Budgetmöte

Sista fullmäktige för den här ”mandatperioden”,
vilket som vanligt betydde budgetmöte, och
många punkter på dagordningen!
När Adrian öppnat mötet och närvarorapporteringen och uppläsning av huvudinnehållet i
föregående mötesprotokoll var avklarade, så
Presidiet: från vänster Alex,
äntrade kommunfullmäktiges ordförande Håkan
Adrian,
Lisette o. Evelina
Mattsson presidiebordet och tog över ordförandeklubban.
Nu gällde det vilka skolor som skulle få beviljat sina ansökningar om medel från Ungdomsfullmäktige (Uf)! 150.000 kronor skulle fördelas och samtliga skolor hade tillsammans sökt
medel till en summa av 245.000 kronor.
Evelina, Adrian och Alex var framme i talarstolen och föredrog sina ärenden, de skolor vars
ansökningar de hade föreslagit att tillstyrka. Evelina tyckte att Sövestads kulturaktiviteter för
att öka sammanhållningen på skolan var bra, liksom satsningen på hopprep och föreningsbesök för Hedeskoga. Västervång önskade sig en basketbollplan för 28.000 kronor och Adrian
tyckte det var genomtänkt och gav bestående värde, och så var det framtaget av elevråd och
olika klassråd i god demokratisk ordning. Alex förordade Norreports ansökan om att få dit en
föreläsare från Exit. Ingen i församlingen hade något att invända mot dessa fyra förslag, varför Håkan uppmanade eleverna att begära ordet och gå upp i talarstolen och strida för några
av de sex skolor där presidiet yrkade avslag.
Gulistan, Caroline och Tuva från Backa
var inte sena att gå upp och prata sig
varma för sin skolresa till Köpenhamn
och Experimentariet, liksom Axel och
Frida från Östra som förordade sin utflykt till Frostavallen och Skånes Djurpark. De ville ta de 9.000 kronorna till
detta från två andra skolor som fått
förslag på att få sina ärenden tillstyrkta.

Selma och Christina från
Bleke ville inte heller
avstå från sin tilltänkta
vandring till Verkeån, vid
Stenshuvud. Aktiviteter
som alla syftade till att
öka sammanhållningen
och gemenskapen på sina
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respektive skolor.
Nu var det Lisettes tur att motivera varför presidiet föreslagit att tillstyrka Änga och Kunskap.
Ängaskolan hade önskat sig en stor satsning på en torgplats som ser ut som ett stort schackbräde, med bl.a. bord, stolar och egentillverkade schackpjäser. Hela projektet är beräknat till
80.000 kronor och man sökte för 36.000 av dessa. Ja, detta läsår så förordade presidiet flera
förslag som var av karaktären bestående investeringar, som fallet med Glemminge, där man
ville förbättra och försköna utemiljön på skolan. Slutligen så var Edvinshems förslag också ett
sådant med bestående värde – man ville satsa på en fågelbogunga för 17.760 kronor.
Avbrott för fikapaus, mötet ajournerades, som Håkan sa, och alla fick tid på sig att tänka till
kring de olika skolornas förslag.

Efter fikat begärde många ordet och det blev mycket diskussioner för och emot dessa. Så ville
t.ex. Stina och Olivia från Svarte (bilden nere till vänster) att både hopprepssatsningar och
fågelbogunga skulle stryka på foten till förmån för sin skolas besök på Malmö Tekniska museum och promenad längs Hälsans stig, medan Agnes och Tove från Kunskap (bilden till höger) ville veta mer kring Ängas förslag på
samlingsplats.

Köpingebros representanter, David och Tobias, var storsinta och menade att deras skola fått så
mycket de andra läsåren, så de kunde acceptera att presidiet nu ville avstyrka deras Kick off
för en miljövänlig skola.
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När alla hade varit uppe och argumenterat för och emot, så gick Håkan till beslut och fick
bifall till samtliga de förslag som presidiet förordat, utom vad gällde Hedeskogas hopprep
som ställdes mot Svartes besök på Malmös Tekniska museum. Hedeskoga fick dock här flest
jaröster, så det klubbades igenom. Sista stora stötestenen var Edvinshems fågelbogunga som
ställdes mot fyra motförslag. Av dessa fick Löderup/Bleke flest jaröster så dessa ställdes i sin
tur mot Edvinshemskolan och votering (röstning) fick avgöra. Edvinshem gick segrande, 26
röster mot 16, så de fick sin fågelbogunga!
Därmed var budgetpunkten avklarad och Håkan Mattsson berömde hela ungdomsfullmäktigeförsamlingen och att alla så väl höll sig till de demokratiska spelreglerna.

