
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
   Sammanträdesdatum 
Ungdomsparlamentet 2020-09-15 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Microsoft Teams 
 kl. 09.22 – 12.00 

 

  
Beslutande Filippa Ekelund, ordf. 

Jens Foreby, sekr. 
Ella Schavon, just. 
Emelie Johansson, just. 
Minou Jarny 
Lin Andersson Ahlgren 
Kasper Hasselgren 
Saga Ekvall 
Alice Netterheim 
Ida Olsson 
Elin Månsson 

Thomas Tegger 
Thea Wettemark 
Matilda Elfving 
Rasmus Svensborn 
Alice Berthelot 
Andrea Grehn Jellhede 
Marcus Bursell 
Moa Lindgren 
Hjalte Rüdiger Gybel 
Bergman 
Ida Malmgren 

Ella Ax 
Valter Wennerbeck 
Tova Hansson Lindahl 
Kreete Lindberg 
Ibrahim Alahmad Alnajjar 
Jesper Persson 
Felicia Nilsson 
Moa Samuelsson 

Övriga deltagare Oscar Hessle, Ines Juhlin, Carolina Fredenberg, Hanna Rosdahl, 
elever åk 4-5 
Lina Walldén, Stephanie Georghiou, Mårten Jönsson, Nicole 
Stigenholm, Mattias Hallin, fritidsassistenter Ungas fritid Svedala 
kommun 
Lina Jönsson, bitr. måltidschef, Anna Kron, måltidsstrateg Svedala 
kommun 
Linda Wolski, miljöstrateg Svedala kommun 
Linda Allanson Wester, ordförande kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott 
Ronny Johnsson, Peter Frost Jensen, Sara Ripa, Ambjörn 
Hardenstedt, ledamöter kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott 

       

Utses att justera   Ella Schavon 
Emelie Johansson 

  

     
Datum för justering 2020-09-30   
     
Underskrifter     
 Sekreterare    

  Jens Foreby 
 
 

Paragrafer 1-8 

 Ordförande    

  Filippa Ekelund   

  
 

   

 Justerande    

  Ella Schavon Emelie Johansson 
     

ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Ungdomsparlamentet   
    
Sammanträdesdatum 2020-09-15   
    
Datum för  
anslags uppsättande --------------- 

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

    
Förvaringsplats  
för protokollet Utbildning   

    
Underskrift  

Lina Walldén 
  

 
                        Utdragsbestyrkande 
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§ 1   
 

Val av justerare  
 

Ella Schavon och Emelie Johansson erbjuder sig att justera protokollet. 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att välja Ella Schavon och Emelie Johansson som justerare. 
______________  
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  § 2 
 

Genomgång av föregående protokoll 
 
Ordförande läser igenom viktiga delar av protokollet och informerar om 
att man kan hitta föregående protokoll på Svedalas kommuns hemsida. 

 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att godkänna föregående protokoll utan ändring. 
______________  
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  § 3   
 

  Budget 2020 
 
  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 
 
·          10 000 kr till utbildningsdag för parlamentet 
 
Summa total: 44 500 kr 
 
Kvar att använda blir: 55 500 kr 

 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att godkänna budgeten. 
______________  
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  § 4 
 

  Preliminära mötestider 2020 
 
Ordförande informerar om den preliminära mötestiden den 3 november 
2020 och att detta möte förmodligen också kommer hållas online 
eftersom vi inte vet hur det kommer gå med coronaviruset/COVID-19. 

 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att notera informationen till protokollet. 
______________  
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§ 5 
 

  Informationspunkter 
 

• Utbildning i höst 

Ordförande berättar att vi inte kommer kunna ha en utbildning i 

år på grund av coronaviruset/COVID-19. 

• Verksamhetsberättelse 2019 Ungdomsråd 

Ledamöterna läser själva igenom verksamhetsberättelsen för 

Ungdomsrådet 2019. 

• Verksamhetsberättelse 2019 Ungdomsparlament 

Ledamöterna läser själva igenom verksamhetsberättelsen för 

Ungdomsparlamentet 2019. 

• Uppföljning av motioner 2019 

o Proposition om ny dator 

Ordförande berättar att Ungdomsrådet fick en dator av 

Tomas Djurfeldt och inte behövde använda pengarna som 

Ungdomsparlamentet gav Ungdomsrådet mandat att 

använda. 

o Proposition om elevrådsmiddag  

Ordförande berättar om elevrådsmiddagen som 

Ungdomsrådet höll i och meddelar att den var väldigt 

lyckad. 

