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När alla ungdomar, demokratilärare, koordinatorer med 

flera samlats i Gamla Rådhuset för ett sista 

Ungdomsfullmäktige för säsongen 2013/2014 hälsade 

ordförande David Ohlin alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. Eftersom dagens möte kunde komma att 

behöva rösträknare utsågs Caroline Axrud och Mohammad 

Omran till detta. I samband med att David gick igenom 

föregående protokoll passade han på att efterlysa skolornas 

resultat från toalettundersökningen som gavs i uppdrag 

förra mötet. Till dagens möte hade bara 5 av 15 skolor 

lämnat in sin rapport.  

Caroline Ekstrand, Anna Förberg och Bridgeteamet presenterades av Mohammad och intog plats i 

talarstolarna. De var här för att ge oss mer information om projektet Småkommuner mot droger och 

framförallt en spännande del i projektet:, Film for Real. Caroline och Anna började med att berätta lite 

kring bakgrunden till varför projektet behövs. De kunde berätta om den oroväckande utvecklingen kring 

användandet av droger, framförallt cannabis, bland unga idag. Bland annat är inställningen till droger på 

väg att förändras och samtidigt upptäcks användande i allt yngre åldrar. Var femte elev i årskurs 2 på 

gymnasiet har använt droger!. Det kommer också in fler och fler orosanmälningar från både lärare, 

föräldrar, vänner och så vidare. Inget annat än skrämmande! 

 

För att nå ut till ungdomar, om hur farligt det faktiskt är med droger, har man i projektet valt att satsa på att 

sprida informationen från ung till ung och göra det till en del i skolarbetet. Bland annat genom att vara med 

och skapa en film där det egentliga huvudmålet inte är själva filmen, utan vägen dit.  

Och här kommer Bridgeteamet in som en viktig del. Vid dagens möte är bridgeteamet representerade av 

dels ett kärt återseende, Adrian Magnusson (som tidigare själv varit med i Ungdomsfullmäktige i många år) 

och Kevin Clarén. Vad är då Bridgeteamet för något? Jo, det är ungdomar i åldern 16-24 år som tagit 

ställning mot narkotika och cannabismissbruket bland unga människor. De har valt att gå med i projektet 

Småkommuner mot droger för att påverka och förändra ungas inställningar och attityder till bland annat 

cannabis. För projektets del är Bridgeteamet ansiktet utåt till den aktuella målgruppen: ungdomar, och 

kommer att finnas med på olika aktiviteter under projektets gång.  



Projektet kommer som sagt att vara en del i skolarbetet och vävas in i skolans olika ämnen. I årskurs 7 

kommer man att arbeta aktivt med Film for Real på lektionerna men årskurs 8 och 9 är också välkomna att 

vara med. Det handlar alltså om att vara med och ta fram förslag till en film. Filmen är slutmålet men inte 

huvudmålet. Det viktiga finns i vägen dit med exempelvis inhämtande av kunskap och redovisning av 

denna.  

 

För att gnugga Ungdomsfullmäktiges geniknölar lite hade Bridgeteamet med sig en uppgift - att skapa en 

PIN med text och/eller bild med ett drogfritt budskap. Och nog gnuggades det geniknölar med stort 

engagemang! 



Vidare i dagordningen 

Efter att de olika PIN-förslagen samlats in hade David Ohlin en fråga om att flytta runt några punkter på 

dagordningen vilket godkändes, men först - FIKA! 