Ungdomens Hus
Käthe Ivarsson pratade om verksamheten och visade
bilder på alla olika aktiviteter som förekommer där.
För att lyfta fram och uppmärksamma de som inte
röker, och de är ju flest, så har man fått till en mysig
samlingsplats på gården för dem. Man har tagit fram
en flott logga för sin skatebordanläggning, ”Åvalla
skatepark” m.m. Fredagen den 18 juni gäller badrock
på Nybrobadet – bad till rockmusik. Häftigt!

Elevrådsredovisning
Här följer lite noteringar kring de olika skolornas
redovisningar framme i talarstolen: Västervång har
arbetat med en likabehandlingsplan, liksom Bleke.
Edvinshem ska ha en heldag med olika sportaktiviteter för samtliga sina elever den 25 maj och Svarte
har haft en pingisturnering och fått nya fotbollsmål.
På Östra skolan har man ordnat disko och haft en
sångtävling, ”Sikta mot stjärnorna”. Löderup har haft
en talangjakt på Surbrunnsparken och Norreport ett
motsvarande World of fame-arrrangemang. De har också en kampanj mot nedskräpningen på
skolan – upphör denna så kan det som belöning komma nya möbler till skolan!

Nämndsmöte och redovisning
BUN-gruppen har arbetat med mobbing via facebook och grovt språk. Man har också gett förslag
till en Demokratidag då man kan syssla med just
detta med grovt språk och på vilket sätt man kan
och bör prata med varandra. Man visade också ett
bildspel på skönheten i olika matematiska
kombinationer (se bild!)
Social Omsorg, Hampus och Adrian, redovisade
vad man arbetat med i den gruppen, bl.a. studiebesöksdagen den 12 februari, då man besökte Edvinshemskolans träning- och grundsärskola, dagcentret på Hyllegatan och äldreboendet Ljuskällan.
(På nästa sida ser du dem!)
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SAM-gruppen har arbetat mest med det nya
arenabygget, och det har man också redovisat
mycket utförligt på förra Uf den 11 mars. Nu
ska man den 1 juni göra ett studiebesök på reningsverket och bl.a. se ner i rören med hjälp
av en fjärrstyrd robot!

Kultur- och turismgruppen (till
höger) visade ett snyggt bildspel kring
en studiedag då de var ”Turist i sin
egen stad”, och bl.a. besökte Charlotte
Berlins museum, Dag Hammarskjölds Backåkra och Ystad Teater. Däremellan fikade man i
växthuset på Backagården. Man är också nöjd med sina möten och de diskussioner man haft i
gruppen.

Ungdomsfullmäktiges påverkan på skolbetyg
Alex berättade kort kring var ärendet ligger f.n. och hoppades på att till nästa möte ha fått in
remissvaren från högstadieskolornas rektorer.

Mall för elevråd
Oscar Nilsson från Ängaskolan berättade att de håller på med de här mallarna, och nämnde
några av de viktigaste ingredienserna i ett bra elevråd, som: bra förslag, att man samarbetar
och lyssnar på varandra, att alla närvarar, bra stöd från rektorer/skolledning, samt att man inte
bara ”klagar och gnäller” utan arbetar konstruktivt.

Thomas Flinck från Social Omsorg, som är en av de
ansvariga för ungdomsdemokratin i kommunen, gick
sedan upp och berömde Uf och dess positiva utveckling genom åren. Ett så inarbetat forum för ungdomsdemokratin som vår ligger i frontlinjen för hela landet,
menade han, och Lars Månsson, som är politiker och
förste vice ordförande i Socialnämnden, instämde.
Han gav också Uf sitt fulla stöd och förtroende och
vädjade till ungdomarna att de fortsatte med sitt
engagemang i något politiskt parti, eftersom dessa
behöver föryngras och få ny kraft. Lasse var också den
som i år stod för utdelningen av diplomen.
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Avtackning och diplomutdelning
Den nästsista, traditionsenliga, punkten på dagordningen var diplomutdelningen till alla ledamöter som deltagit i Ungdomsfullmäktige under läsåret 2009/2010.
Här ser du en liten bildkavalkad från den:

Adrian svingade så klubban och förklarade mötet avslutat.
……….och nu väntar snart ett hägrande sommarlov!

Text och bild: Per Eigård, utredn.sekr och koordinator på Social Omsorg
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