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Ungdomsråd, 2019-02-13 

Plats Kommunhuset, Fullmäktigesalen 

Datum 2019-02-13, kl. 14.30 – 16.00 

   

Deltagare Aurora Mattfolk 
Yasser Al-Maliki 
Linnea Otterström  
Alexander Varfeldt 
Melwin Walldén  
Anton Rosdahl  
Amanda Lagerqvist  
Sara Hall 
Felicia Dahlström 
Linn Borgström 
Alvar Erlandsson 
Lina Tranqvist 
Alma Fernandez 
Alva Andersson 
Johanna Elg 
Mohamad Alnamiri 
Alvin Jönsson  
Erik Rassmusson 
Sebastian Lindgren 
Otis Ponnert 
Antonio Blom 
Philip Frank 
Navid Fatihi  
Yasmin Khan 
Caen De Silva 
 
 
 
 
 
 

Torbjörn Ekelund, ordförande för 
Ungdomsrådet och 
bildningsnämnden 
Èmilie Lundgren, vice ordförande 
för Ungdomsrådet och 
bildningsnämnden  
Fredrik Jönsson, 
kommunstyrelsens ordförande 
Cesar Vargas, enhetschef för 
Ungkraft  
Ulrika Bodenäs, 
administrativkoordinator  
Louise Linde, nämndsekreterare  
Mats Dahlberg, 
samhällsbyggnadschef 
Niklas Fonskov, fritidschef  
Robert Johansen, SvalövsLokaler  
Dag Blomkvist, SvalövsLokaler 
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1. Presentationsrunda 

Torbjörn Ekelund, ordförande för Ungdomsrådet och bildningsnämnden hälsade 
dagens deltagare välkomna och sedan följde en presentationsrunda.  

2. Revidering av reglemente  

Vid förra mötet fick ungdomsrådet möjlighet att komma med förslag på 
ändringar av rådets reglemente. I reglementet finns regler för hur rådet ska 
arbeta.  

Till dagens möte har Ulrika Bodenäs och Louise Linde tagit fram ett förslag till 
ändrat reglemente. Ulrika och Louise beskrev vilka ändringar de föreslår och 
dessa godkändes sedan av ungdomsrepresentanterna.  

Förslaget behöver nu godkännas av bildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, innan ändringarna kan göras.  

3. Bron vid Linåkerskolan 

Vid förra mötet efterfrågades en bro mellan busshållplatsen och Linåkerskolan. 
Samhällsbyggnadschef, Mats Dahlberg var nu på plats för att visa hur en sådan 
bro skulle kunna se ut och vad den skulle kunna kosta.  

Mats berättade att bron skulle behöva vara ca 12 meter lång, men att det är ett 
tufft område att bygga i. Det skulle också krävas ramper för att göra bron 
tillgänglig för alla, även för dom som har svårt att gå. Mats trodde att bron, med 
ramper och nya gångvägar skulle kosta mellan 1 miljon till 1,5 miljoner kronor.   

Mats berättade också att kommunens totala budget för den här typen av 
investeringar är ca 16 - 17 miljoner kronor. Det finns många saker som 
kommunen vill och behöver bygga för dessa pengar, detta innebär att 
kommunen behöver göra prioriteringar. Behöver kommunen den här bron mer 
än något annat? 

Om det finns pengarna, skulle bron kunna vara klar under 2019.  

Ungdomsrådet enades om att överlämna frågan om bron till 
samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden sitter politiker som 
ansvarar för bland annat gator.  

Mats passade också på att fråga ungdomsrepresentanterna, ifall det var något 
annat som det ville dela med sig av. Ungdomarna hade följande synpunkter:  

 Det saknas gatubelysning i Teckomatorp, på vintern är det väldigt 
mörkt.  

 Det saknas ett övergångsställe från busshållplatsen till 
Billeshögsskolan.  

 Det borde finnas fler fartkameror vid scoutstugan.  

 Det borde finnas en mataffär i Billeberga. 

 Det är för lite gatubelysning kring och i Svalövs villaområden, speciellt 
mörkt är det mellan olika villaområden.  