 
 
  Ungdomsparlamentet beslutar 
 
  att notera informationen till protokollet. 
  ______________ 
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  § 6 
 

  Motioner 
    

Till dagens sammanträde har det inkommit tre motioner. Dessa 
presenteras enligt följande: 

 
a) Motion – ”Höstläger med Ungas fritid” 

 

b) Motion - ”Spelkonsol och spel till mötesplatsen på Kuben” 

 

c) Motion – ”Kungsbygget” 
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§ 6 a)  
 

Motion – ”Höstläger med Ungas fritid” 
 
Namn på motion: Höstläger med Ungas fritid 
Namn på ansökande: Ibrahim Alahmad Alnajjar 
Namn på de som presenterar: Ibrahim Alahmad Alnajjar 
 
Bakgrund: 
Vi har varit på läger en gång innan med Ungas Fritid men det var i 
Skåne. Vi vill därför åka någon annanstans på nya äventyr. På förra 
lägret var det en massa ungdomar som fann varandra och ännu är vänner. 
Det var en otrolig gemenskap. Vi lagade mat tillsammans, handlade, 
grillade, var ute i skogen och hade det oerhört mysigt. Hade vi fått 
möjligheten att åka på ett nytt läger så hade vi skapat nya minnen och 
haft ett roligt höstlov. Att åka på läger för att de äldre och yngre får en 
annan relation som sedan resulterar i trygghet för dom yngre. 
 
Mål/syfte: 
 Vårt mål med lägret är att dom som inte hade möjlighet att följa med på 
det förra lägret ska ha möjlighet att följa med på detta. Så många som 
möjligt ska få uppleva gemenskapen och få minnen och vänner för livet. 
Vi får också en annan relation till ledarna på Ungas fritid och får mer 
tillit för dom. 
 
Hur ska ni genomföra det? 
En grupp ungdomar kommer tillsammans med stöd från personalen på 
Ungas fritid planera lägret, t.ex boka buss och planera aktiviteter som 
kommer genomföras (lekar, kanske besöka ett badhus eller någon annan 
aktivitet). 
Sedan kommer information gå ut till alla ungdomar i kommunen så att 
man kan anmäla sig. 
Ungas fritid ställer upp med personal (3/4 st.) och trygghet. Tanken är att 
25 ungdomar kan följa med och då behövs pengar till buss, boende och 
mat och aktiviteter. Planen från början var att fler ungdomar skulle kunna 
följa med men på grund av Corona behöver antalet ungdomar vara färre. 

 
Hur gynnar det unga i Svedala kommun? 
Det gynnar ungdomarna från de olika delarna i Svedala kommun för att 
dom får möjlighet att finna nya vänner och de lär känna varandra bättre. 
Det är en chans för unga att komma ut i naturen och höra fåglarnas 
kvitter och se den vackra naturen. Vi kan också testa nya aktiviteter som 
att till exempel paddla. 
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Hur mycket pengar ansöker ni om? 
Vi söker 33 000 kr 

 
Omröstningen ger resultatet: 
 
 22 ja och 5 nej  
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att bevilja den ansökta summan på 33 000 kr. 
_____________  
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§ 6b)   
 

Motion – ”Spelkonsol och spel till mötesplatsen på 
Kuben” 
 
Namn på motion: Spelkonsol och spel till mötesplatsen på Kuben 
Namn på ansökande: Minou Jarny 
Namn på de som presenterar den: Minou Jarny 
 
Bakgrund: 
Vi är ett större grupp ungdomar som ofta är på mötesplatsen i Bara som 
gillar att spela tv-spel tillsammans. En ungdom brukar ta med sitt privata 
Nintendo switch hemifrån så att vi kan spela. Vi hade gärna haft ett här 
istället så att vi kan spela det när vi vill och utan att denna ungdom ska 
behöva ha med sitt privata. Vi har valt att satsa på Nintendo Switch då 
det är en konsol som erbjuder spel som är roliga sällskapsspel där 
ungdomar inte behöver vara insatta i att kunna spela utan det är lätt att 
lära och möjligt att vara med. När vi spelat spel under kvällarna här har 
det blivit mycket skratt och vi har märkt att vi har blivit blandade 
ungdomar i olika åldrar som samlas runt spelet. Vi har tänkt att spelen 
som skall köpas in skall vara lättspelade och kunna spelas av ett flertal 
ungdomar så att det blir en aktivitet för flera ungdomar.  

 
Mål/syfte:  
Vårt mål är att öka gemenskapen genom att spela tillsammans även om 
man inte känner varandra sedan tidigare. 
 
Hur ska ni genomföra det? 
Vi ska genomföra det genom att köpa ett Nintendo switch och några spel 
till det. 
 
Hur gynnar det unga i Svedala kommun?  
Det gynnar ungdomar i kommunen genom att dem får spela tillsammans, 
öka gemenskapen, lära känna nya kompisar och genom att ha något kul 
att göra på mötesplatsen på kuben.  
 
