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Minnesanteckningar 2019-10-15
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Fullmäktigesalen, kommunhuset Svalöv.

Datum

2019-10-15, Klockan 9-11

Deltagare

Kim Hellström, Ordf.
Alvin Jönsson, vice orf.
Èmilie Lundgren, bildningsnämndens vice ordf.
Kristina Prahl, Utvecklingsstrateg
Maria Randau, Kökschef
Ida Thrane, Kostchef
Cesar Vargas, enhetschef
Sara Rävås, nämndsekreterare
Emelie Lyrefors, sekreterare
Noa Berglund, Lunnaskolan
Tim Forsberg, Lunnaskolan
Mohamed Sale, Parkskolan
Klara Enberger, Parkskolan
Ida Axelberg, Parkskolan
Wilmer Paulsson, Parkskolan
Albert Selberg, Parkskolan
Noel Hillberberg, Linåkerskolan
Samuel Levin, Linåkerskolan
Adem Mohamed, Linåkerskolan
Albin Fenici, Linåkerskolan
Måns Andersson, Linåkerskolan
Johanna Elg, Linåkerskolan
Alva Andersson, Linåkerskolan
Tilda Rydberg, Billeshögsskolan
Jonathan Sevin, Billeshögsskolan
Ebba Svensson, Billeshögsskolan
Alma Fernandez, Billeshögsskolan
Sara Hall, Billeshögsskolan
Lovisa Blum, Midgårdsskolan
Hiba Alnouri, Midgårdsskolan
Caen Da Silva
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1.

Inledning Bildningsnämndens ordförande, Kim Hellström, och
Alvin Jönsson, vice ordförande, presenterar sig

2.

Information
1. Ordförande Kim redogör för information från bildningsnämndens
sammanträde sedan förra rådet.
Billeshögsskolan och Lunnaskolan har haft invigning av nya lokaler,
Biblioteket är stängt under en period.
2. Ersättningen till rådets representanter kommer att levereras ut till
skolorna under vecka 42.
3. Ordförande frågar om hur informationen från rådet tas vidare ut på
skolan. Det tas bland annat upp på fredagsmöten, elevrådet, till lärare
och till rektorn.
4. Revidering av reglementet – bildningsnämndens vice ordförande har
närvarorätt på rådets sammanträden.
5. Inkomna synpunkter och frågor till ordförande:
-

Kvarngatan i Svalöv - grusvägen saknar belysning
Vollybollplan i Svalöv, hur fungerar det att hyra den

3.

Remiss Svalövs vision 2040 - Diskussionspunkt som blir rådets
yttrande
Kristina Prahl, Utvecklingsstrateg, informerar och för en diskussion kring
utkastet till Svalövs Vision.
Under kommunchefens ledning och i samarbete med extern konsult har ett
förslag till vision för Svalövs kommun arbetats fram. Visionen sträcker sig fram
till 2040. Förslaget till vision har föregåtts av ett omfattande förankringsarbete,
där invånare, tjänstemannaorganisationen och det politiska etablissemanget
har haft möjlighet att medverka i visionsarbetet.
Syftet med visionen är att den ska verka samlande och peka ut den riktning,
som kommunen vill röra sig mot de kommande 20 åren. Visionen ska svara på
frågan: vad vill vi skapa? ”När människor har en gemensam vision är de också
förenade i en gemensam strävan”, framhåller organisationsforskaren Peter M.
Senge.
Den föreslagna visionen är byggd på fyra ”rum”: Har mod och framåtanda,
knyter samman, låter människor växa, har kvalitet för liv. De fyra rummen ska
tillsammans bidra till att invånarna i Svalöv ges möjlighet att utvecklas, växa
och bli sina bästa jag:
”Vår vision för 2040 vänder sig till dig som bor i, verkar i och bryr dig om
Svalövs kommun. Till dig som vill vara med att bygga framtiden. Hur framtiden
blir är summan av våra gemensamma drömmar, drivkrafter och handlingar.
Vår vision formuleras i de samtal vi för om den framtid vi önskar, men kommer
till liv genom de val vi gör och de handlingar vi utför. Vår vision bygger på våra
styrkor och våra önskningar om förändring. Vår vision utgår ifrån att vi
tillsammans skapar den framtid och närtid vi vill leva i.
Svalövs kommun ska kännetecknas av att människor och idéer växer - en plats
där vi uppmuntras och kan bli våra bästa jag. Så låt oss tillsammans skapa den
framtid vi vill ha.”
Ungdomsrådet får sedan möjlighet att diskutera fram synpunkter i grupper.
Synpunkterna sammanställs sedan till ett remissvar från Ungdomsrådet.
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Diskussion gällande skolmaten

