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Dagordning  
 
 
§1 Mötet öppnas - Välkommen  

 
§2 Vad är ungdomsrådet?  
  
 Ungdomsrådet tackar för presentationen. 
  
§3 Skolgården   
 

Katarina Paulsson presenterar en projektplan som hon har arbetat fram för att 
förbättra utomhusmiljön på skolgården. Det som saknas just nu är finansiering 
av projektet. 

 
Tillväxtsektorn får därför i uppdrag att tillsammans med Katarina leta fram 
möjligheter till finansiering av projektet. Återapportering sker till 
Ungdomsrådet vid nästa möte. 

 
§4 Ungdomsrådets frågor 
 

• Finns det möjlighet att ändra till en timer på belysning på Multisportarenan, 
många ungdomar använder arenan kvällstid och det upplevs som mörkt. En 
timer skulle kunna åtgärda problemet? 
 
Tillväxtsektorn får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att ändra till en 
timer. Återraportering sker till nästa möte. 

 
• Forum – Projektet som drevs under föregående år i forum är slut. Mycket i 
forum har blivit förstört och platsen upplevs igen som sunkig och otrygg. Någon 
vuxen på plats i Forum önskas och vad är planerna för Forum framöver? 
 
Elevrådet får i uppdrag att ta med sig frågan till skolan och diskutera med 
ansvarig rektor. Förslag från ungdomsrådet är att ta fram en plan om hur och 
vad forum ska användas till. Återraportering sker till nästa möte. 
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• Parkeringsplatser utanför Tundalsskolans elevrum har blivit igenskottade med 
snö. Går det inte att placera snöhögarna någon annanstans? 
Parkeringsplatserna behövs bland annat till EPA-traktorerna.   
 
Tillväxtsektorn får i uppdrag att kontakta GVA-enheten för att be dem skotta 
upp parkeringsplatserna och placera snöhögarna på en annan yta. 
 
• Mellanstadiet är färdigrenoverat och nästa steg är högstadiet.  
 
Renoveringen av Mellanstadiet är nu färdig och nästa steg i processen blir 
högstadiet. Kommunchef har fått i uppdrag att ta fram en plan för detta. 
Ungdomsrådet önskar ta del av hur processen ligger till och bjuder därför in 
kommunchefen till nästa möte i februari för att delges med aktuell 
information. 

 
§5 Nästa möte 
  

6 februari 2018 
 
 
Inbjudna personer: 
§3 - Katarina Paulsson, trädgårdsmästare




