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Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 9/5-12 
 

1§. Ordförande Molly Lundholm öppnade mötet. 

 

2§. Närvarorapportering: 

Frånvarande Ersättare Skola 

Milton Pechman Ingen ersättare Ängaskolan 

Bea Grahm Olof Ståhl Blekeskolan 

William Lindroth Ingen ersättare  Västervång 

Izabelle Nilsson Ingen ersättare Västervång 

David Ohlin Ellen Sandberg Norreport 

Cornelia Arnek Ingen ersättare Norreport 

Fanny Grahm Ingen ersättare Sövestad 

 

3§. Val av protokolljusterare tillika rösträknare: Mikaela Bryland och Oscar Nilsson. 

 

4§. Uppläsning av föregående mötesprotokoll. 

 

5§. Elevrådsredovisning samt genomgång av förra årets budget:  

 

Löderups skola: Glemmingebro skola ska läggas ner och eleverna ska istället börja på 

Löderups skola. Därför ska köket byggas ut. Eleverna ska delas in i olika grupper och ha en 

skulpturdag. Förra året fick skolan pengar till lekredskap och det är nu uppsatt.  

 

Ängaskolan: Ska delas in i trygghetsgrupper och lära känna varandra.  

 

Köpingebro skola: Det har nyligen gjorts en trygghetsenkät på skolan och eleverna är nöjda 

med maten och känner sig trygga med skolan. För förra årets pengar har dem köpt en linbana 

men den är ännu inte placerad.  

 

Blekeskolan: Har diskuterat matsalsfrågor, hur man t.ex. ska uppföra sig i matsalen. Förra 

året gjorde skolan en utflykt till Ystads djurpark för UF-pengarna.  

 

Östra skolan: Elevrådet ska hålla i en talangjakt. Skolan fick inga pengar från UF 2011.  

 

Västervångskolan: 2011 fick skolan pengar till bänkar som nu är uppsatta. Alla elever på 

skolan hjälpte till, mer eller mindre.  

 

Norreportskolan: Skolan har gjort en mopedparkering. 2011 fick skolan pengar till en 

föreläsning av NetScan.  

 

Backaskolan: Den 10/5-12 fick skolan besök av skolinspektionen. Har gjort utflykt till 

Köpenhamn och Exprimentarium för pengarna de fick förra året.  

 

Edvinshemsskolan: Den 8/5-12 hade lågstadiet en engelsk dag och mellanstadiet planerar 

även de att ha en engelsk dag.  
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Svarte skola: Den nya matsalen är snart klar. 2011 fick skolan pengar till ett multihus.  

 

Kunskapsskolan: Skolan vill bygga ut skolgården och bygga nya fotbollsmål. Planerar en 

kulturdag som ska äga rum den 11/6-12. Biljardbordet som skolan fick pengar för 2011 är nu 

uppsatt. 

 

Västra Sjöstadens skola: Har diskuterat ordningsregler och föräldraföreningen planerar ett 

disco.  

 

6§. Budgetmötet 

(46 tjänstgörande) 

 

Hannes Rockström och Joel Ljungfelt, Svarte 

Vill ha bänkar till sitt multihus, tycker att Svarte och Köpingebro ska dela, vilket inte går. 

Puttar därför ut Köpingebro.  

 

Omröstning: Köpingebro-Svarte  

Resultat: Svarte  

 

Agnes Hallen, Ängaskolan 

Vill ha inredning till toaletterna för att göra dem mer trygga. Puttar ut Backaskolan  

 

Nathalie Axrud och Winston Söderberg försvarade sin skola, Backaskolan. 

 

Omröstning: Backa-Änga  

Reslutat:  

Backa 35 röster 

Änga 11 röster 

Totalt 46 röster 

 

Amanda Elmberg och Clara Ingvarsson, Löderupskola 

Vill ha pengar till fler lekredskap på skolan. Vill putta ut Östaskolans förslag: Går ej för det 

motsvarande inte samma belopp.   

 

Hilde Olsson, Ebba Thomasdotter, Mathilda Persson, Norreportskolan 

Vill ha föreläsning om respekt. Vill putta ut Hedeskoga skolas förslag.  

 

Inget försvar från Sövestad skola.  

 

Omröstning: Norreport-Hedskoga  

Resultat:  

Hedeskoga 11 röster 

Norreport: 34 röster 

Sammanlagt 45 röster 
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Beslut efter omröstning:  

 

Skola Ärende Ansökta medel 

Västervångskolan Musikinstrument 18 000 kr 

Västra Sjöstadens skola Teambuildningsdag 10 000 kr 

Kunskapsskolan Kulturdag 25 000 kr 

Sydskånska gymnasiet Studiebesök Stockholm 5 000 kr 

Östra skolan Biobesök 6 000 kr 

Blekeskolan Lunds experimentarium 20 000 kr 

Norreportskolan Föreläsning respekt 20 000 kr 

Backaskolan Fågelbogunga 18 500 kr 

Svarteskolan Inredning till multihus 14 800 kr 

 

 7§. Redovisning av de olika nämndsgrupperna 

 

Kultur har kollat på en rolig och intressant trollerishow. 

 

BUN har ordnat en UF-kväll fredagen 11/5-12.  

 

Social Omsorg har inte gjort något nytt sedan förra gången.  

 

Samhällsbyggnad har inte haft några möten.  

 

9§. Beslut om barncheck lista: Martina Nilsson berättade lite om vad en barncheck lista 

innebär och vad den är till för. En barncheck lista är till för kommunen och barn som bor i 

kommunen. I varje avslutat ärende som ett barn ingått i ska man följa barnscheck listan och se 

så att man har gjort rätt. UF tog beslut att stödja förslaget att skicka barnchecklistan vidare.   

 

10§. Övrigt: Martina Nilsson tackade Västervångskolans kontaktlärare Maria Hallén för ett 

bra jobb som kontaktlärare.  

 

11§. Avtackning av Per Eigård och avtackning av ledamöterna.  

 

12§. Ordförande avslutar mötet. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Alice Dahlman   Molly Lundholm 

Sekreterare Ungdomsfullmäktige  Ordförande Ungdomsfullmäktige 

 

 

____________________   ____________________ 

Oscar Nilsson   Mikaela Bryland 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 


