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Minnesanteckningar från ungdomsrådet den 11 mars 
2022 

Plats Kommunhuset, kl. 09.00, Teams  

Datum 2022-03-11 

Deltagare Kim Hellström, ordförande 
Jonathan Olsson, sekreterare  
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg 
Emelie Lundgren, vice ordförande 
i bildningsnämnden  
Alvin Jönsson, vice ordförande 

 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen godkänns efter tillägg av punkt 4. 

2. Införande av ungdomsbiljett i Svalövs kommun 

Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, berättar om införande av ungdomsbiljett i 
Svalövs kommun. Hon förklarar att det är en generell satsning på alla 
ungdomar. 

Ungdomsrådet anser att det är ett bra förslag för de som inte har möjlighet att ta 
sig runt i Svalövs kommun. Svalövs kommun är en pendlingskommun nära 
större stad. Införandet av en ungdomsbiljet är ett bra sätt för ungdomarna att ta 
sig till städerna.  

Ungdomsrådet ställer sig positivt till införande av ungdomsbiljett. 

3. Ungas inflytande i Svalövs kommun  

Kristina Prahl berättar om ungas inflytande i Svalövs kommun och 
medborgardialog som systematiskt arbetssätt.  

Det diskuterades om att det är klokt att kommunen tittar bredare på hur man 
kan få ungdomars inflytande.   

Alvin Jönsson, vice ordförande, menar att hybridmöten är jätteviktiga. Det är 
svårt för de som inte bor i Svalöv. I dag har ungdomsrådet svårt att samarbeta 
med skolorna.  Det är viktigt att försöka involvera elevråden i skolorna mer. En 
tydlig återkoppling mellan ungdomsrådet och skolorna kan förbättra samarbetet 
med skolorna. Ungdomar kan lyfta frågorna bättre och de kan sätta 
dagordningen.  
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Kim Hellström, ordförande, berättar att han har undersökt elevråd. De är inte 
lagstadgade eller styrda. Det innebär att elevråden fungerar väldigt olika 
beroende på skola. Vissa har olika representanter för varje elevråd. Det blir 
svårt att koppla ungdomsrådet till elevråden. För att involvera elevråden i 
ungdomsrådet måste kommunen i så fall börja styra upp elevråden. 
Problematiken med det är att kommunen då börjar styra över rektorns mandat i 
verksamheten.  

Emelie Lundgren säger att ungdomsrådet behöver gå ut mer till skolorna. Öka 
samarbetet med våra skolor. Att ungdomarna ser ungdomsrådet mer som en 
fritidsaktivitet. Viktigt att vi utgår från och möter ungdomarna där de är. Hon 
menar att det även är viktigt att sätta datum en tid framåt så ungdomar och 
skolor får förberedda sig.  

Frågan ställdes om det är någon i kommunen som har tagit på sig översynen av 
regelverket. Kristina berättar att det kommunfullmäktiges presidium som har 
ansvaret utifrån det beslutade projektdirektivet Medborgardialog.   

Diskussion fördes över reglementet. Det är viktigt med tydlighet. Kommunen 
behöver också se över hur mycket ungdomsrådet ska kopplas rådet med 
skolorna. Det kan vara relevant att ha en mer avslappnad inställning i 
ungdomsrådet.  

Det beslutades att rådet ska undersöka vilka som fortfarande är representanter 
i ungdomsrådet. Framåt i tiden är det viktigt att gå ut på skolorna för att hälsa 
på och rekrytera nytt folk till rådet. 

Sammanträdestiderna ska även ses över. 

4. Sponsring av Kulturverket 

Alvin Jönsson vill att ungdomsrådet ska stötta Kulturverket med 15 000 kronor 
för inköp av datorer och musikprogram. 

Kim Hellström berättar att ungdomsrådet formellt inte en egen budget. Han 
föreslår att Alvin skickar ett initiativärende till honom som bildningsnämndens 
ordförande.  

 

 

 


