UNGDOMSFULLMÄKTIGE
KNUTSALEN DEN 9 MAJ 2012

Så här fint började vi vårens sista Ungdomsfullmäktige, det så kallade Pengamötet, med att presidiet tog var och en i
hand som trädde in i Knutsalen!

Elevrådsredovisning
Sedan vår ordförande Molly Lundholm
(som du ser här till vänster, tillsammans
med sina kolleger i presidiet, välkomna
Linnéa Härnberg) förklarat mötet öppnat,
och närvarorapporteringen och föregående mötesprotokoll klarats av, så blev
det de olika elevrådens tur att redovisa
vad de avhandlat sedan sist, vad de planerar framöver, samt vad de skolor som
beviljades anslag vid förra årets pengamöte genomfört för dessa pengar.
Först ut var Löderup, som till sin skola fått fler elever och därmed ett klassrum till och ett
nytt kök, berättade om sin kulturdag, då de bl.a. sysslat med vävning och gjutning med cement. De talade också om vad som händer på skolan kring den 23 maj då de ska ha en ”rollerday” med skateboard och mycket annat, som t.ex. medverkan av föräldraföreningen efteråt.
Skolan har fått sin gunga uppsatt, som de
fick medel till.
Änga, som du ser här på bilden till höger,
har haft sitt samarbete kring trygghetsoch faddergrupper med Zin Lit för de
medel de fick anslag till. Onsdagen den
16 maj ska de ha en uteaktivitetsdag med
sex olika aktiviteter som basket, fotboll,
parkour m.m.
Även Köpingebro har använt sina pengar
till det de sökte för förra året, en linbana,
som de fått uppsatt. De har genomfört en
trivselenkät på skolan, som visar på att
eleverna trivs mycket bra på sin skola; man har också ett miljöråd, och den undersökning som
detta genomfört visar på att de allra flesta är nöjda
med skolmaten.
Bleke har röstat fram namn till en mobbinggrupp,
och här återstår en klass. Matrådet har sysslat med
matsalens utseende och skolmaten. Man gjorde sin
utflykt till Ystads Djurpark förra året för de anslagna
pengarna, och man dokumenterade den i ett bildspel
som visades på Uf.
Frida och Tiffany från Östra (bilden till vänster)
berättar bl.a. om talangjakten de ska ha till hösten.
Nu var det Västervångs tur att gå upp till talarstolen
och redovisa. Skolan har haft 6 elevrådsmöten och 6
stycken styrelsemöten. De har satt upp de bänkarna
som de beviljades medel till förra året, och här har
eleverna själva hjälpt till. Man skall ha en avslutningsfest i Tosselilla för årskurs 9.
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Norreport, Caspian Lander (här på bild), berättade om
mopedparkeringen på skolan, som de fått i ordning, och
så nämnde han vad de genomförde för förra årets anslag, föreläsningen av Mats Andersson från Netscan,
som handlade om farorna på nätet och hur man hanterar
dessa.
Backa, som förra året fick pengar till att åka till Experimentariet i Köpenhamn, hade en trevlig utflyktsdag,
som de också dokumenterade i power-point och senare
visade på ett Ungdomsfullmäktige.
Sövestad pratade om behovet av renare toaletter och
om situationen i skolbussarna, de saknar också lekredskap som tagits bort när de fick jordvärme på skolgården.
När Sövestads elevrepresentanter lämnat talarstolen så
gick Edvinshem, Linus, Pascal och Saga,
upp och redovisade. De har haft en EngEdvinshem
elsk dag med tipsrundor och annat, och de
planerar en liknande dag för mellanstadieeleverna.
Svarte omtalar att deras matsal ska bygggas om och att den blir klar till hösten. De
har också fått sitt multihus som de fick
beviljat på pengamötet i fjor.
Kunskap ska ordna ett disko nu den 16
maj. De önskar en vattenbehållare till sin
caféteria, och en kulturdag står på dagordningen. Biljardbordet som de fick
pengar till är på plats och används flitigt.
Elevrådet på Västra Sjöstadensskola har arbetat med en uppdatering av sina ordningsregler
och föräldraföreningen har ordnat ett disko; man har också pratat om brandregler på skolan.

Budgetmöte
Efter sedvanlig fika så övertog Matts Johnsson ordförandeskapet och gick igenom procedurfrågorna, som att man begär ”votering” när man vill ha en tydlig röstning kring ett förslag,
och att man då håller upp en grön lapp för ”ja” till förslag ett, och röd för ”ja” till förslag två,
som sedan räknas. 46 stycken ledamöter var röstberättigade, hade rösträtt.
Hannes och Joel från Svarte var först uppe och pläderade för sin skolas förslag på inredning
till sitt multihus, och de föreslog att Köpingebros förslag därmed skulle strykas. Sedan följde
ledamöter från Änga, som ville att deras förslag skulle beviljas istället för Backa, samt Löderup som förordade sitt förslag på en karusell och som därmed ville putta ut Östra, men så
kunde man inte göra, förklarade Matts,
eftersom summorna inte alls motsvarade
Norreportskolans
varandra.
Ledamöter från Norreport framförde sin
ledamöter
kritik mot att deras skolas förslag på föreläsningar kring respekt inte tillstyrkts och
önskade istället att Hedeskogas förslag till
lusthus skulle utgå till förmån för sitt förslag, och ledamöter från Edvinshem stödde
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dem. Därefter stod inte fler på talarlistan, så nu blev det presidiets tur att gå fram för att förorda sina val av skolor som de gett förslag till att tillstyrka och de som de gett förslag till att
avstyrka. Man har stämt av med kriterierna, och det har varit tufft att prioritera eftersom
pengarna inte räcker till alla förslagen. Martina Nilsson förklarade bl.a. varför de lämnat förslag till att avstyrka Norreports respektföreläsning, där de ansåg att de skulle kunna hitta en
bättre trygghetsfrämjande insats för så pass stort belopp, men hon fick svar på tal från ”norreportarna”, som ansåg att de anlitat en mycket duktig föreläsare och att insatsen var klart motiverad.

