UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 15/5-2013
1§. Ordförande David Ohlin öppnade mötet och meddelar att Löderup skola ej kan
närvara på dagens möte samt dessutom avsagt sig från att söka pengar från
ungdomsfullmäktige.
2§. Sekreterare Josefin Hansen tog närvarorapporteringen.
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3§. Val av protokolljusterare tillika rösträknare. Presidiet föreslår Adrian Magnusson
och Selma Örtqvist. Förslaget godkänns av ledamöterna.
4§. David Ohlin läste upp föregående mötesprotokoll.
Ungdomsfullmäktiges ledamöter godkände föregående mötesprotokoll.
5§. Kommunikatör Kristian Ördell presenterar Vision 2030 som gäller för hela Ystad
Kommun.
För att nå visionen så behöver de kortsiktiga mål som även ska vara mätbara.
De har en arbetsgrupp som arbetar med hela Vision 2030.
De vill få in ett underlag för att kunna forma Vision Ystad 2030. Det kommer att kunna
styra målen och utvecklingsarbetet framöver.
Han berättade om de olika arbetsområdena miljö, kultur, utbildning, vård och omsorg samt
tillväxt där han tog fram en massa ord som de olika områdena innehöll.
Han ställde tre frågor till ledamöterna som de skulle få svara på.
- Hur ser din vision av Ystad ut om du blickar framåt mot 2030?
- Vad krävs för att din vision ska bli verklighet?
- Vad kan du bidra med för att vi ska nå din vision?
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Deras olika målgrupper är, allmänheten, företagare, byalagen, ungdomar, pensionärer,
handikapporganisationer och naturskyddsföreningar.
Alla förslagen som kommer in kommer att sammanställas i maj-juni 2013.
Förhoppningsvis i oktober kommer kommunfullmäktige godkänna vision 2030.
6§. Information från den 12 april angående workshopen på Ungdomens hus.
Ledamöterna samlades på Ungdomens hus där de delades in i olika grupper. De fick
varsin karta där man fick sätta fast bilder och saker där man ville förbättra staden eller om
de tyckte något skulle ändras.
De fick sedan redovisa sin karta och berätta hur man tänkte.
Sedan delades det ut vars ett vykort där man fick skriva till sitt framtida jag om vad man
trodde skulle ha ändrats i Ystad. Finns ett bildprotokoll från dagen.
7§. Budgetmöte som leds av Kommunfullmäktiges ordförande Matts Johnsson.
Ordförande David Ohlin överlämnar klubban till Matts Johnson, ordförande i
Kommunfullmäktige.
Matts Johnsson gick igenom hur det går till att föra budgetmötet.
Köpingebro har ansökt 25000 för en Kick off på Ystads Djurpark.
Östra skolan ställer sig emot Köpingebros förslag för att få igenom sitt eget förslag till att
åka till Ystads djurpark för att stärka gemenskapen efter att Bleke och Östra blivit en skola.
Adrian Magnusson, Sydgym tycker att Köpingebros förslag är väl genomarbetat och tycker
att presidiets förslag ska tillstyrkas.
Köpingebros förslag om en Kick Off på Ystads Djurpark för 25.000 kr tillstyrktes av
ungdomsfullmäktiges ledamöter.
Ängaskolan sökte för en föreningsdag för 20.000 kr.
Ledamöterna tillstyrkte Ängaskolans ansökan om 20.000 kr.
Sövestad skola sökte 18350 kr för att åka till Tosselilla.
Västervångsskolan ställer sig emot för att få igenom sin soffa för 19.947kr.
Adrian Magnusson, Sydgym ställer sig emot Västervångskolan och tycker att soffan inte
stärker gemenskapen, dessutom har de ingen egen finansiering som det finns från
Ängaskolan. Det visas ingen vilja ifrån skolledningen att soffan är viktig.
Oskar talar emot och säger att vilja visas inte i pengar utan från eleverna.
Sövestads förslag på 18350 kr ställs emot Västervångsskolans förslag på 19.947kr.
Sövestads förslag på 18350 kr tillstyrktes
Kunskapsskolan ansökan om föreläsningar av Netscan för 20 000 kr på tillstyrktes.
Västra Sjöstadens förslag på att åka till Lunds Tekniska Högskola i vattenhallen för
9500 kr tillstyrktes.
Edvinshemskolans förslag om en aktivitetsdag för 10 000 kr tillstyrktes.
Backaskolan ansökte om 25000 kr till att åka till Tosselilla.
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Östra skolan som ansökte Ystads Djurpark för 18000kr ställer sig emot Backaskolans
ansökan.
Saga Blomster frågar om vilka klasser det egentligen är som ska följa med på Östras
ansökan.
Nikki Palmert svarar med att det var F-3 som skulle följa med.
Moa Johansson Rittemar talar för Backaskolan och säger att turen till Tosselilla ska hjälpa
till att stärka banden mellan F-6 för att de inte ska vara rädda för varandra.
Backaskolans förslag till 25000kr ställs emot Östraskolans förslag till 18000kr.
Backaskolans förslag om 25000 kr tillstyrktes.
Norreportskolan ansökte pengar till en föreläsning från överlevande från 2:a världskriget
för 10.000kr.
