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Datum

2019-05-23
Nämndsadministrationen
Emelie Lyrefors, 0418-475011
emelie.lyrefors@svalov.se

Minnesanteckningar från Ungdomsrådet
Plats

Svalövs Gymnasium

Datum

2019-05-23, klockan 9.00-11.00

Deltagare

Torbjörn Ekelund, Bildningsnämndens ordförande
Émilie Lundgren, Bildningsnämndens vice ordförande
Ungdomsrådets representanter
Fredrik Jönsson, Kommunstyrelsens ordförande
Hans Dahlqvist, Utbildningschef
Louise Linde, Nämndsekreterare
Emelie Lyrefors, sekreterare
Emma och Julia, CityIdrotten

1.

Ordförande öppnar mötet

Ordförande Torbjörn Ekelund öppnar mötet och börjar med att förklara en av de
ändringar som nya reglemente innehåller; att vice ordförande från
bildningsnämnden har närvarorätt och att vice ordförande i rådet inte behöver
vara den samma. Vice ordförande väljs av rådet.

2.

Information/önskemål

Frågor:
a) Kommer ungdomar att få tillgång till gratis jojo-kort till sommarlovet
även i år 2019?
Svar: Torbjörn, ordförande, svarar att det statliga stöd som gjorde det
möjligt för Region Skåne att ge gratis Jo Jo kort förra året, var borta i
det budgetförslag som röstades igenom i Riksdagen. Det var det
budgetförslag som M och KD föreslog Riksdagen. När sedan
regeringen bestående av S och Mp lämnade in sin vårmotion så hade
de inte lagt tillbaka stödet. Därmed finns endast Sommarkortet som
erbjudande från Region Skåne. Med hjälp av appen kan man däremot
låna ut sitt Sommarkort till kompisar och på så sätt få ner kostnaderna
för resandet.
b) Ska det bli en affär i Billeberga vid bensinmacken?
Svar:
Fredrik Jönsson, Kommunstyrelsens ordförande: Svalövs kommun har
köpt mark och vill vara attraktiva gällande en livsmedelsbutik i
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Billeberga. Vet inte hur långt det har kommit med butiker.
c) Varför kostar det mindre för en familj som har fler barn på Kulturskolan
än för en familj med bara ett barn gåendes på Kulturskolan? Det
uppfattas som orättvist med syskonrabatt.
Svar:
Hans Dahlqvist svarar att har man mer än ett barn ska man trots
ekonomisk situation kunna ha fler barn på kulturskolan och att man inte
ska bli begränsad på grund av familjens situation.
Fredrik Jönsson, KSO, kompletterar med att det har gjorts en utredning
kring om att bort avgiften på kulturskolan men det är inte aktuellt just nu.
Detta är något man tittar på kontinuerligt.
d) Fråga om tågen ställs och ordförande Torbjörn informerar om hur
persontågen kommer att gå 2021.
I december 2021 kommer persontåg att trafikera Söderåsbanan från
Åstorp till Teckomatorp med mellanstationerna Billesholm, Kågeröd och
Svalöv. Det kommer byggas nya stationer eller byggas till vid varje
station. Även en ny plattform kommer byggas till i Teckomatorp.
Därifrån kommer tågen gå vidare över Kävlinge.
Skånetrafikens tidtabell byts varje år i december och eftersom syftet är
att planeringen av tågen ska ske så smidigt som möjligt och med så lite
väntetid som är möjligt startar inte persontågtrafiken på banan förrän
då.
e) En fråga ställs om hundrastgårdar i kommunen.
Svar: Fredrik Jönsson, KSO, informerar om att beslutet som togs
gällande byggnation av hundrastgården i Svalöv är överklagat av
grannar runtomkring.
Kommentar från rådet: Det finns massor av ytor bland annat i Billeberga
som skulle kunna vara plats för en rastgård.
Dock måste överklagan få ha sin gång och ett beslut meddelas innan
man kan göra något åt det.
Ordförande Torbjörn förklarar lite närmre om hur det fungerar när ett
beslut överklagas.
f)

3.

Dem som åker regionbuss får mer tillgång till resurser på skolan, bland
annat studieverkstad.
Svar: Torbjörn, ordförande, meddelar att det har startats en utredning
kring framtida skolbusstider. Mer information om detta kommer i höst.

Presentation av utbildningschefen Hans Dahlqvist

Utbildningschef Hans Dahlqvist presenterar sig.

4.

Diskussion/dialog om framtida lärmiljöer

Hans Dahlqvist pratar om Skolmiljöer och få inspiration till.
Om vi ska bygga en helt ny skola i Svalöv, vad ska den innehålla?
Hur ska den se ut? Hur ska framtidens skola se ut? Fria tankar och fantasi.
Tänk hur framtidens grundskola ska se ut.
Rådet får i uppdrag att i grupp under 25 minuter diskutera fram olika förslag till
detta.
Grupperna får redovisa muntligt om vad man har skrivit.
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Ett antal av förslagen som kom upp:
Bättre utomhus miljöer
Få ha rast inomhus
Vattenautomat
Egna datorer
Multisportsarena
Mer inbjudande inredning
Bättre variation på maten
Fler bänkar och bord ute
Kameror
Pingisbord utomhus
Biljardbord
Schemaförändringar
Bättre omklädningsrum m.fl
Hans informerar om att det finns en arbetsgrupp som arbetar med skolmiljöer,
skolledare och arkitekter, och kommer ta med ungdomarnas idéer och förslag
till denna grupp.
Målsättningen ska vara att Svalövs förskolor och skolor ska vara i toppklass.

5.

Val av vice ordförande

Nominering:
Följande personer nomineras:
Johanna
Alvin
Alva
Lina

Caen
Yasser
Anton
Agnes

Sluten omröstning:
Omröstningen är sluten, vilket innebär att röstningen är hemlig, och alla i rådet
får skriva sin röst på en lapp. Rösterna läggs sedan i en urna och räknas
därefter.
Efter räkningen konstateras att Alvin fått flest röster och väljs till vice ordförande
i Ungdomsrådet.
Röstningen avslutas.

6.

Presentation City idrotten

Emma Brorsson från Cityidrotten presenterar sig.
Cityidrotten är största ungdomsföreningen i Svalöv med inriktning mot målgrupp
F-6. Cityidrotten ska vara en plats där barnen kan komma efter skoltid, känna
sig hemma och samtidigt aktivera sig.
Detta är ett initiativ kommen ur att barn som inte är på fritids eller har annan
vuxen kring sig får ha möjlighet att vara någonstans där det finns en vuxen och
samtidigt kan aktivera sig. Cityidrotten arrangerar massor med aktiviteter som
är anpassade efter ålder. Aktiviteter sker i varje tätort fördelat på en dag i
veckan för att alla barn ska ha möjlighet att tas sig dit.
Medlemsavgiften är 50 kr oavsett vilken aktivitet man väljer att vara med på.
Finansiering kommer från Landskrona Stad men i detta pilotprojekt är det ICAstiftelsen som går in med finansiering för att starta upp verksamhet i Svalövs
kommun. Även Svalövs kommun har även valt att stötta föreningen ekonomiskt
för att gynna kommunens ungdomar.
När man slutat årskurs 6 kan man ansöka om att bli ungdomsledare och på så
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vis skaffa sig erfarenhet och fortfarande vara aktiv i föreningen.
Just nu är vårens utbildning till ungdomsledare genomförd och till hösten kan
man ansöka igen.
Rådet kommer med förslag på fler aktiviteter som mer naturnära aktiviteter i
Svalöv och även orientering.
Fredrik Jönsson, KSO, inflikar att det är roligt att vi har kunnat få igång detta
med cityidrotten. Ungdomsrådet och cityidrotten behöver ha tät kontakt.
Ungdomsrådet kan förmedla in vad som efterfrågas. Samspelet mellan
föreningen och rådet är därför otroligt viktigt.
Ordförande och vice ordförande i Bildningsnämnden kan vidareförmedla till
kommunen och politiken.
Emma informerar också om Cityidrottens framtidsplaner om att starta en
rullande fritidsgård. Att man har någonstans att vara.
Om man vill komma i kontakt med Emma och Cityidrotten, se hemsidan
https://www.cityidrott.se/
Facebook (CITYIDROTT SVALÖV)
Snapchat (@CITYIDROTT och @CITYIDROTTSVA)

Underskrift av mötets sekreterare

Emelie Lyrefors
Nämndsadministratör

