
 

 

 
 

                Protokoll Ungdomsfullmäktige 16 maj 2018 
 
 
 

1. Ordföranden William Schmatz öppnade mötet 
 

2. Sekreteraren, Sol Michaela, tog närvarorapporteringen. 

 

3. Ordföranden gick igenom föregående mötesprotokoll. 
 

4. Kommunfullmäktiges ordförande Kaj Jönsson gick upp i talarstolen 
och talade om: 
 

- Vikten av ungdomsfullmäktige. 
- Checklistorna som berör de olika målgrupperna 
(funktionshindrade, äldre, unga, osv) samt vikten av att 
ledamöterna engagerar sig i ungdomsfullmäktige för att påverka 
kommunen. 
- Att det är valår i år och vikten av att engagera sig i demokratin.  
Till sist önskade han alla ledamöter lycka till på budgetmötet. 
 

5. Tristan välkomnade upp Martin Ekholm som skulle tala om digitala 
verktyg inom skolan.  
Martin besvarade frågor som hade ställts av ungdomsfullmäktige. 
 

Ipads kommer kunna användas när programmering ska läras ut på 
högstadiet i framtiden. 
 
Han anser att vi kommer att kunna använda kablar till Ipadsen. 
 
Det kommer att kosta mindre att laga en trasig Ipad än vad det 
kommer att kosta att laga en trasig MacBook och det kommer att 
gynna kommunen ekonomiskt. 
 
Det kommer även att delas ut skal till Ipadsen för att minska risken 
att de går sönder. 
 
Det kommer inte att finnas Appstore på Ipadsen då många spel har 
tagit upp mycket av lagringen på Ipadsen och har därav drabbat 
utbildningen negativt. Det kommer dock att finnas en ”Lokal 
Appstore” som heter Self Service där eleverna har tillgång till att  



 

 

 
ladda ner skolverktyg samt vissa streamingtjänster (till exempel 
spotify).  
 
Martin anser att alla behov kommer att uppfyllas då det kommer att 
finnas inlärningsverktyg tillgängligt, och det kommer inte att  
drabba elever med inlärningssvårigheter. 
 
Martin och hans kollegor tycker att det är tråkigt att det finns så 
mycket negativ kritik, dock så är de trygga i sitt beslut. 
 
Det kommer att finnas tillgång till tangentbord för att elever ska 
kunna skriva enklare och det finns även ett digitalt tangentbord på 
plattan. 
Han tyckte att redigering av filmer inte kommer att påverkas av 
bytet till Ipads då det bland annat finns Imovie, dock så håller inte 
ledamöterna med då de tycker att Imovie är ett mycket simpelt 
filmredigeringsprogram och fyller inte deras krav. 
 
De kommer att fördela ut den nyaste Ipadsen till skolorna som är 
gjorda för att kunna arbeta på, det kommer att finnas ett vanligt 
hörlursuttag på dem. 
 
Martin anser att Apple-produkterna är värda pengarna och att 
märket inte spelar någon roll samt att de inte betalar för märket 
utan istället för kvalitet. 
 
Skolverket arbetar just nu för att kunna göra om de nationella 
proven så de går att utföra digitalt, bland annat på Ipads. 
 
Det kommer att finnas tillräckligt många tangentbord för att kunna 
dela ut till alla elever som behöver och om de behövs fler så 
kommer de att köpas in. 
 
En ledamot ansåg att det skulle bli svårt att programmera varav 
Martin svarade med att det kommer att finnas program för att 
tillgodose detta behov. 
 

6. Alexandra Hansson förklarade hur Barnchecklistan skall användas. 
Detta gick hon igenom: 
Syftet med en barnchecklista är att få in synpunkter från barn och 
unga innan ett beslut. 
 



