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Minnesanteckningar från Ungdomsråd
Plats

Digitalt via teams

Datum

2021-05-07, kl. 9.00 – 11.00

Deltagare

Kim Hellström, ordförande
Alvin Jönsson, vice ordförande
Louise Linde, enhetschef kansli/sekreterare
Niklas Fonskov, fritidschef
Johan Cöster, projektledare Allaktivitetshus
Dalibor Vasic, sysselsättningssamordnare

1.

Genomgång av reglemente för Ungdomsrådet.

Kim gick kortfattat igenom hur reglementet ser ut idag och gav några exempel
på saker som behöver bli tydligare i reglementet, så som:
•

Vad händer när elever byter skola?

•

Hur väljs elever in i rådet?

•

Hur många platser har varje skola?

•

Varför får representanter får gymnasiet frånvaro?

Reglementet kommer att skickas ut tillsammans med minnesanteckningarna.

2.

Omval av vice ordförande

Eftersom ungdomsrådet inte kan träffas fysiskt just nu på grund av pandemin,
går det inte att genomföra sluten omröstning.
Sluten omröstning är när varje person lägger sin röst i en urna, för att kunna
rösta anonymt. Denna typ av val är ett krav när man röstar på individer och
därmed ska välja mellan olika kandidater. Denna typ av val går tyvärr inte att
genomföra digitalt.
Därför skjuts valet av en ny vice ordförande fram, till dess att vi kan träffas
fysiskt. Det innebär att Alvin fortsätter som vice ordförande.
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Allaktivitetshus

Johan Cöster berättade om Allaktivitetshuset som ska byggas och bad om idéer
på vad ungdomar skulle vilja nyttja lokalerna till.
Många ungdomar saknar idag ett café i Svalöv och hoppades därför att detta
ska finnas i Allaktivitetshuset. Huset ska också gärna vara färgglatt och
ungdomarna vill att det ska finnas möjligheter till att hänga med vänner och att
ladda mobiler.
Sen var det flera ungdomar som ville att det skulle finnas utrymme att plugga
på, om man ex hade det stökigt hemma. Det vore också bra om det fanns
möjlighet till studiehjälp och material, exempelvis pennor och kopiator som
ibland kan behövas för att klara hemuppgifter.

4.

Sommarlovsaktiviteter och idrottsförening

Niklas Fonskov deltog på ungdomsrådet och berättade om kommande
sommarlovsaktiviteter och om den idrottsförening som ska startas upp.
Niklas kommer att delta på nästa ungdomsråd, som kommer att hållas innan
sommaren. Vid det mötet kommer han att kunna berätta mer detaljerat om
aktiviteterna och få inspel från ungdomsrådet om vad dom skulle vilja göra med
en särskild sommarsatsning.
Förra året valde ungdomsrådet att sätta upp basketkorgar i Teckomatorp.

5.

Information om ungdomsjobb och sommarlovsjobb

Dalibor var på plats för att berätta mer om möjligheterna att söka sommarjobb
och ungdomsjobb.
Sommarjobb är möjligt att söka för dom som är födda mellan 2004-2005 och
jobben lottas ut bland de ungdomar som sökt. För dom som gått ut gymnasiet
finns det istället möjlighet att söka ungdomsjobb.

6.

Övriga frågor
a) Det finns fortfarande inga klockor i omklädningsrummen i Båghallen och
Heleneborgshallen. Det gör att eleverna är tvungna att ha framme sina
mobiler, vilket gör alla oroliga för att exempelvis bli filmade när dom
byter om.
Detta har ungdomarna lyft vid flera elevråd och ungdomsråd! Kim
kommer att ta kontakt med ansvarig tjänsteman.
a) Alvin har haft kontakt med ungdomsrådet i Helsingborg. Svalöv kan
antingen bjuda in representanter från Helsingborgs råd eller så kan
några från Svalövs råd delta vid deras.
Ungdomsrådet i Svalöv enas om att gärna delta vid ett av Helsingborgs
kommande möten, som hålls digitalt. Alvin förmedlar kontakt.
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Underskrift av mötets sekreterare

Louise Linde
Enhetschef kansli
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