Hur mycket pengar ansöker ni om? 
Vi söker om 9500kr  
Ca priser:  
Nintendo switch: 3700kr  
Extra kontroller: 900kr  
Laddarstation: 300kr  
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4 grepp till kontroller: 600kr  
Spel: ca 600-800kr/spel 
 
 
Omröstningen ger resultatet: 
 
26 ja 1 nej 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att bevilja den ansökta summan på 9 500 kr. 
______________  
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§ 6c)  
 

Motion – ”Kungsbygget” 
 
Namn på motion: Kungsbygget 
Namn på ansökande: Ibrahim Alahmad Alnajjar 
Namn på de som presenterar: Ibrahim Alahmad Alnajjar 
 
Bakgrund 
Ungas fritid brukar planera lördagsaktiviteter med ungdomarna i Svedala 
kommun. Det är olika aktiviteter och det är ungdomarnas förslag och 
önskemål. Genom lördagsaktiviteter så kan man testa olika och nya saker 
som man kanske inte har testat innan och har roligt och lära känna nya 
människor som man kan bli kompisar med i framtiden. 
 
Mål/syfte 
Syftet med aktiviteten är att man ska ha en kul och rolig fritid och att 
man ska träffa nya kompisar. Det kan också vara kul att åka till 
Kungsbygget för att se hur en äventyrspark är uppbyggd, och tänka på 
framtiden, till exempel om man vill jobba som ingenjör, elektriker eller 
liknande. Då kan man komma tillbaka med bra idéer för samhället. 
 
Hur ska ni genomföra det? 
Personalen från Ungas fritid kommer köra 3 bilar upp till Kungsbygget. 
Det tar ca 1 ½ timme att köra upp dit. 14?15 ungdomar ska få plats att 
följa med (beror på hur många ledare från Ungas fritid som kommer följa 
med). Ungdomarna som följer med får ett aktivitetspass där det ingår att 
åka zipline, cykla, klättra och åka rodel. Ungdomarna som följer med får 
även en hamburgare och dryck. 
 
Hur gynnar det unga i Svedala kommun? 
Hur gynnar det unga i Svedala kommun? 
Det är bra för olika saker som att få nya vänner, njuta av livet lite med 
vänner och ha roligt. Det är bra att det finns mycket och olika aktiviteter 
för ungdomar att göra på sin fritid. 
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Hur mycket pengar ansöker ni om? 
10 000 kr 

 
 
Omröstningen ger resultatet: 
 
22 ja och 5 nej 
 
Ungdomsparlamentet beslutar 
 
att bevilja den ansökta summan på 10 000 kr. 
______________  
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§ 7 
 

  Måltidsservice Svedala kommun 
 
Anna Kron, måltidsstrateg, och Lina Jönsson, bitr. måltidschef Svedala 
kommun presenterar varför man får den skolmat man får och hur elever 
kan påverka. 
 
De berättar om näringen som maten måste innehålla och vad skollagen 
säger om maten. Det står i skollagen att maten ska vara näringsriktig. Det 
finns en måltidsmodell som berättar om hur matupplevelsen ska vara: 
man ska få påverka maten, den ska vara näringsriktig, god, man ska vara 
trivsam i området (matsalen), den ska vara hållbar och säker för folk med 
specialkost. 
 
Elever kan påverka genom matråd, önskeveckor, direkt kontakt med 
matpersonalen och genom skolmatsenkäten. 
 
Anna och Lina frågar Ungdomsparlamentet om de vill ha en 
skolmatsenkät på skolorna och alla elevråd svarar ja. Ungdomsrådet får 
uppdraget att försöka verkställa detta. 
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§ 8 
 

  Hållbarhetsstrategi Svedala kommun 
 

Miljöstrateg Linda Wolski och kommunstyrelsens ordförande Linda 
Allansson Wester presenterar framtagandet av en ny hållbarhetsstrategi 
för Svedala kommun. 
 
De berättar om att Svedala kommun arbetar mot miljömål som utgår ifrån 
FN:s mål för en hållbar utveckling, och om åtgärder som ska tas för att nå 
dessa mål. De vill ha Ungdomsparlamentets åsikter på hur dessa mål ska 
nås. 
 
Ungdomsparlamentet gör en workshop med frågor kring detta och hur 
man ska nå målen. Varje skola får ett eget mål att diskutera kring och 
svaren och synpunkterna från skolorna samlas in. Linda Wolski tar dessa 
svar vidare i processen med framtagandet av den nya 
hållbarhetsstrategin. 
 
Frågorna som diskuteras är följande:  
 
Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla  - Aggarpsskolan 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna  - Naverlönnskolan 
Mål 14 Hav och marina resurser   - NFU 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald - Klågerupskolan 

 
 

 


