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Ungdomsråd, 2018-12-11 

Plats Kommunhuset, Fullmäktigesalen 

Datum 2018-12-11, kl. 9.00 – 11.00 

   

Deltagare Fredrik Jönsson, ordförande för 
Ungdomsrådet och bildningsnämnden 
Cesar Vargas, enhetschef för 
Ungkraft  
Ulrika Bodenäs, 
administrativkoordinator  
Louise Linde, nämndsekreterare  
 
Agnes Holm, Parkskolan 
Aurora Mattfolk, Parkskolan 
Yasser Al-Maliki, Parkskolan  
Linnea Otterström, Heleneborgskolan  
Alexander Varfeldt, 
Heleneborgsskolan 
Melwin Walldén, Heleneborgsskolan  
Anton Rosdahl, Linåkerskolan  
Amanda Lagerqvist, Linåkerskolan  
Sara Hall, Billeshögsskolan 
Felicia Dahlström, Billeshögsskolan 
Linn Borgström, Billeshögsskolan 
Alvar Erlandsson, Billeshögskolan 
Antonio Lakatos, Billeshögskolan 
Lina Tranqvist, Billeshögskolan 
Alma Fernandez, Billeshögskolan  
Alva Andersson, Linåkerskolan 
Johanna Elg, Linåkerskolan  
Sebastian Lindgren, Lunnaskolan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mohamad Alnamiri, 
Linåkerskolan 
Alvin Jönsson, Linåkerskolan  
Otis Ponnest, Midgårdskolan 
Antonio Blom, Midgårdskolan 
Philip Frank, Svalöfs 
gymnasium 
Alfred Jönsson, Linåkerskolan 
Ida Skafte, Linåkerskolan 
Birger Bargstrand, 
Linåkerskolan  
Therese Lindvall, Linåkerskolan 
Linnea Lindroth, Linåkerskolan 
Erik Rassmusson, 
Linåkerskolan 
Navid Fatihi, Svalöfs 
gymnasium  
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1. Presentationsrunda 

Fredrik Jönsson, ordförande för Ungdomsrådet och bildningsnämnden hälsade 
samtliga deltagare välkomna. Efter detta följde en presentationsrunda.  

Efter den första januari 2019, kommer det att vara en ny ordförande för 
bildningsnämnden. 

Fredrik informerade om att det vid mötes slut kommer att komma två 
journalister, de kommer ta bilder och intervjua några utav ungdomarna.  

 

2. Ungdomsrådets syfte och mål  

Fredrik berättade att hans besök hos elevråden på respektive skola visat att det 
finns massvis med viktiga synpunkter och idéer som politiker behöver ta till vara 
på. Det blev tydligt att politiker inte ska gissa vad ungdomar vill, utan fråga 
ungdomarna själva.  

Ungdomsrådets syfte är att ungdomar ska kunna lyfta frågor som de tycker är 
viktiga och komma med synpunkter på politiska förslag. Ungdomars idéer och 
synpunkter kan politiker sedan försöka ta hänsyn till när beslut ska fattas.  

För sitt engagemang i ungdomsrådet, får varje ungdomsrepresentant som 
närvarar 200 kr per möte. För att kunna betala ut arvodet behöver kommunen 
samla in uppgifter, t.ex. kontonummer. Det kommer att skickas ut information till 
respektive vårdnadshavare gällande detta.  

 

3. Diskussion i mindre grupper  

Diskussionen i fem mindre grupper syftade till att samla in tankar om hur rådet 
bör arbeta i framtiden.  

Diskussionsfrågorna presenterades och sedan utsåg varje grupp en sekreterare 
som tog anteckningar under gruppdiskussionen. Anteckningarna samlades 
sedan in av tjänstemän och dessa anteckningar kommer ligga till grund för 
ändringar i rådets reglemente.  

Reglementet är det dokument som styr hur rådet ska arbeta och vilka som får 
delta. Ungdomsrådet föreslår kommunfullmäktige hur de vill att reglementet ska 
se ut. Det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.    

 

4. Information från Ungkraft  

Cesar Vargas informerar om möjligheten att besöka Ungkrafts lokaler på 
Svalegatan 25 (mitt emot ICA). Där kan ungdomar få hjälp med att arrangera 
evenemang eller att starta upp en grupp.  

 

5. Genomgång av diskussioner  

Efter diskussionen presenterade respektive grupp sina idéer för hela rådet. 

a. Ordförande och vice ordförande i rådet  

Idag är Fredrik Jönsson, från Centerpartiet, ordförande och Kim Hellström, från 
Sverigedemokraterna, vice ordförande för Ungdomsrådet.  

