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Andra mötet
Torsdagen den 5 mars var det dags för Ungdomsfullmäktige 2012/2013 att hålla sitt andra
möte som också var det första för 2013. Ordförande David Ohlin hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.
Efter närvarorapportering
samt genomgång och
godkännande av föregående
protokoll hälsades
områdeschef Göran
Sjunnesson välkommen.
Han intog talarstolen och
presenterade kommunens
Fritidsplan 2013-2016 som
bland annat handlar om barn
och ungas fritid i Ystad.

Göran berättade att Ystads Kommun har hela 300 olika föreningar vilket ger ett mycket stort
utbud. För att kunna utforma fritiden i Ystads Kommun i framtiden har detta förslag till
Fritidsplan tagits fram för att vara ett stöd för politikerna i deras olika beslut. