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   Sammanträdesdatum 
Ungdomsparlamentet 2019-03-20 

Plats och tid Kommunhuset, Naverlönnssalen, kl. 09.19 - 10.49  

  
Beslutande Filippa Ekelund, ordf. 

Jens Foreby, sekr. 
Mio Jarny, just. 
Sandra Grehn Jellhede, 
just. 
Anna Hylén, y u. 
Lin Ahlgren 
Filippa Magnusson 
Ester Nordholm 
Ivan Andersson 
Ulla Zaini 

Eleni Papadoyoulou 
Isabella Fredell 
Fransson 
Sofia Gianuzzi 
Linnea Andersson 
Maja Gaul 
Tova Olsson 
Elsa van der Gugten 
Rasmus Lindström 
Emil Bjernetun 
Melvin Blixt 
 

 

Tindra Larsson 
Emrik Jönsson 
Karl Wiking 
Kasper Hasselgren  
Linnéa Holmgren 
Leo DellAquilla 
Alva Göransson 
Kreete Lindberg 
Nanna Bara 
Saga Ekvall 
Linus Ekroth 

Övriga deltagare Alice Netterheim, Mario Hallén, åk 4-5 
Casper Björkman, Martin Cvetanovski, Leo Malmgren, 
Spångholmsskolan motionssökande 
Lina Walldén, Nina Bilager, Lina Lejfjord, Fritidsassistenter 
Ungas Fritid 
Erna Gadzo, Samordnare Ungas Fritid 
Birgitta Dehlring, ordf. kultur- och fritidsnämnden 
Morgan Pedersen, ers. Utbildningsnämnden 
Tomas Djurfeldt, Områdeschef Kultur och fritid 
Eva Thorgilsson, Kultur och Bibl. Chef 
Camilla Fröslev, Kulltur och fritid 
 

       

Utses att justera   Mio Jarny 
Sandra Grehn Jellhede  

  

     
Datum för justering 2019-04-01 

 
  

     
Underskrifter     
 Sekreterare    

  Jens Foreby 
 
 

Paragrafer 1-7 

 Ordförande    

  Filippa Ekelund   
  

 
   

 Justerande    

  Mio Jarny Sandra Grehn Jellhede 
     

ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Ungdomsparlamentet   
    
Sammanträdesdatum 2019-03-20   
    
Datum för  
anslags uppsättande --------------- 

Datum för  
anslags nedtagande --------------- 

    
Förvaringsplats  
för protokollet Utbildning   

    
Underskrift  

Lina Walldén 
  

 
                        Utdragsbestyrkande 
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§ 1   
 

Val av justerare  
 

Mio Jarny och Sandra Grehn Jellhede väljs att justera dagens protokoll. 
______________  
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  § 2 

 
Val av ny sekreterare 
 
Ordförande informerar om att Sandra Grehn Jellhede har valt att avsluta 
sitt uppdrag som sekreterare för Ungdomsrådet och 
Ungdomsparlamentet. En ny sekreterare därför behöver väljas.  
 
Det har ej inkommit några skrivna kandidaturer till Ungdomsrådet. 
 
Jens Foreby kandiderar på plats. 
 
Omröstningen ger till resultat 28 ja 0 nej. 
 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att välja Jens Foreby som sekreterare för Ungdomsråd och 
Ungdomsparlament under resterande del av verksamhetsåret 2019. 
______________  
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  § 3   
 
  Genomgång av föregående protokoll 
   

Protokollet från mötet den 21 november 2018 gicks igenom. På 
sammanträdet var utbildningsnämnden där och presenterade 
skolstiftelsen samt förslaget om att låta ungdomsparlamentet från och 
med år 2019 ha hand om nomineringar till utdelning av medel i denna. 
Fem stycken föregående beviljade motioner redovisades. Ekonomisk 
redovisning för verksamhetsåret 2018 gicks igenom. En inkommen 
motion från Naverlönns Kulturcrew togs upp och beviljades till en högre 
summa än den ansökta. Slutligen valdes en ny ordförande, Filippa 
Ekelund, samt sekreterare, Sandra Grehn Jelldehe, för verksamhetsåret 
2019. 

 
 

Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att godkänna föregående protokoll utan ändringar. 
______________  
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  § 4 
 

  Budget 2019 
 
Varje år får Ungdomsparlamentet 100 000 kr av Svedala Kommun 
 
Fasta utgifter: 
 
·          4000 kr arvode ordförande (inklusive sociala avgifter) 
·          4000 kr arvode sekreterare (inklusive sociala avgifter) 
·          10 000 kr till Ungdomsrådet 
·          4500 kr bussar till och från Ungdomsparlament 
·          2000 kr busskort till ledamöter i Ungdomsrådet 
·          10 000 kr till elevrådsutbildningar, 2000 kr till varje elevråd 
·          15 000 kr till utbildningsdag för parlamentet 
 
Summa total: 49 500 kr 
 
Kvar att använda blir: 50 500 kr 

 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att godkänna budgeten. 
______________  
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§ 5 
 

  Preliminära mötestider 2019 
 
  Ungdomsrådet gav följande veckor som förslag för preliminära 
  mötestider för höstens Ungdomsparlament:  
   
  V. 42, 43, 45 
 
 
  Ungdomsparlamentet beslutar 
 
  att notera informationen till protokollet. 
  ______________ 
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  § 6 

 
  Informationspunkt 

 
• Utbildning i höst 

Ordförande Filippa Ekelund frågade parlamentet om det fanns intresse 
för en utbildning och det fanns ett intresse för detta. 

 
• Verksamhetsberättelse 2018 Ungdomsråd 

Ungdomsparlamentet läste själva igenom verksamhetsberättelsen för 
Ungdomsrådet 2018. 
 

• Verksamhetsberättelse 2018 Ungdomsparlament 
Ungdomsparlamentet läste själva igenom verksamhetsberättelsen för 
Ungdomsparlamentet 2018. 

 
• Uppföljning av motioner 2018: Naverlönns Kulturcrew – Motion om 

Nyårsbal 
Ordförande Filippa Ekelund läste upp en text från Naverlönns 
Kulturcrew, där det förklarades att Nyårsbalen inte blev av och 
pengarna användes istället till en julklappsjakt. 

 
 

Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att notera informationen till protokollet. 
______________  
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  § 7 

 
Motioner 
 
Till dagens sammanträde har det inkommit fyra motioner. Dessa 
presenteras enligt följande: 
 
 
a) Motion Kebnekajse - Kebnekajse gruppen. Presenteras av Casper 

Björkman, Martin Cvetanovski och Leo Malmgren. 

 

b) Motion Klågges ungdomar - Klågges ungdomar. Presenteras av 

Melvin Blixt. 

 

c) Motion Klågerupskolan - Klågerupskolans elevråd. Presenteras av två 

representanter från elevrådet. 

 

d) Motion Ridning med Tjejgruppen - Tjejgruppen i Svedala kommun. 

Presenteras av Sandra Grehn Jellhede. 
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§ 7 a) Kebnekajse 
 
Namn på motion: Kebnekajse 
Namn på ansökande: Kebnekajse gruppen 
Namn på de som presenterar: Casper Björkman, Martin Cvetanovski 
och Leo Malmgren. 
 
Bakgrund: 
Vi blev inbjudna till detta deltagandet genom att tidigare haft kontakt 
med Ungas Fritid i Bara. Vi såg problem mellan Svedalas olika orter och 
ansåg att vi kunde förbättra gemenskapen med en äventyrlig och givande 
utflykt till Kebnekaise. 
 
Syfte:  
Vi vill förena de olika delarna i Svedala kommun genom samarbete 
mellan ungdomarna. Vi vill utmana oss själva psykiskt och fysiskt, för vi 
anser att det är viktigt att komma ut i Sveriges natur. 
Vi söker pengarna som ett start bidrag. Så att vi kan komma igång med 
att köpa utrustning. Med den grund budgeten kan vi börja träna ute och 
komma in i våran utrustning. 
 
Mål: 
Vårt mål är att nå toppen av Kebnekajse. Även att komma ut i naturen, 
och bort komma bort från det vardaliga. 
 
Hur ska ni genomföra det? 
Vi ska börja under våren att vandra och tälta i Skåne, för att öva upp oss 
inför får utmaning att bestiga Kebnekajse.  
 