Omröstning
Det fanns nu, summerade Matts, sex stycken förslag om medel ur Ungdomsfullmäktiges budget som det inte rådde någon oenighet om, så dessa kunde direkt bifallas.
Se tabellen nedan!

Votering pågår!
Det innebar att tre skolors förslag fick gå
till omröstning. Svarte fick igenom sitt
förslag, som ställdes mot Köpingebro, som istället förlorade sina förslag till medel, och det
klubbades på så sätt att ledamöterna svarade ”ja” till ställt förslag och inte begärde votering.
När det var dags för omröstning mellan Backa och Änga så begärdes votering, och det utföll
så att Backas, av presidiet förordade medel, bifölls. Änga fick således inte igenom någon ändring av förslaget till avslag på sitt ärende. Spännande blev det igen när, till sist, det stod mellan Hedeskoga med sitt lusthus och Norreport med sin respektföreläsning. Norreport fick,
efter votering, bifall! Det innebar att denna skola tog Hedeskogas anslag, och Hedeskoga blev
utan! Nu gäller det för skolorna som fick sina ansökningar avstyrkta eller bortröstade att
komma igen nästa år! Så här blev det slutliga resultatet:

Ärende

Skola

Sökta medel kr

Musikinstrument
Teambuildingsdag
Kulturdag
Studiebesök Stockholm
Biobesök
Lunds experimentarium
Fågelbogunga
Inredning till multihus
Föreläsning Respekt

Västervång
V Sjöstaden
Kunskap
Sydskånska
Östra
Bleke
Backa
Svarte
Norreport

18.000
10.000
25.000
5.000
6.000
20.000
18.500
14.800
20.000

Nämndsgruppsredovisning
Här ser du Selma och Joakim från Nämndsgruppen för Kultur och Turism uppe i talarstolen
för att berätta om bl.a. trolleriföreställningen ”The Magic of Julien”, som de såg tillsammans i
gruppen på Ystad Teater, och som uppskattades av dem alla. Selma, David och Caspian har
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också skrivit recensioner av föreställningen, som du hittar på kommunens hemsidor, under
Kulturkollen (hittas under ”Kultur”, och välj där ”Kulturgaranti för barn och unga”).
August och Amanda erbjöd sig att berätta lite kring vad som avhandlats i
Social Omsorgs nämndsgrupp. Sedan
förra Uf har man utvärderat studiebesöken på Bellevue och Vigs Ängar,
samt pratat om bl.a. ”Vad är hälsa”,
och behovet av motion, rörelse, sömn,
sociala aktiviteter och varierad kost.
Vad gäller Samhällsbyggnadsgruppen,
så har de inte haft något nytt möte ännu
sedan förra Uf, så det gick fort för dem
att redovisa.

August och Amanda

När det blev Gruppen för Barn- och
Utbildningsnämndens tur att redogöra för sitt arbete så tog Martina tillfället i akt och hälsade
alla ledamöterna i Uf välkomna till Ungdomens Hus fredagen den 11 maj, då det blir disko
med en DJ, tävlingar och mycket annat.

Beslut om barnchecklistan
Uf beslutade att säga ja till den. Därefter får ärendet gå vidare till kommunfullmäktige för
eventuellt beslut där. (Här har Gruppen för Barn- och Utbildningsnämnden lagt ner ett stort
arbete med denna checklista.)

Diplomutdelning
Allra sist var det, traditionsenligt, så dags att dela ut diplomen, plus en liten gåva i form av en
biobiljett, till alla ledamöterna i läsårets Ungdomsfullmäktige.
Här ser du lite bilder från utdelningen (fortsätter på nästa sida):
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Titus Farkas och Olof Ståhl från Blekeskolan
visar stolt upp sina diplom (plus ett för Bea
Grahm)

Avtackning
Denna punkt stod näst sist på dagordningen,
men den passar bäst att lägga in så här på slutet
i reportaget, i och med att avtackningen avser
undertecknad, som härmed tackar för sig efter
nio år som reportageskrivare av Ungdomsfullmäktigesammankomster och sju år som koordinator för Social Omsorgs nämndsgrupp.
Det har varit roliga och intressanta år att få
följa utvecklingen av alla fina barn och ungdomar! Här på bilden skakar jag hand med en annan ”veteran” i dessa sammanhang, och det är Adrian Magnusson, som jag fotograferade
första gången på ett Uf den 26 januari 2005, och som jag också haft förmånen att ha i min
nämndsgrupp i ett par år.

Tack för blommorna och uppvaktningen!
Text och bild: Per Eigård, utredningssekreterare och koordinator
på Social Omsorg.

6