Efter en välbehövlig och god fika var det dags att fortsätta efter dagordningen. Nästa punkt rörde 

placeringen av VIP-lokalen i den nya arenan. David Ohlin kunde berätta att det kommit presidiet till känna 

att VIP-lokalen i nya arenan planeras att placeras med in– och utgång mot Ungdomens hus. Eftersom det 

troligen kommer att vara tillåtet att sälja alkohol där samt att supportrar kommer att tillåtas att röka utanför 

bedöms denna placering som direkt olämplig. Framförallt med tanke på att Ungdomens hus är en 

verksamhet som arbetar mot tobak och alkohol bland ungdomar. Presidiet har därför sammanställt en 

skrivelse till arbetsutskottet för kommunstyrelsen, Barn.- och Utbildningsnämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden vilken presenterades i sin helhet. Den stora frågan är 

varför Ungdomsfullmäktige inte blivit tillfrågade om detta beslut. Efter att David gått igenom skrivelsen 

frågade han efter Ungdomsfullmäktiges godkännande och på denna fråga fick han ett rungande - JA -  till 

svar! 

 

Viktiga beslut 

Nu var det dags för huvudpunkten för dagens möte, beslut om budgetfördelning. Punkten till ära hälsades 

kommunfullmäktiges ordförande Matts Johnsson välkommen. Matts började med att gå igenom 

förutsättningarna för budgetfördelningen och hur det hela skulle gå till. Det blev en provomgång med både 

röstning genom att svara JA till det förslag man ville bifalla och röstning genom att hålla upp en grön 

respektive röd lapp beroende på vilket förslag man ville rösta på. Inte helt lätt att hålla rätt på alla 

begreppen men med Matts vid ordförandeklubban kändes det tryggt att inleda budgetmötet. 

 

Första förslag ut för beslut var presidiets förslag att bifalla Ängaskolans ansökan om en dag på Tosselilla. 

Direkt dök det upp motförslag och inte bara ett utan två! Först ut var Kunskapsskolan som ville ställa sitt 

förslag som utepingisbord som motförslag. Kunskapsskolan argumenterade för sitt förslag med bland annat 

att de inte har så mycket uteaktiviteter på sin lilla skolgård och att ett pingisbord både skulle kunna stärka 



gemenskapen och motverka mobbning. Som andra motförslag ville 

Östra skolan ställa sitt förslag om hinderbana. I sin ansökan hade man 

ansökt om 100 000 kronor för detta men man framförde till mötet att 

det räckte med 10 000 kronor. Som argument för sitt förslag angavs 

bland annat att en hinderbana skulle kunna medföra att det blev 

mindre bråk om det fanns mer att göra. Efter att alla fått säga vad dom 

ville kunde Matts konstatera att det fanns ett huvudförslag och två 

motförslag. Nu var det skönt att Matts hade koll på hur man gör. Först 

fick man nämligen då rösta om vilket av de två motförslagen som 

skulle bli det slutliga motförslaget till huvudförslaget, det vill säga 

Ängaskolans besök till Tosselilla. Här röstades Kunskapsskolans 

motförslag fram. I nästa steg fick man alltså sedan rösta om man skulle bevilja huvudförslaget, 

Ängaskolans besök på Tosselilla, eller det framröstade motförslaget, Kunskapsskolans utepingisbord. Efter 

första röstomgången begärdes votering vilket alltså innebar att dom gröna och röda lapparna kom till 

användning. Efter denna omröstning stod det sedan klart att Ungdomsfullmäktige beviljat Kunskapsskolans 

ansökan om utepingisbord istället för Ängaskolans ansökan om en dag på Tosselilla. Efter denna häftiga 

inledning rullade sen dom andra förslagen på ganska odramatiskt. 

Presidiets förslag beviljades och inte förrän det var dags för sista 

förslaget som var Blekeskolans ansökan om pengar till ett 

Äventyrscamp i Sövde dök det upp ett motförslag. Då var det 

Ängaskolan som ville ställa sin ansökan om en dag på Tosselilla som 

motförslag, det vill säga det förslag som tidigare röstades bort till 

förmån för Kunskapsskolans utepingisbord. Nu blev det alltså dags 

att lyssna på skolornas argument och därefter ta ställning till vilket 

förslag som skulle beviljas. Efter första röstomgången begärdes 

votering och när dom gröna respektive röda lapparna räknats kunde 

Matts Johnsson konstatera att Blekeskolans ansökan om pengar till 

Äventyrscamp beviljats. Och med detta avklarat tackade Matts 

Johnsson för förtroendet och önskade Ungdomsfullmäktige ett fortsatt bra möte och en skön sommar. 