 Det saknas belysning från gymnasiet till kostallet. Det gäller gångvägen 
längs den gamla vägen.  

 Det är många som kör för snabbt genom Ask.   
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4. Multiarena  

Det ska byggas en ny multiarena i Svalövs tätort och Robert Johansen, VD på 
SvalövsLokaler var på plats. Robert vill ha hjälp från ungdomsrådet med förslag 
på var SvalövsLokaler skulle kunna bygga en multiarena och vilka sporter som 
ungdomar tycker ska kunna utövas där.   

SvalövsLokalers förslag är att bygga arenan vid Svalövs motorcenter. Där 
skulle ljudet och ljuset från arenan störa så få som möjligt. 

Robert berättade att en multiarena måste ha säkra färdvägar, staket, cykel och 
mopedställ. Det arenan gärna ska ha är bänkar, belysning, vindskydd, 
klättervägg, utegym, askfat, dricksvatten, WIFI, möjlighet att ladda sin mobil och 
högtalare m.m. 

Rökning är inget som SvalövsLokaler vill ha på sin arena, men det är svårt att 
se till att ett förbud efterlevs. Om någon trots förbudet skulle röka, behöver de i 
alla fall inte fimpa på planen.  

Följande sporter kommer kunna spelas på planen: Fotboll, basket och bandy.  

Från ungdomarna efterfrågades ytor kring platsen att umgås på samt möjlighet 
att spela: handboll, tennis, badminton, vollyboll, padel och pingis.  

Multiarenans underlag kommer vara gummi, men inte konstgräs. Arenan 
kommer vara klar under 2019 och SvalövsLokaler vill gärna ha förslag till namn 
på arenan från ungdomsrådet. De ungdomar som vill komma med namnförslag 
ska maila dessa till ulrika.bodenas@svalov.se . 

Det kom frågor om hur det ser ut med multiarenor/multiplaner i övriga byar och 
om det kommer att byggas fler framöver. På detta svarade Robert att 
Lunnaskolan kommer att få en multiplan och femmanna konstgräsplan när 
SvalövsLokaler bygger om skolan.  

Multiplanen i Teckomatorp är förnärvarande inte tillgänglig, eftersom platsen 
behövdes för skol-paviljongerna. Förhoppningsvis kan den återställas när 
paviljongen inte behövs längre.  

5. Information från Fridhems folkhögskola 

Cesar Vargas informerade om hur Fridhem kan hjälpa ungdomsrådet att sprida 
det dom gör till de ungdomar som inte är med i rådet.  

Det är ungdomsrådet som behöver ta initiativ till hur de ska kommunicera sitt 
arbete, men Ceasar hjälper gärna till.  

6. Övrigt 

a. Appen Svalövs kommun  

Torbjörn informerade ungdomarna om att det finns en app där det går att 
anmäla trasiga saker, ex. gatlampor och hål i vägen. Appen finns på 
exempelvis Appstore och heter: Felanmälan Gata & Park. 

b. Kollektivtrafik  

Torbjörn berättade att han läst att ungdomarna vid förra mötet pratat en del om 
bussarna och busstiderna. Det är Region Skåne som bestämmer busstiderna, 
men kommunen ska prata med dem för att se om det kan bli bättre.  

c. Ungdomsmottagning  

Vid förra mötet efterfrågades en ungdomsmottagning, Torbjörn berättade att 
kommunen kämpar för att få Region Skåne att lägga en ungdomsmottagning på 
familjecentralen Guldkornet.  
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d. Övriga förslag  

Övriga förslag och önskemål från ungdomsrådet var:  

 Fler hundrastgårdar i kommunen, gärna i Billeberga.  

 Ett badhus i kommunen. 

 En ishall i kommunen. 

 Fler vegetariska alternativ i skolan som erbjuds alla elever.  

 En uteisbana/naturisbana i kommunen.   

 En fritidsgård, gärna i Kågeröd.   

 Bjuda in andra ungdomsråd/åka till annat ungdomsråd.  

 

Louise Linde                                                               Torbjörn Ekelund (L) 
Nämndsekreterare                                                      Ordförande   
 