Hur gynnar det unga i Svedala kommun? 
I med att det är Svedala och baras ungdomar som ska göra detta 
tillsammans blir det solidaritet mellan ungdomarna. Vi lyfter fram att 
ungas fritid är engagerade i ungdomarnas initiativ. Med detta lyfter vi 
fram ungas fritid, så att andra ungdomar kan utöva en meningsfull fritid.  
 
Hur mycket pengar ansöker ni om? 
Vi söker 30 000kr 
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Efter diskussion i parlamentet ger ordförande som förslag att minska det 
ansökta beloppet. 
Omröstningen om den lägre summan på 20 000 kr ger till resultat 14 ja, 
10 nej. 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att inte bevilja den ansökta summan på 30 000 kr, utan en något lägre 
summa på 20 000 kr för ett startbidrag till Kebnekajse gruppen vars mål 
är att bestiga Kebnekajse. 
_____________  
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§ 7 b) Klågges ungdomar 
 
Namn på motion: Klågges ungdomar 
Namn på ansökande: Rasmus, Nadheer, Melvin, Linnéa, Hugo, 
Basheer, Adam 
Namn på de som presenterar den: Melvin Blixt 
 
Bakgrund: 
Vi är ungdomar som är besökare på mötesplatsen i Klågerup. Vi har varit 
besökare i ungefär två år. Vi har fått ett stort bidrag till att köpa in möbler 
för att mötesplatsen ska bli trevligare för oss ungdomar. Vi har under en 
längre tid önskat oss en spelkonsol då vi tidigare haft detta men tyvärr 
blev dom stulna.  
 
Syfte: 
Vi vill ha spelkonsoler för att flera ungdomar har önskat sig detta. När vi 
tidigare haft det har det skapat en bra stämning och gemenskap. Vi har 
haft roliga turneringar och det har kommit många för att umgås och spela 
tillsammans. Vi tror även att detta skulle gynna mötesplatsen med 
besökare då antalet besökare har blivit väldigt få det senaste året.  
 
Mål: 
Målet är att öka besökarna till mötesplatsen då vi kan skapa en stor 
gemenskap och ha roligt tillsammans på en gemensam plats.  
 
Hur ska ni genomföra det? 
Vi ska köpa in sakerna och bjuda in ungdomarna till en gemensam 
turnerings kväll där vi bjuder på något att äta och dricka.  Vi kommer gå 
ut i sociala medier genom ungas fritid för att visa upp hur bra vår 
mötesplats har blivit, om vi får igenom vår önskan.  
 
Hur gynnar det unga i Svedala kommun?  
Genom att köpa in en spelkonsol kommer det fler och när besökarna är 
där så spelar de inte bara utan man umgås och hittar på andra aktiviteter 
som Café erbjuder. Man lär sig känna nya kompisar och genom att vara 
på mötesplatsen öppnar vi upp för möjlighet till att få fler ungdomar att 
planera andra roliga saker som vi kan hitta på tillsammans.  
 
Hur mycket pengar ansöker ni om? 
8.000kr som ska vara till en spelkonsol, extra tillbehör och spel. 
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Omröstningen ger till resultat 22 ja, 5 nej. 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att bevilja den ansökta summan på 8 000 kr för spelkonsol, extra tillbehör 
och spel till Klågerups mötesplats. 
______________  
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§ 7 c) Klågerupskolan 
 
Namn på motion: Ansökan till Ungdomsparlamentet från 
Klågerupskolans elevråd 
Namn på ansökande: Klågerupskolans elevråd 
 
Vi ansöker om ett ekonomiskt stöd på 1370 kr för att köpa in 
föremål för en ökad positiv miljö på Klågerupskolan. 
 
Vi från Klågerupskolans elevråd söker om ett ekonomiskt stöd på 1370 
kr eftersom vi vill köpa in: 
 
Skohorn 4st - 120 kr 
Speglar 4st - 596 kr 
Murgröna plast 4st - 316 kr 
Konstgjord växt 1st - 299 kr 
Kruka 1st - 39 kr 
 
Totalt: 1370 kr 
 
Elever på vår skola har klagat på rasthallen därför att 2015 byggde de om 
rasthallen. 
Förr hade vi en bänk grupp och i mitten var det plast träd och plastväxter 
för en lugnande och stressfri miljö. Skolan beslut att ta bort detta 
eftersom det inte va så effektivt för det var så få sittplatser på ett sådant 
stort utrymme. Detta uppskattades inte av eleverna och de har klagat att 
det ser tråkigt ut och att de vill ha tillbaka den gamla känslan. Därför 
kommer vi dekorera vår rasthall med plastväxter.  
 
