UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 21 maj 2014
1§. Mötet öppnades av ordförande David Ohlin
2§. Närvarorapportering genomfördes av sekreterare Sara Kristiansson
3§. Caroline Axrud och Mohammad Omran valdes till protokolljusterare och rösträknare.
4§. Föregående mötesprotokoll redovisades av ordförande David Ohlin och godkändes av
ungdomsfullmäktige.
5§. Caroline Ekstrand, Anna Förberg och Bridgeteamet presenterade Småkommuner mot droger.
Ett projekt som ska få ungdomar att välja bort droger. De informerade om hur drogsituationen ser
ut i Ystad samt grunderna i Film for Real projektet. Ungdomsfullmäktiges ledamöter fick i uppgift
att komma med olika förslag på antidrogbudskap som kan användas på tröjor eller pins.
6§. Ordförande David Ohlin presenterade förslaget till en skrivelsen angående in- och utgången
till lokalen för VIP, konferenser och andra sammankomster som skall placeras mitt emot ingången
till Ungdomens Hus. I denna lokal kommer det troligtvis att serveras alkohol. David visade en bild
av ritningen. Skrivelsen handlar om varför ungdomsfullmäktige inte fått uttrycka sina åsikter i
frågan samt om hur man kan placera in- och utgången just mitt emot Ungdomens Hus. Skrivelsen
godkändes av ungdomsfullmäktige.
Denna skrivelse (se bilaga 1) kommer att skickas till arbetsutskotten för Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden, Barn och utbildningsnämnden samt Socialnämnden
7§. Matts Johnsson, ordförande i Kommunfullmäktige ledde budgetmötet. Han berättade hur det
fungerade och förklarade hur omröstningen gick till.
Ängaskolans förslag, en teambildningsdag på Tosselilla lästes upp av presidiet. Kunskapsskolan
röstar emot och berättar själv om sitt förslag om två utepingisbord. Även Östra skolan röstar emot
Ängaskolans förslag och förordar sitt eget förslag. Ledamöterna från Kunskapsskolan kommer upp
igen och förklarar mer, efter det avslutas debatten. Omröstning sker där till slut
Kunskapsskolans förslag till två pingisbord tillstyrktes av ungdomsfullmäktiges ledamöter till
en summa av 20 000 kr.
Norreportskolans ansökan om föreläsning om nätkränkning för 12 000 kr tillstyrktes
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Sydgyms ansökan tillstyrktes också, studiebesök till Den blå planeten för 9 620 kr.
Även Löderup skolas ansökan tillstyrktes,Ystad Djurpark 20 000kr.
Backaskolans ansökan om en motorikbana för 6760 kr tillstyrktes.
Köpingebro skolas ansökan om föreläsning och tydlig hälsoprofil för 10 000 kr tillstyrktes.
Sövestad skolas förslag om ett besök för hela skolan på Äventyrsbadet i Ystad för 13 000kr
tillstyrktes
Villa MYs ansökan om ett studiebesök på Tekniska Museet i Malmö för 10 000 kr tillstyrktes
Svartes ansökan om två 7-mannmål för 9 544 kr tillstyrktes.
Blekes förslag om ett besök för hela skolan på äventyrscampen i Sövde för 34 500 kr läses upp.
Ängaskolan röstar emot, Bleke går upp igen och berättar om sitt förslag. Votering ropades och
omröstningen sker. Blekeskolans förslag vinner omröstningen och deras förslag äventyrscamp
i Sövde för 34 500 kr tillstyrktes.
8§. Rapportering från elevråden.
Löderup skola
Skräpplockardag, städat upp på skolgården. Samlat in synpunkter från alla klasser angående
toaletterna. Nya regler för fotbollsplan. Rollerdag och renovering ska ske under sommarlovet.
Ängaskolan
Talangshow, ska bli av till hösten. Pratat om trivseln på skolan. Uppskattar den stora skolgården.
Köpingebro skola
Sammanställt svaren om toaletterna. Har haft olika aktiviteter för att lära känna varandra. Nybygget
ska vara klart till höstterminen. Pratat om hälsoprojektet de sökt pengar om.
Bleke/Östra skola
Diskuterat om det skulle byggas en ny skola. Fått vara med och berätta om sina förslag, beräknas att
börja om fem år. Talangtävling nästa vecka.
Västervångsskolan
Pratat om att ha cafeterian öppen längre, men det gick ej. Större sortiment i cafeterian. Åttorna har
utedag och niorna orientering medan sjuorna har studiedag.
Norreportskolan
Har fått ett nytt biljardbord, cafeterian har fått nya varor, nya soffor på gång med något speciellt
tyg
Backaskolan
Sexorna ska hålla i talangjakt. Skilda shower mellan de olika årskurserna. Kallt i klassrummen, har
pratat med vaktmästaren. Alla klasserna ska vara med på en handbollsturnering, även en
fotbollsturnering. Toalettbekymren har tagits upp på elevrådet.
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Sövestad skola
Pratat om vad de skulle ansöka pengar till ungdomsfullmäktige. Toaletterna har även tagits upp där.
Edvinshus skola
Ej närvarande på grund av ute lektioner.
Svarte skola
Talangjakt har tagits upp och diskuterats kring. Mycket förstörelse på skolan, även basket regler har
de gått igenom.
Kunskapsskolan
Har pratat om ombyggnaden. Hemkunskap och slöjd kommer nu att ske på skolan istället för att åka
på läger och göra det. Lars Yngve kommer att besöka dem på deras skånedag. Städningen har blivit
sämre och ett nytt städbolag diskuteras.
Villa MY
Ska på lägerskola i Snogeholm snart. Teatergruppen har varit på turne. Tycker att det är bra att man
får ta med sig egna ”kickboards” på rasterna. Ett nytt skolgårdsprojekt har diskuteras och nya
redskap behövs.
Sydgym
Pratat om rökningen på skolan eftersom det är ett stort problem, många stannar och röker på
skolans mark vilket man inte får.
9§. Rapporter från nämndsgrupperna
Barn- och Utbildningsnämnden:
Haft två möte, ett på badhuset. Fått ge förslag på vad de ska finnas för lekredskap där. Gick igenom
vad de tyckte var viktigt att ha med till den nya skolan.
Samhällsbyggnad:
Pratat om hur Ystad kommer att se ut om 30 år. Och diskuterat hur badhuset ska se ut. Har provat
på olika praktikplatser. Träffat massa människor på sina praktiker som berättat om Ystad och hur
det fungerar.
Socialnämnden:
Har ett bildspel från deras studiebesök på Väderleksvägen, ett ålderdomshem. De har även varit på
ett möte med personal som arbetar med ensamkommande flyktingar.
Kulturnämnden:
Har inte hunnit göra så mycket. Aktiviteter som de planerat blev inställda.

