
 

 
 

 
 Servicenämndens arbetsutskott 
 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-05-24 

 

  

Servicenämndens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 31 maj 2018 kl. 14:30 i 
Centralförrådet, Industrigatan för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 828  

  

2.  Återinläggande golv Stora Halla från början av 
september 2018 till och med 7/1 2019 
Dnr 00024-2018  

  

3.  Ombudgetering av investeringsmedel till traktor 
Dnr 00009-2018  

  

4.  Ungdomsperspektiv till nämnden  
Dnr 00034-2018  

  

 
Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 



Från: Anneli Mylly <Anneli.Mylly@degerfors.se> 

Datum: 11 maj 2018 09:12:27 CEST 

Kopia: Per-Olow Linder <Per-Olow.Linder@degerfors.se>, Lennart Vestervall 

<Lennart.Vestervall@degerfors.se> 

Ämne: ungdomsperspektiv 

Hej! 

Jag har en fråga från elevrådet på Stora valla. För att integrera ett ungdomsperspektiv ( ett 

verktyg för att nå målen om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 

och inflytande över samhällsutvecklingen) i kommunen. 

Det vi önskar är att de blir inbjudna en gång per år till nämnden där de kan få förbereda frågor 

till er samt att ni kan ställa frågor till de. Det bästa vore om nämnden kan ha nämndmötet på 

skolan då? Vore bra om ni är synliga för ungdomarna. 

  

Det blir till stor hjälp för er att få ett helhetsperspektiv på frågor och verksamheter som rör 

unga. 

  

"I Sveriges Kommuner och Landstings rapport om styrning av ungdomspolitiska frågor(2013) 

konstateras att beslutsunderlagen blir bättre om olika insatser är samordnande, att 

resursanvändningen blir mer effektiv och att det är lättare att arbeta långsiktigt. Det skapar 

också större möjligheter för politikerna att ta ett gemensamt ansvar för ungas levnadsvillkor 

samt identifiera lokala och regionala utvecklingsområden." 

  

Det här kan vara en del i det arbetet. 

  

Att eleverna får känna sig delaktiga och att deras åsikter är viktiga för kommunen ger ringar 

på vattnet. 

  

Vänligen Anneli Mylly (fritidsledare) 
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