Kostchef Ida Thrane och kökschef Maria Randau är på plats för att svara på
frågor kring skolmaten.
1. Är mjölken viktig för att få i sig rätt antal kalorier och näringsämnen?
Skolmjölken är viktig för det totala intaget av kalorier och näringsämnen.
Man använder ett närings-och prisberäkningsprogram, MASHIE, som
närings räknar maten som serveras i skolmat.
2. Vilken mängd ska man äta?
Det beror på åldern.
3. Ida frågar rådet: Skulle bilder på ”ideala” måltider i skolmatsalen hjälpa
till om hur man kan äta?
Rådet ställer sig positiva till förslaget. Dem önskar även mer information
om varför man ska äta enligt tallriksmodellen.
4. Tallrikar med färger ses som positiva av rådet
5. Grönsaksbordet på Linåkerskolan har fler alternativ, den är
säsongsbetonad. Just nu på hösten blir det mycket rotfrukter.
6. De andra skolorna har 6 st alternativ på grönsaksbordet.
7. Ungdomsrådet önskar fler rena grönsaker.
8. Köttråvaror kommer från Sverige, mjölkprodukter kommer från
Skånemeierier, grönsaker kommer främst från Sverige i den
utsträckning det går, fisken hanteras i Sverige.
9. Fiskgratäng kommer väldigt ofta, gärna omväxling
10. Svalövs kommun har valt att laga mat från grunden.
Mer klimatsmart, näringsriktig mat och väljer därför att ta bort
halvfabrikat, helfabrikat och processad mat.
11. Frukt på salladsbordet önskas.
12. Ida frågar: Slänger ni mycket av maten?
Svar från rådet: Ibland, beror på vilken maträtt. På vissa skolor måste
man alltid ta mat och slänger på grund av det.
13. Att det serveras två rätter vid lunchen är uppskattat.
14. På facebook – Måltidsservice – hittar man matsedlar för alla skolor och
även annan information från måltidsservice.

5.

Polisöverenskommelsen

Cesar Vargas, enhetschef Stödboende och Ungkraft, informerar om
polisöverenskommelsen.
Personer från kommunen, socialtjänsten, säkerhetssamordnare, rektor för
elevhälsan och polisen har upprättat ett forum för att skapa trygghet i Svalöv.
Denna grupp önskar få hjälp av ungdomsrådet att skapa en tryggare kommun.
ANDT-arbete: drogrelaterat
Grupperingar: Större och mindre gäng
Polarisering: Två grupper inte tycker om varandra och slåss med varandra.
Grupparbete – lämna in konkreta förslag till cesar och gruppen.

6.

Övriga frågor/laget runt
-

Caen informerar om politik café, 8 politiker kommer dit också.
Öppet första lördagen i månaden.
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Ungdomsrådet

Remissvar, Svalövs Vision 2040
Sammanfattning
En vision för Svalövs kommun har arbetats fram och är nu i det skede att den
har gått ut på remiss och Ungdomsrådet har fått den tillsänt sig.

Beskrivning av ärendet
Under kommunchefens ledning och i samarbete med extern konsult har ett
förslag till vision för Svalövs kommun arbetats fram. Visionen sträcker sig fram
till 2040. Förslaget till vision har föregåtts av ett omfattande förankringsarbete,
där invånare, tjänstemannaorganisationen och det politiska etablissemanget
har haft möjlighet att medverka i visionsarbetet.
Syftet med visionen är att den ska verka samlande och peka ut den riktning,
som kommunen vill röra sig mot de kommande 20 åren. Visionen ska svara på
frågan: vad vill vi skapa? ”När människor har en gemensam vision är de också
förenade i en gemensam strävan”, framhåller organisationsforskaren Peter M.
Senge.
Den föreslagna visionen är byggd på fyra ”rum”: Har mod och framåtanda,
knyter samman, låter människor växa, har kvalitet för liv. De fyra rummen ska
tillsammans bidra till att invånarna i Svalöv ges möjlighet att utvecklas, växa
och bli sina bästa jag:
”Vår vision för 2040 vänder sig till dig som bor i, verkar i och bryr dig om
Svalövs kommun. Till dig som vill vara med att bygga framtiden. Hur framtiden
blir är summan av våra gemensamma drömmar, drivkrafter och handlingar.
Vår vision formuleras i de samtal vi för om den framtid vi önskar, men kommer
till liv genom de val vi gör och de handlingar vi utför. Vår vision bygger på våra
styrkor och våra önskningar om förändring. Vår vision utgår ifrån att vi
tillsammans skapar den framtid och närtid vi vill leva i.
Svalövs kommun ska kännetecknas av att människor och idéer växer - en plats
där vi uppmuntras och kan bli våra bästa jag. Så låt oss tillsammans skapa den
framtid vi vill ha.”