Norreportskolans ansökan om en föreläsning för 10 000 tillstyrktes.
BUN:s nämndsgrupp ansökte om 10 000 kr till 5 skateboards med tillhörande
skyddsutrustning
Blekeskolan ställer sig emot BUN:s ansökan.
Matts Johnsson säger att pengarna inte räcker till för att Bleke ska kunna ställa sig emot
BUN:s nämndsgrupps förslag.
BUN:s nämndsgrupps ansökan om 10 000 kr tillstyrktes.
8§. Rapport från skolornas elevråd om vad man har gjort och vad som är på gång.
Ängaskolan
De ska få en ny klätterställning där eleverna har fått lämna in förslag till vilken de ska ha.
De har renoverat omklädningsrum. De har haft matråd.
Köpingebro skola
Elevrådet har pratat om hur elevens val ska se ut nästa år. De ska jobba med sina mål
hälften av tiden och resten av tiden får de fritt val.
De har haft ett disco.
De har haft tillsammans grupper där de gör lekar och övningar.
De ska bygga om skolan.
Blekeskolan
De har pratat om vad de skulle önskat pengar till. De ska säga till sin Idrottslärare att
duscharna är för varma på Bollen där eleverna har idrottslektioner.
Östra skolan
De ska gå på bio den 28/5 och 4/6. De har röstat fram filmerna i klasserna.
Västervångskolan
Elevrådet fick besök av hälsopedagog Anna Förberg som pratade om LUPP- enkäten. De
har valt ut 9:or som ska hjälpa till i planeringen av avslutningsfesten.
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Norreportskolan
Arbetat igenom förslaget till ungdomsfullmäktige. Har fått en kaffemaskin de har väntat på.
De ska ha föreläsningen om respekt i juni.
Backaskolan
De har bestämt vad de skulle önska på budgetmötet efter att de har fått in förslag ifrån alla
klasser. De brukar ha en fotbollsturnering för 4-6, nu vill 1-3 också ha en fotbollsturnering.
Har gjort kulregler då de bara får ha kulor upp till storleken 10.
Sövestad skola
De jobbar med att få deras omklädningsrum renoverade. De ska få nya lekredskap på
skolan där eleverna har fått vara med och bestämma.
Edvinshem/Edvinshus skolan
Eleverna har hjälpt till med att göra skolgården fin genom att kratta, sopa med mera.
Alla ska ta ansvar och vara rädda om deras saker på rasterna.
Svarte skola
De har anordnat en aktivitetsdag för de yngre. De har haft en skräpplockarvecka där de
städade på skolgården.
Kunskapsskolan
Elevrådet har fixat nya stolar och bord till matsalen. Alla elevråden ska få gå på operan
”Trollflöjten”.
Västra Sjöstadens skola
De förbereder sig för flytten. De har renoverat i den nya skolbyggnaden. De har fått ett nytt
namn till skolan men de har inte fått reda på det än.
Sydgym
Hade inget att rapportera.
9§. Rapport från nämndsgrupperna
Samhällsbyggnadsnämnden
De visade en powerpoint från deras prao dag den 8 maj. De besökte kommunens olika
anläggningar t.ex GIS och Mätning där de tar bilder med flygplan där de fick mäta avstånd
från olika saker.
De var även på exploatering, plan och bygg och i köket på Göken som levererar ca 250
portioner till externa boende. De var på lokalvård på Ängaskolan där de fick städa och
prata hygien med mera, de var på Reningsverket och IT. De gick sedan och åt lunch på
Östra skolan.
Barn- och Utbilningsnämnden
Ideén om skateboardarna kom ifrån några skateare som ville att alla skulle kunna pröva
åka skateboard. De visade en film på skatearna som önskade det som dessutom visade
hur mycket allt kostade och berättade varför de ville ha det.
De har varit på Ungdomens Hus och pratat om snus och tobak.

UNGDOMSFULLMÄKTIGE.

Kulturnämnden
De har varit och tittat på Hemsöborna av August Strindberg. David Ohlin har varit med på
ett av Kulturnämndens möten.
Socialnämnden
De har varit på Bellevuevägen 15 som är en gruppbostad för vuxna med
funktionsnedsättning där de får stöd dygnet runt. Sen var de också på Kommunens
Dagcenter på Hyllegatan. Där finns 100 handikappade personer. På dagcenter gör de så
att de handikappade så gott som möjligt ska kunna leva som andra.
De visade upp en massa bilder som de hade tagit under dagen.
De avslutade dagen med fika på Café Zäta på Berghusa.
10§. Avtackning av ledamot Adrian Magnusson som suttit 9 år i
Ungdomsfullmäktige.
11§. Avtackning av Ungdomsfullmäktiges ledamöter. Samtliga ledamöter får ett diplom
och en biobiljett.
12§. Övriga frågor
David Ohlin frågar om gruppen angående Hälsoenkäten 2012. Koordinator Alexandra
Hansson har inget att rapportera men de hoppas på att de ska ha ett möte innan
sommarlovet.
13§. Ordförande David Ohlin avslutar mötet och bjuder ledamöterna på lunch på Le
Cardinal
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