 

 

 
Att den ska användas inom alla beslut. 
Fokus ska ligga på beslut som tas av olika nämnder. 
Barnets bästa ska ligga i fokus, både om det påverkar barn direkt 
eller indirekt. 
Hon förklarade att barnchecklistan gäller alla upp till 18 år, oavsett 
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar eller sexuell 
läggning. 
Hon gick igenom proceduren kring hur ett beslut går igenom 
barnchecklistan. Hon tog upp ett exempel kring hur det hade sett ut 
om Martin Ekholm hade gått igenom barnchecklistan med sitt 
beslut att byta från datorer till Ipads i skolorna.  
En av de viktigaste frågorna är ”Hur har barn fått möjligheten att 
uttrycka sin åsikt?”, det är för att kunna anpassa besluten till barn 
och unga i kommunen. Vissa frågor kan tas upp i 
Ungdomsfullmäktige och i nämndsgrupperna. 
Hon pratade även om intressekonflikter, där kommunen måste ta 
ett beslut som påverkar barnen negativt. Då kan kommunen 
kompensera med åtgärder som ändå tillgodoser barn och unga. 
 

7. Budgetmöte: 
Adrian Magnusson som ledde budgetmötet inledde med att 
presentera sig, bland annat om att han suttit i Ungdomsfullmäktige 
i 9 år samt att han nu sitter i Kommunfullmäktige.  
Han berättade även vad budgetmötet går ut på samt att vi har en 
ram på 150 000kr. Han förklarade även hur ledamöterna bör tänka 
då de debatterar.  
 

Det blev långa diskussioner, synpunkter och omröstningar där 
ledamöterna var flitiga i talarstolen. Presidiet som lagt förslag till 
budgetfördelning var uppe och förklarade tydligt varför de hade 
resonerat som de gjort. Det var framförallt Ystad Gymnasiums 
ledamöter som var uppe och pratade för sitt förslag men även 
Norreportskolan var flitiga i talarstolen. Slutresultatet blev enligt 
följande: 

           
 
          Svarte                             Utflykt Ystads Djurpark             20 000 kr 
          Hedeskoga                     Sövde Äventyrscamp                25 000 kr 
          Kulturs Nämndsgrupp    Kulturfestival                              30 000 kr 
          Bleke                              Sövde Äventyrscamp                25 000 kr 
 



 

 

            
          Villa MY                        Studiebesök Backåkra                 9 350 kr 
          Sövestad                      Sövde Äventyrscamp                 26 000 kr 
          Edvinshus                     Föreläsning-Friends                   15 000 kr 
 

           Dessa förslag blev beviljade, sammanlagt 150 350 kr. Nu har man   
          ett år på sig att genomföra sina projekt 
 

           Punkterna 8 och 9 samt större delen av punkten 10 fick utgå på     
          grund av tidsbrist. 
 

10.  Då vi låg efter i tidschemat så hoppade vi över flera punkter.                
Kulturnämnden tog upp om den kommande Åvallafestivalen.  

 
Kulturcrew har varit inblandade. Det kommer att finnas en öppen 
scen, en jury bestående av Frida Green, Charlotta Blom och 
Carola Gillheim. Youtubern Hampus Hedström och artisten Shirin 
kommer att uppträda. De gör även detta i samarbete med 
Ungdomens Hus där det kommer att finnas möjlighet att medverka 
på en massa aktiviteter. Det finns fortfarande utrymme för flera 
aktiviteter och ungdomarna uppmanas att komma med förslag. 
Även Studio Danza kommer att medverka. Man måste anmäla sig i 
förväg till exempel öppen scen. Det kommer även att finnas 
workshops. Alla uppgifter om Åvallafestivalen finns på 
http://ystad.se/avallafestivalen  

 
11.  Lisa och Erik från Ungdomens Hus informerade om att Club UG blir 

ett IQ-projekt samt att deras nästa club UG kommer att äga rum på 
fredag. Då kommer de att belönas med diplom. De kommer även att 
bjuda in en DJ och att ha ett Lip Sync Battle. Det är helt gratis. De 
kommer även att ha en konsert den 23 Maj. De har stängt vecka 24. 

 
12.  På punkten övrigt uppdaterade ordföranden om situationen kring 

Måns Rundqvist där situationen inte har förbättras, dock så kommer 
han att ingå i en undersökning. 

 
13.  Ledamöterna avtackades där de fick skaka hand med presidiet samt 
       få både ett diplom och en biobiljett. 
 
14.  Mötet avslutades av ordföranden William Schmatz som dessutom 

tackade för året som gått i ungdomsfullmäktige. 
 
Vid protokollet Sol Michaela Arvidsson, sekreterare UF 

http://ystad.se/avallafestivalen