Remissinstansens synpunkter
Ungdomsrådet ställer sig positiva till förslaget för Svalövs Vision 2040. Rådet
vill dock lyfta fram att visionen inte innehåller nytänkande idéer inom alla
områden och att målen uppfattas som mer kortsiktiga. Fokus borde läggas på
hur vi kan uppnå målen i visionen.
Ungdomsrådet ser positivt på att mycket fokus läggs på kollektivtrafiken,
tillgång till tåg och bussar är väsentligt för kommunen och dess invånare.
Ungdomsrådet vill trycka på att mötesplatser för alla åldrar behövs för att
genom det skapa gemenskap, trygghet och mångfald.
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Reglemente för Ungdomsråd
SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 154
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 43
Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
§1

Ungdomsråd
Rådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte
mellan företrädare för kommunens ungdomar och kommunens styrelse och
nämnder. Rådet följer FN:s Barnkonventions artiklar 12-15, om rättigheten till
att uttrycka sin åsikt, till medbestämmande och till inflytande.
Rådet är inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter.
§2

Syfte
Ungdomsrådets syfte är att öka ungas delaktighet och inflytande och genom
detta tillföra kommunens styrelse och nämnder ungdomars perspektiv.
Ungdomsrådet ska på ett organiserat sätt ta in synpunkter på kommunens
verksamheter och vara både ett remissorgan i frågor som berör unga och en
kanal som framför ungdomars åsikter till kommunens politiker och andra
beslutsfattare.
Rådet får initiera nya ungdomsfrågor genom att tillskriva ansvarig nämnd eller
via anteckning i rådets minnesanteckningar som delges berörd nämnd.
Ungdomsrådet ska också vara ett forum för kunskapsspridning och en skolning
i demokratiska beslutsprocesser. Detta ska i sin tur väcka intresse för
samhällspolitiska frågor.
§3

Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör ungdomar.
Man ska inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom
ges ungdomarna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Ungdomarnas representanter i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för
förändringar i den kommunala verksamheten och att initiera egna frågor. En del
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av rådets tilldelade budgetmedel ska kunna användas till projekt initierade av
rådet självt.
Från kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och tjänstemän får
Ungdomsrådet infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att rådet
ska kunna fullgöra sina uppgifter.
§4

Rådets sammansättning
Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till bildningsnämnden. Nämndens
ordförande är tillika rådets ordförande, nämndens vice ordförande har
närvarorätt vid rådets sammanträden. Rådets vice ordförande väljs av
ungdomsrådets representanter. Rollen som vice ordförande i ungdomsrådet
kan innehas av ungdomsrepresentant eller bildningsnämndens vice ordförande.
Rådets vice ordförande väljs av ungdomsrepresentanterna genom omröstning i
ungdomsrådet och innehar posten i ett år.
Rådet består av maximalt 30 ungdomsrepresentanter. Representant i
ungdomsrådet kan ungdomen vara från det år hen fyller 12 år fram tills det år
hen fyller 21 år. Ungdomsrådet ska genom sin sammansättning sträva efter att
ha representation i olika åldrar, kön, skolor, bostadsorter och bakgrund.
Respektive skola inom kommunen äger rätt att utse två ordinarie
representanter, om en ordinarie representant inte kan delta, har aktuell skola
rätt att skicka ersättare.
De ungdomar som inte går på en skola i kommunen, anmäler sitt intresse till
förvaltningen.
§5

Organisation och arbetsformer
Till sekreterare i rådet förordnas en tjänsteperson. Denna ska, vid sidan av
sekreteraruppdraget, ha funktionen av en demokratilots för att stödja
ungdomarnas arbete i rådet.
Rådet ska sammanträda minst två gånger per år. Jämte dessa möten kan
kontakt inom Ungdomsrådets ungdomsrepresentanter hållas genom de grupper
i sociala medier som upprättats för rådet. Extra sammanträde ska hållas om
rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter
begär det.
Kallelse sker genom skriftlig kallelse till rådets representanter senast sju dagar
före rådets sammanträde.
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag ska delges rådets representanter i så god tid och på sådant
sätt att vidare information och behandling underlättas.
Vid sammanträden förs minnesanteckningar. Minnesanteckningar publiceras på
kommunens hemsida.
Ungdomsrådet ska förfoga över en del av sina tilldelade budgetmedel för
projekt initierade av rådet självt.
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§6

Ekonomi
Till Ungdomsrådets unga representanter ska ersättning utgå med 200 kronor
per möte. Kostnaderna för detta belastar rådets egen budget. Till de
förtroendevalda utgår ersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda
bestämmelserna för förtroendevalda. Kostnaderna för detta belastar det organ
den förtroendevalda representerar.
§7

Ändring av reglemente
Förslag till ändring av detta reglemente kan initieras av Ungdomsrådet,
Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen.
§8

Fastställelse
Reglemente för Ungdomsråd ska fastställas av kommunfullmäktige.
§9

Utbildning
Ledamöterna i Ungdomsrådet ska få utbildning nödvändig för uppdragets
fullgörande.

