
Protokoll fört vid 

Byarådets styrelsemöte 
 
Datum: 2021-02-02 
Tid: 18.30 
Plats: Teams 
Avser: Byarådet i Veberöd 
 
Närvarande: 

Frånvarande: 

Ärenden enligt dagordningen 
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Anna Kristofersson AK 
Hanna Markström HM 
Frederick Degrande FD 
Patrik Nilsson PN 
Christel Wihlborg CW 
Kerstin Mårtensson KM 
 

Kjell Persson KP 
Stefan Bäckstrand SB 
Madeleine Månsson MM 
Karin Delin (Valberedningen) KD 
Patrik Persson (Verksamhetsledare Fritid 
Veberöd) 

Hanna Götander HG  
 
 

§1 Öppnande av mötet Ordf. Anna Kristoffersson (AK) öppnar mötet.  
 
 

§2 Kallelse och dagordning Mötet godkände kallelsen och dagordningen 

§3 Val av sekreterare, 
justerare 

Mötet väljer Stefan Bäckstrand som sekreterare och Kjell Persson 
som justerare. 

§4 Genomgång av 
föregående protokoll  

Mötet godkänner föregående protokoll. 
 
SB och HM ser över samtliga protokoll inför årsmötet. 

§5 Årsmöte planering Besök av Karin Delin, Sammankallande i valberedningen, (ca 
18.30-19.15).  
 
Valberedningen är sammankallad. Träffas inom en vecka. 
 
Datum för årsmötet är bestämt till 2 Mars 2021, klockan 18.30, och 
kommer hållas digitalt. SB och HM ordnar tekniken. KM kontaktar 
revisorer för ekonomisk redovisning. Sändebud tillåts för de som 
inte själva kan eller är bekväma med att deltaga digitalt.  
 
Målet är att kallelse går ut 9 Feb, och 22 Feb skall motioner 
inkommit.  
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§6 Fritidsgården Besök av Patrik Persson, Verksamhetsledare Fritid Veberöd (ca 
19.15-20.00) 
 
PP berättar om verksamheten på Fritid Veberöd, hur de jobbar och 
vad målbilden är. Målgruppen är åldrar 10-25, vilket ger ca 1180 
ungdomar i målgruppen. Exempel på antal ungdomar är t.ex. i 
December, en fredag ca 100 ungdomar som besökte fritidsgården. 
Normalt är det som lägst 10 och som mest 100 ungdomar.  
 
PP tar även upp att han själv uppmuntrade de ungdomar som 
skapade Lundaförslaget om en skatepark i Veberöd. SB informerar 
om det pågående arbetet med ungdomarna kring detta. Förslag 
finns även kring aktiviteter för motorburen ungdom.  
 
Organisations- och näringslivet är viktiga faktorer. Konsensus finns 
att Byarådet och Fritid Veberöd kan hjälpas åt och dra nytta av 
varandra, framför allt för att göra ungdomarna delaktiga. 

§7 Vevrehemmet Byarådet följer utvecklingen.  
 
AK informerar om det som kallas “Hälsoschemat”, vilket innebär ett 
förslag på friare förflyttning av personal inom vårdinstitutioner inom 
kommunen. Denna modell har fått kritik runt om landet av anställda 
i vården.  

§8 Inkomna skrivelser Uppdatering av inkomna skrivelser behandlade 2021-01-12: 
 
Skatepark 
SB har träffat killarna bakom det Lundaförslag om skateparken, 
och pratat med dem för att jobba vidare. Planen är att börja lägga 
grunden för förslaget att bygga på en asfaltsyta på Svaleboskolans 
skolgård. Dialog med skolan, Fritid Veberöd och andra delaktiga 
som kan vara behjälpliga är planerade.  
 
Gravskändning 
Fortsatt dialog med Kyrkan. KP har bokat ett möte med 
vaktmästare och Kyrkoherde för att diskutera genomfarten från 
skolan och problemen det medför, med förslaget på en grind i 
nordöstra ingången av kyrkogården.  

§9 Remiss Samverkansplan för överenskommelsen med idéburen sektor 
HM lyfter och informerar om remissen för Handlingsplanen för 
“Idéburen sektor”. Detta är ett sätt för kommun och medborgare 
och föreningar att samarbeta och driva förslag. Inträde i denna 
samverkan behöver beslutas av den förening som söker att inträda.  
 
Byarådet beslutar att söka inträde för att ansluta sig till Lunds 
Överenskommelse för Idéburen Sektor.  

§10 Hasslemölla  

§11 Övriga frågor ● AK har haft en bra dialog med Rickard Persson, 
Enhetschef idrottsservice, angående is på parkeringen vid 



 
Byarådet i Veberöd 2021-02-02 
 

 
 
 
Anna Kristoffersson 
Ordförande 
 
 
 
 
Stefan Bäckstrand Kjell Persson 
Sekreterare Justerare 
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badet/ Romelevallen. 
● KP observerade att FÖP för Veberöd inte fanns uppsatt på 

Biblioteket/Medborgarcenter Veberöd.  
● Cykelbanan mot Hemmestorp. MM ringer kommunen för 

uppföljning.  

§12 Nästa styrelsemöte Årsmöte, 2 Mars, 2021, klockan 18:30.  

§13 Mötets avslutning  


