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1. Information från Niklas Fonskov – Fritidschef 
Nikals Fonskov deltog på ungdomsrådet och berättade om sommaraktiveter 
samt informerade om Trygghetssatsning under sommaren 2021 
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-
02-22, § 16 (Dnr KS 32-2021) att genomföra en särskild trygghetssatsning i 
kommunen på grund av covid-19. I beslutet står det att 400 tusenkronor finns 
för detta ändamål, varav 50 tusenkronor ska nyttjas i samråd med 
Ungdomsrådet och för att kunna genomföra någon eller några av 
ungdomsrådets föreslagna aktiviteter och insatser behöver ungdomarna som 
representanter i ungdomsrådet pratar med deras omgivning, klasskompisar och 
vänner, då inga förslag kommit fram under mötet. Vad ungdomarna önskar för 
aktiviteter, precis som förra året har ungdomarna möjligheten att göra i år. 
 
Ungdomarna kan skicka deras förslag till Fritidschef Nikals Fonskov 
niklas.fonskov@svalov.se eller Ungdomsråds sekreterare Aya Al-Karkhi aya.al-
karkhi@svalov.se  
 

 

2. Digitaliseringsstrategi, remiss  
Mikael Wide (Digitaliserings- och IT-chef) deltog på ungdomsrådet och 
presenterade digitaliseringsstrategin, där ungdomsrådet ställer sig positiva till 
förslaget för digitaliseringsstrategi samt att de önska sig flera 
kommunikationsvägar, till exempel en ”Svalövs kommun-app” där all 
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information, inlägg, felanmälningar, synpunkter finns samlade på en och 
samma plats. I appen skulle det också kunna finnas ett debattforum, som styrs 
av kommunen.  
Ungdomsrådet föreslog också att ett trådlöst nätverk installeras vid multiarenan 
i Svalöv. Det skulle kunna få ungdomarna att vara ute och röra på sig mer. 

 
 

Underskrift av mötets sekreterare 

Aya Al-Karkhi 
Vik. Nämndadministratör   
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