Samtliga grupper var överens om att presidiet (ett presidium består av 
ordförande och vice ordförande) ska bestå av en ungdom och en politiker. 
Majoriteten av grupperna tyckte att en politiker skulle vara ordförande och en 
ungdom skulle vara vice ordförande.  
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Ungdomarnas förslag var att politiker skulle utse sin egen representant, medan 
ungdomsrepresentanterna skulle rösta fram sin.  

Den ungdom som vill vara vice ordförande anmäler detta och sedan röstar 
gruppen fram sin representant. Valet av vice ordförande kan göras vid nästa 
möte.  

b. Ska alla vara med på alla möten  

Enligt reglementet ska det vara max 10 ungdomar i Ungdomsrådet. Men 
intresset för att vara med i rådet har visat sig vara stort.  

Samtliga grupper föreslog att rådet skulle bestå av ca 20-30 ungdomar. Ett 
förslag var att varje skola kan få ett antal platser i rådet, t.ex. tre till fyra.  

Förhoppningen är att det alltid finns minst en representant från varje skola som 
har möjlighet att gå på mötet, i det fall ungdomsrådets möte krockar med t.ex. 
prov eller praktik. Men alla fyra ska vara inbjudna till samtliga möten.  

Om ett möte har ett specifikt tema som inte berör samtliga ungdomar, kan de 
som inte är berörda välja att stå över det mötet.  

Ungdomarna enades om att rådet ska träffas två till tre gånger per termin.  

 

c. Vilka frågor vill ni lyfta i Ungdomsrådet? 

Samtliga grupper tyckte att det var viktigt att Ungdomsåret diskuterade 
kollektivtrafik (bussar och tåg). Förslag från grupperna var t.ex. att det behövs 
bussar som går till Munkagården och ridskolan, en tågstation i Svalöv, bättre 
busstider, en bro vid busshållplatsen vid Linåkerskolan och att linjebusskortet 
ska fungera på kvällar och helger.  

Ungdomarna tyckte också att det saknades en ungdomsmottagning i Svalöv 
och en central mötesplats. Mötesplatsen skulle kunna vara en ungdomsgård 
eller ett café. Idag saknas det en mötesplats för de ungdomar som inte umgås 
på/vid fotbollsplanerna.  

Flera ungdomar önskade också att Ungdomsrådet skulle diskutera skolmaten 
och salladsborden, som borde bli bättre. Ungdomarna påpekade också att det 
inte finns något att göra på skolgården för de elever som går i femteklass och 
uppåt. Skolgårdarna är anpassade för yngre elever. Däremot hade det varit 
roligt med mer färgglada klassrum.  

Övriga saker som ungdomarna saknade i Svalövs kommun var skatepark, 
simhall, ishall samt en hundrastgård i Billeberga.  

 

d. Studiebesök/bjuda in andra Ungdomsråd? 

Samtliga grupper tyckte att det var en bra idé med studiebesök. En grupp tyckte 
att det räckte med gång. Övriga grupper åkte gärna på flera studiebesök och vill 
bjuda in flera ungdomsråd till Svalövs kommun.  

Ett förslag var att bjuda in elevråd från både stora och små kommuner. Förslag 
på ungdomsråd att bjuda in/besöka var: Lomma, Kävlinge, Helsingborg och 
Lund.  

Rådet beslutade att ett annat ungdomsråd ska bjudas in till kommande möte.  
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e. Vilka kommunikationskanaler ska ungdomsrådet 
använda sig av? Både intern och externt? 

Ungdomsrådet ska använda sig av sociala medier för att sprida information, 
både inom rådet och till allmänheten.   

Förslag på kanaler var följande: Instagram, Facebook, Snapchat, Schoolsoft, 
mail, kommunens hemsida och Google Classroom.  

Ungdomarna tyckte att kommunikation kunde se olika ut beroende på vem som 
skulle ta del av den.  

Rådet skulle t.ex. kunna använda sig av Instagram och mail för kommunikation 
inom rådet, men Schoolsoft och kommunens hemsida för att informera andra 
ungdomar, föräldrar och journalister om rådet. 

 

f. Nästa steg 

Till kommande möte ska ett annat ungdomsråd bjudas in och ett förslag på nytt 
reglemente ska presenteras. Det nya reglementet ska baseras på dagens 
diskussioner.   

Samtliga grupper tyckte att Ungdomsrådets möten ska vara i ca två timmar.    

 

g. Nästa möte  

Nästa termin ska det vara ett möte innan sportlovet och ett möte i slutet på 
april/början på maj.  

 

 

Louise Linde                                                               Fredrik Jönsson 
Nämndsekreterare                                                      Ordförande   
 


