
 

 

 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 16 maj 2019 

 

1. Ordförande William Schmatz öppnade mötet och välkomnade alla 

ledamöter och åhörare. 

 

2. Sekreteraren Tristan Farkas tog närvarorapporteringen och det var 

inga ledamöter från Ystads Praktiska. Totalt antal närvarande 

ledamöter var 50, varav några var ersättare. 

 

3. Ordförande William Schmatz gick igenom föregående 

mötesprotokoll. 

 

4. Kommunfullmäktiges ordförande Henrik Plantin höll ett kort tal om 

utveckling, framtiden, engagemang och påverkan. 

 

5. Folkhälsostrateg Alexandra Hansson presenterade 

Sommarlovsaktiviteterna 2019. Man fick detta året återanvända 

tidigare idéer från Ystads ungdomar eftersom beskedet om pengar 

kom sent. Den 22 maj öppnas registreringen och då släpps även 

mer information om aktiviteterna på https://ystad.se/lov. 

 

6. Sekreteraren välkomnade fram Antidroggruppen som pratade om 

deras kommande manifestation mot droger. De informerade om 

vad antidroggruppen gör och hur deras verksamhet fungerar. De 

bad ungdomsfullmäktiges ledamöter att tänka på vad en sådan här 

manifestation kan innehålla. Ledamöterna bidrog med ett antal 

idéer som antidroggruppen tog till sig i deras fortsatta arbete. 

 

7. Ordföranden tog upp presidiets förslag på hur 

ungdomsfullmäktiges stadgar skulle förändras. 

Ungdomsfullmäktige beviljade stadgarna för andra gången. Det 

innebär att de nya stadgarna träder i kraft nästa verksamhetsår. 

Då kan alla registrerade föreningar söka medel av 

ungdomsfullmäktige från och med 2020. Dock måste ansökan av 

pengar från ungdomsfullmäktige vara till för barn och unga. 

 

https://ystad.se/lov


 

 

 

         Budgetmöte: Ordföranden välkomnade fram politikern Adrian 

Magnusson som höll i  budgetmötet. Adrian gick igenom  

proceduren för hur votering och debatter fungerar. Han förklarade 

tydligt vad budgetmötet går ut på samt att man hade en ram på 

150 000 kr.  

Mötet inleddes med att presidiet presenterade sitt förslag till 

budgetfördelning. De tog ärende för ärende och förklarade tydligt 

varför de hade resonerat som de gjort.  

Det blev 1,5 timmes långa intressanta diskussioner, där 

ledamöternas synpunkter från många olika skolor kom fram. Då 

det hade kommit in 14 förslag drog denna punkt ut på tiden. 

Debatterna från mötet kan man gå in och titta på i efterhand, då 

hela mötet webb-tv sändes, https://ystad.se. Slutresultatet blev 

enligt följande: 

 

Utflykt Stenshuvud                             Löderup            14 000kr 

Teambuilding inför flytten (Källan)     Bleke/Östra         3 500kr 

Föreläsning ”Svartingen o Nazisten” Norreport           20 000kr 

Teambuilding Sövde Ä.camp             Svarte               25 000kr 

”Tillsammans” en cirkusföreställning  Villa MY            10 000kr 

Temadag, ”Lära känna varandra”      Ystads Gy          20 000kr 

Upprustning Tarzanstig                      Änga/VV            12 000kr 

En dag i naturen, stresspedagog       Edvinshem           9 800kr 

Artist till Åvallafestivalen                    Kulturs N,grupp  30 000kr    

 

  Dessa förslag blev beviljade. Nu har man ett år på sig att   

genomföra sina projekt. 

Adrian Magnusson tackade ledamöterna för väl genomfört möte 

och att han fick leda ungdomsfullmäktiges budgetmöte. 

 

Punkterna 9 och 10 fick utgå på grund av tidsbrist. 

Även punkten 11 fick utgå men informationen från Ungdomens 

Hus tar vi med i protokollet: 

 

 

 

https://ystad.se/


 

 

          

          Kreativ teknik+ Fria Läroverken 3 juni, 14-17.  

.Bygg en städrobot 

.Testa att skapa egna spel i scratch 

         

         Avslutning Mötesplatser: 

         Sövestad 3 juni 

         Köpingebro 4 juni 

         Löderup 5 juni 

         Svarte 13 juni 

  Ystads mötesplats åk 4- 6 har stängt 10 juni. Den 17 juni är det        

Drömdag 14-17. Från och med 24 juni är det öppet måndagar 12-

16. 

         Fredagen 7 juni 19-22 är det Sommardisco åk 3-6. 

         Nya sidor för Mötesplatserna på sociala medier  

         Facebook: Ungdomens hus mötesplatser 

         Instagram: ugystad_motesplatser 

          

         På gång i sommar: 

         Åvallafestivalen 19 juni 

         Teaterkollo 

         Skate- och kickskola 

         HBTQ+ träff 

         Biotillfällen 

         Håll utkik på våra sociala medier för fler aktiviteter under   

sommaren. 

         UG behöver dig och dina grymma idéer- tipsa oss om aktiviteter,    

gamers, komiker, skateare, konstnärer, idrottare med mera. 

 

         Ungdomens Hus öppettider i sommar: 

         Tisdagar 15-21 

         Onsdagar 15-21  

         Torsdagar 15-21 

         Fredagar 13.30-18.30 

         Söndagar 13-17 

          

 



 

 

 

Blivande åk 7-elever är välkomna dessa tider också. Onsdagar är      

åldersgränsen upp till 25 år, övriga tider för högstadiet och 

gymnasiet. 

         På punkten övrigt tog ledamoten Måns Nelson, Kunskapsskolan    

ordet och uppmanade ledamöterna att deltaga i EU-val debatten. 

 

         Avtackningen av ledamöterna blev på Siriushuset där ledamöterna   

fick diplom och presentkort från Köpmannaföreningen i Ystad. 

 

Mötet avslutades av ordföranden William Schmatz som dessutom   

tackade för året som gått i ungdomsfullmäktige. 

 

          

Vid protokollet Tristan Farkas, sekreterare i ungdomsfullmäktige. 


