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I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny
plats och nytt utseende. Inspirationen till det nya utseendet har man bland annat hämtat från
Ungdomsfullmäktige i Göteborg och deras hemsida. Det var Ystads kommun webbstrateg, Gabriel
Borgius, som tillsammans med Jack Wiberg kunde presentera den nya sidan för Ungdomsfullmäktige.
Efter presentationen kom det fram några förslag från ledamötena. Bland annat kom det förslag om att
från Ungdomsfullmäktige utse en redaktör för sidan.

Efter presentationen av den nya
hemsidan tog Håkan Lindqvist över
ordet och talarstolen. Håkan är
kommunens E-strateg och han berättade
lite för ungdomsfullmäktige om vad
som händer inom IT-området i Ystad.
Hans uppdrag är att jobba för att
kommunens invånare ska kunna
kommunicera med varandra. Han ska
skapa möjligheter för detta och jobbar
även för att det trådlösa internetet ska
fungera. Han ska driva frågor inom
området och skapa visioner, mål och
policy.
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I vanlig ordning på Ungdomsfullmäktige får varje skolas elevråd möjligheten att berätta vad som händer på
just deras skola och vad deras elevråd har för aktuella frågor. Dagens möte var inget undantag. Som alltid
visade rapporterna på stor aktivitet ute i skolorna och mycket arbete med viktiga frågor. Det var allt från
arbete kring regler, om studiebesök och många hade även redan börjat diskutera kring ansökningarna till
Ungdomsfullmäktiges ”pengamöte” i maj.

Vid förra mötet utsågs en arbetsgrupp som skulle
ta fram en skrivelse till Barn- och Utbildningsnämnden angående beslutet att flytta höstlovet.
Ett beslut som tagits utan att frågan varit på
remiss hos Ungdomsfullmäktige. David Ohlin
och Caroline Axrud presenterade på mötet den
skrivelse som skickats och hade en bra och
tydlig genomgång.
Som en naturlig följd lämnades sedan ordet över
till nästa punkt och person på dagordningen,
nämligen Barn- och Utbildningsnämndens
ordförande Jan Erlandsson.
Han började med att informera om hur beslutet
tagits och varför. Det är ett gemensamt beslut
taget i SÖSK, det vill säga Ystads kommun,
Sjöbo kommun, Simrishamns kommun och
Tomelilla kommun. Bakgrunden till beslutet var att det skulle bli enklare att boka utbildningar för lärare
om man hade lovveckan på annan vecka än de flesta andra skolor. Jan Erlandsson framförde flera gånger
att han skämdes lite över att beslutet fattats utan att Ungdomsfullmäktige fått frågan på remiss och detta
bad han om ursäkt för. Naturligtvis skulle frågan gått på remiss till Ungdomsfullmäktige. Beslutet som nu
är taget är taget för 2014 och ska sedan utvärderas och nytt beslut i frågan ska sedan tas 2015. I samband
med utvärdering och nytt beslut lovade Jan Erlandsson att Ungdomsfullmäktige ska vara delaktiga. Jan
Erlandsson fick ta emot en hel del frågor från ledamöterna och när deras frågor var slut tog Ystads
Allehandas reporter över med fler frågor om samma ämne.
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Vad har hänt i nämndsgrupperna då?
Det var mycket frågor till Jan Erlandsson och många känslor inblandade men till slut var det dags att rulla
vidare i dagordningen. På tur stod respektive nämndsgrupp som skulle rapportera vad som hänt sedan sist.
Samhällsbyggnadsnämndsgruppen var först ut och kunde berätta om att de bland annat haft information
om IT och planerar nu inför deras praodag under våren. Barn– och utbildningsnämndsgruppen hade inte
hunnit ha något möte sedan senaste Ungdomsfullmäktige och hade därför, av naturliga skäl, inte mycket att
rapportera. Kulturnämndsgruppen hade framför sig att gå och se Cabaret samt att göra ett besök på
konstmuseet. Socialnämndsgruppen redovisade från deras informationsträff med representanter från Barn
– och familjeenheten. De kunde bland annat berätta om olika stöd- och hjälpinsatser som barn och familjer
kan få i olika situationer och sammanhang. Framöver planerar socialnämndsgruppen för att träffa personer
som jobbar med ensamkommande flyktingbarn.
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Kommunalråd Kristina Bendz
Efter gruppernas redovisning välkomnades kommunalråd Kristina Bendz till Ungdomsfullmäktige. Hon
började med att presentera sig själv och berättade sedan om vad det innebär att vara kommunalråd. Bland
annat berättade hon att hon måste fatta en hel del olika beslut och att det är långt ifrån alltid som alla blir
nöjda.
Sen berättade Kristina en del om Vision 2030 som
Ungdomsfullmäktige tidigare varit delaktiga i, liksom
Vision Ystad. En fråga som det kom att pratas en hel
del om var det nya badet och de nya idrottshallarna.
Om badet fick Ungdomsfullmäktige veta att det
kommer att bli provbad under juli och augusti månad
och sen planerar man för invigning i början av
september. Vad gäller namnfrågan på badet och de
nya idrottshallarna hade Kristina inget svar att ge
men kunde informera om att beslutet om vilket namn
det ska bli avgörs i kommunstyrelsen. Kristina
berättade också att bygget har kostat och kommer att
kosta en hel del. Kostnaden för att bygga badet och
senare även idrottshallarna kostar cirka 500 miljoner
kronor. Sedan kommer driften att kosta varje år runt
35 miljoner kronor. Detta får olika konsekvenser och bland annat kommer det att synas på entréavgifterna
till nya badet. För ungdomarna i Ungdomsfullmäktige (barn mellan 4-18 år) kommer det att kosta 40
kronor om man ska motionssimma. Om man istället vill bada och leka kommer det att kosta 50 kronor på
vardagar före klockan 14.00. Övrig tid på vardagar samt på helger kommer det att kosta 60 kronor.
Efter att vi simmat färdigt berättade Kristina Bendz lite om framtiden för gymnasiet. Programmen på
Österportskolan kommer att tas över igen av Ystads kommun när Sydskånska gymnasieförbundet upphör.
På frågan om barnchecklistan bad Kristina om att få ta frågan med sig till när hon träffar kommundirektör
Christel Jönsson. De två tar sedan tag i frågan och återkommer till Ungdomsfullmäktige med besked.
Avslutningsvis tog Kristina upp lite kring satsningen på cannabisprojekten ”Småkommuner mot droger”
och toaletthygienen på skolorna. Här fick Ungdomsfullmäktige i uppgift att undersöka hur det ser ut på
respektive skola i kommunen. Rapporten ska sedan lämnas till Kristina.

Pengar, pengar, pengar...
Mötet börjar nu gå mot sitt slut men en viktig information
återstod nämligen information kring ansökningarna inför
budgetmötet i maj. Ordförande David Ohlin gick tydligt
och noggrant igenom riktlinjerna för ansökningarna så nu
är det bara för skolorna att arbeta fram bra och
genomtänkta ansökningar. Ansökningshandlingarna finns
nu att hämta på Ungdomsfullmäktiges sida på Ystads
kommun hemsida, som vi fick presenterat på mötet.
Ansökan ska vara inskickad senast 31 mars. Nästa möte
blir onsdagen den 21 maj.
Nu var det äntligen dags för välförtjänt lunch och ordförande David Ohlin tackade de närvarande och
avslutade mötet.
Text: Jenny Nilsson, Utredningssekreterare och koordinator på Social Omsorg.
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