Vi har ett väldigt tajt schema på vår skola - för alla årskurser i högstadiet. 
Efter vår idrottslektion har vi lite tid på oss att duscha och sedan gå upp i 
det huset där vi har lektioner. Detta gör att många elever kommer ca 2 
minuter sent till lektionen, både elev och lärare klagar att det är för lite 
tid. Vår rektor som lägger schemat har försökt lägga mer tid men då går 
inte schemat ihop, så vi har en lösning att vi ska ha fastlåsta skohorn i 
idrottshallen. Både för att spara tid och för att elever har bett om det för 
det är bekvämt.  
 
Eleverna har länge önskat om att ha speglar i omklädningsrummen, något 
som vi har tagit upp många gånger med vår rektor och vaktmästare. Dock 
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har det aldrig blivit av därför att de inte har haft tid, vi väljet då att fixa 
det själva som ett elevråd. 
 
Alla dessa förslagen kommer från elever, som de har önskat till våra 
representanter. Förslagen är utvalda eftersom många elever har bett om 
dem, därför anser vi att eleverna kommer uppskatta detta mycket. 
Vi yrkar 1 370kr.  
 
Omröstningen ger till resultat 28 ja, 0 nej. 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att bevilja den ansökta summan på 1 370 kr för inköp av föremål för en 
ökad positiv miljö på Klågerupskolan. 
______________  
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  § 7 d) Ridning med Tjejgruppen 
 
  Namn på motion: Ridning med tjejgruppen 
  Namn på ansökande: Tjejgruppen i Svedala kommun 
  Namn på den som presenterar den 20/3: Sandra Grehn Jellhede 
 
  Bakgrund: 

Tjejgruppen är en grupp för ungdomar i Svedala kommun som 
identifierar sig som tjej eller ickebinär i åldern 13-18. Anledningen till att 
gruppen har skapats är för att tjejer och ickebinära ska kunna umgås, hitta 
på aktiviteter och prata om saker som de kanske inte vill prata om 
hemma. Vi tycker att det är viktigt för oss att kunna ha en egen grupp där 
vi känner oss trygga. 

Syfte: 
Pengarna som vi ansöker om ska vi använda för att kunna åka på en utflykt till 
Söderåsens Turridning. Där ska vi både rida och ha femkamp. Syftet med 
denna aktiviteten är att vi ska kunna komma iväg ut på landet och ha roligt 
tillsammans. Vi valde just turridning då tjejgruppen bestämt att ha det som en 
av aktiviteterna den här terminen. Även många i Svedala kommun är 
hästintresserade. Vi vill genomföra en aktivitet som inte kostar deltagarna 
något då alla kanske inte har råd att betala för en sådan aktivitet. Vi vill också 
skapa större gemenskap mellan tjejer och ickebinära i de olika kommundelarna 
i Svedala. Genom aktiviteten kan man få nya vänner. 

Mål: 
Målet är att vi ska ha kul och att vi på Söderåsens Turridning ska skapa bättre 
band mellan alla som följer med. Våran förhoppning är också att ungdomar 
som inte anmält sig till någon aktivitet tidigare följer med på denna. 

Hur gynnar det unga i Svedala kommun? 
Det blir bättre gemenskap och tjejer och ickebinära får möjlighet att åka på en 
aktivitet där de känner sig trygga och har roligt. 

Hur mycket pengar ansöker ni om: 
Det kostar 550 per person och vi ska ta med oss 16 ungdomar och tillsammans 
blir det 8 800 kr. 
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Omröstningen ger till resultat 28 ja, 0 nej. 

Ungdomsparlamentet beslutar 

att bevilja den ansökta summan på 8 800 kr för ridning med Tjejgruppen i 
Svedala kommun. 

______________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   