 

Resultatet av budgetmötet blev alltså att följande beviljades och fördelades: 

 
Föreläsning, Nätkränkning Norreport 12 000 kr 

Studiebesök, Den blå Planet Sydgym 9 620 kr 

Ystad Djurpark Löderup 20 000 kr 

Motorikbana Backa 6 760 kr 

Föreläsning, Hälsoprofil Köpingebro 10 000 kr 

Äventyrsbad i Ystad Sövestad 13 000 kr 

Studiebesök Tekniska Muséet i Malmö Villa My 10 000 kr 

7-mannamål Svarte 9 544 kr 

Äventyrscamp, Sövde Bleke 34 500 kr 

Utepingisbord Kunskap 20 000 kr 

Votering pågår 



Rapporter 

Efter det intensiva budgetmötet med många beslut var det dags att lyssna på lite rapporter, både från 

skolornas elevråd och från de respektive nämndsgrupperna. Elevrådsrapporterna avhandlande allt från 

skräpdagar, talangshower, ombyggnationer, nybyggnationer, med mera, med mera. Denna gång låter jag 

bilderna ta överhanden istället… 



Rapporterna fortsätter 

Från nämndsgrupperna kom också presentationer kring vad som hänt sedan sist.  

 

 

...berättade om att de varit på besök på nya 

badhuset och fått se skisser. De hade också fått 

titta på olika lekredskap som planeras. Sen hade 

dom även fått titta på förslag om den nya 

skolan som planeras och fått lämna synpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...berättade om de olika studiebesöken de varit 

på. Det var allt från kartor, bygglov, 

stadsarkitekt, planering av cykelvägar, ritningar 

av olika slag, lekplatser, garage med snögubbar, 

IT med sladdar, serverrum, skolkök och 

lokalvård. Genomgående viktigt för samtliga 

studiebesök var nog ändå - fika…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...hade tyvärr inte så mycket att berätta om vad 

som hänt sedan sist. Deras planerade 

teaterbesök hade blivit inställt precis som deras 

planerade besök på utställningen på 

Konstmuséet. Otur, otur! 

 

 



 

...visade ett bildspel från sitt studiebesök på 

Väderleksvägens särskilda boende. De hade 

också hunnit med ett möte där de fick träffa 

personer som jobbar med ensamkommande 

flyktingbarn. De fick då också träffa två 

ungdomar som kommit hit som just 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viktiga resultat 

Innan mötet skulle avrundas ville presidiet höra lite från varje skola om hur det gått med undersökningen 

om skolornas toaletter. Undersökningen fick skolorna vid förra Ungdomsfullmäktige av kommunalråd 

Kristina Bendz. Efter att varje skola, mer eller mindre kortfattat, berättat som sina resultat samlades 

resultaten in och kommer att sammanställas och lämnas vidare till Kristina Bendz.  

 

Avtackning, lunch och sommarhälsning 

Nu var det dags för årets avtackning av Ungdomsfullmäktige för 2013/2014. Likt ett litet lämmeltåg 

traskade alla närvarande representanter fram och tog emot diplom och biocheck som tack för insatserna i 

Ungdomsfullmäktige 2013/2014. Det var Kommunfullmäktiges ordförande, Matts Johnsson, som 

tillsammans med Ungdomsfullmäktiges ordförande, David Ohlin, delade ut diplom respektive biocheck. 

Efter detta kunde denna uppställning av Ungdomsfullmäktige avrunda sitt sista möte och nu väntade lunch 

på Le Cardinal. 



Text och bild: Jenny Nilsson, Utredningssekreterare och koordinator på Social Omsorg, 

(några av bilderna är hämtade från ClipArt). 