10§. Övriga frågor:
Ordföranden påminner om uppgiften om att rapportera om hur det ser ut på skolornas toaletter.
.
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Löderup: Under sommaren ska toaletterna renoveras. Låsen fungerar ej. Handfatet och toaletten är
missfärgad. Svårt att få rent på toaletterna. Papperskorgarna är alltid fulla. Varmvatten på vissa
kranar fungerar inte. Vill ha hela dörrar till toaletterna. Vissa lås fungerar inte. Vill ha fönster som
man kan öppna.
Ängaskolan: Har fått nya lås till dörrarna. de har börjat städa toaletterna oftare. Vissa personer är
äckliga på toaletterna.
Köpingebro skola: Varje klass har två toaletter utanför klassrummen. Toalettstolarna har byts ut på
vissa. Luktar illa och ljuset är för svagt. Toaletterna utanför matsalen tycks vara ofräscha.
Städningen på toaletterna är bra, och inget är trasigt. Låset på toaletterna till idrottshallen är tröga
och fungerar inte alltid
Bleke/Östra skolan: Toaletterna är fräscha och toaletterna fungerar bra. Vill ha flera toaletter dock.
Annars är de väldigt nöjda med dem.
Västervångskolan: Finns många toaletter. Vill ha knapp istället för en rörelsedetektor på
toaletterna. De är inte så stora. Mörkt där eftersom lamporna är svaga.
Norreportskolan: Toaletterna fungerar men är väldigt gamla, städning behöver ske oftare. Vissa
handfat fungerar inte ibland. Kommer inte bli någon förändring.
Backaskolan: Tycker olika om toaletterna. Luktar illa där och behöver värmas upp lite. Städningen
kunde behövas fler gånger. Inget trasigt förutom att kranarna är tröga att stänga. Vissa lås är tröga.
De tror att renovering är på gång. Varje toalett är nära ett klassrum.
Sövestad skola: Städningen är bra, men eleverna är slarviga. Ett lås fungerar inte helt. Alla andra
fungerar okej.
Svarte skola: Många toaletter är slitna. Luktar illa. Städerskorna gör ett bra jobb. Alla toaletter
fungerar men de är ganska tröga. Planerar att fräschas upp.
Kunskapsskolan: Toaletterna är fina och vill inte klaga på något. Dock så är det mörkt inne på dem
pga att lamporna är svaga.
Villa MY: Skolan är nyligen renoverad. Och alla toaletter är fräscha.
Sydgym: Nöjd med toaletterna.

11§. Avtackning av Ungdomsfullmäktiges ledamöter.
Samtliga ledamöter får ett diplom och en biobiljett.
BUN-ledamoten Rose- Marie Johansson berömde alla deltagarna i Ungdomsfullmäktige.
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12§. Mötet avslutades av ordföranden David Ohlin

Vid protokollet

____________________________________
Sara Kristiansson

____________________________________
David Ohlin

Sekreterare Ungdomsfullmäktige

Ordförande Ungdomsfullmäktige

____________________________________
Mohammad Omran
V. sekreterare och Protokolljusterare

____________________________________
Caroline Axrud
Protokolljusterare
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