bisyssla i förhållande till skolan.
 För att samverka bättre med skolorna behöver Ungdomsrådets
planering utgå från läsårsvis i stället för årsvis.
Elevråd
 För att säkerhetsställa att representanterna är seriösa är en möjlig
ingångväg att elevråden i skolorna väljer representant till
Ungdomsrådet.
 Representanterna kan ta med sig viktiga frågor från elevråd till
Ungdomsrådet.
 Det ska finnas möjlighet att bli omvald i Ungdomsrådet. Detta måste
vara tydligt för i skolornas elevråd kan man ej bli omvald.
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Logistik och problematik
 Kallelserna till sammanträdena skickas ofta ut med för kort
framförhållning. Det har även saknats förberedande möten till rådet.
 Det måste finnas en tydligare struktur. Till exempel om representanter
inte längre vill vara med i rådet bör dessa meddela det.
 Det behövs en eller flera tjänstepersoner som har tydligt ansvar för att
arbeta med Ungdomsrådet. Uppgiften blir att samordna logistik bland
förvaltningen, förtroendevalda, skolorna och representanterna.
 Ungdomsrådet och förvaltningen behöver kontinuerligt rekrytera nya
representanter, eftersom många slutar och dessa ersätts inte av nya.
 För att ha en god översikt över vilka som är med i Ungdomsrådet
behövs det en uppdaterad och tydlig lista med namn och e-post för att
kontakta representanterna. Andra kommunikationskanaler kan vara
Snapchat, Messenger m.m.
Reglemente
 Vice ordförande bör väljas varje år.
 Vice ordförande ska, med stöd av ordförande, leda sammanträdena.
 Regelverket måste tydligt visa när det är dags att rekrytera nya
personer.
Dagordningen
 Det är lågt intresse inom förvaltningen för Ungdomsrådet. Det innebär
att det blir svårt att skapa en bra dagordning till varje råd.
 Representanterna känner inte att de har möjlighet att initiera egna
frågor, eller lägga förslag till beslut.
Gemenskap
 Det behövs en större känsla av gemenskap i Ungdomsrådet.
 Det är viktigt med teamwork-övningar för att representanterna ska
kunna lära känna varandra, särskilt när det är ett nyvalt råd. Ett event
eller liknande kan anordnas.
Marknadsföring
 Det behövs bättre marknadsföring för i dag är det mycket låg kännedom
bland skolorna och allmänheten att Ungdomsrådets existerar.
 Låg kännedom om Ungdomsrådet innebär att det är svårt att vara
representant, då ingen vet att det finns representanter för ungdomar.
Har något fungerat bra med Ungdomsrådet?
 Det har uppskattats när representanterna har utfört samarbetsövningar.
arbetat i workshopformat och grupparbeten.

3.

Val av vice ordförande

Eftersom det var för få deltagare under sammanträdet kunde Ungdomsrådet
inte genomföra en sluten omröstning. Det innebär att val av vice ordförande
bordläggs. Alvin Jönsson försätter därför att vara vice-ordförande för
Ungdomsrådet.

4.

Sammanträdestider

Ungdomsrådet beslutade att sammanträde år 2022 under följande dagar:
11 feb, 6 maj, 2 sep och 25 nov.
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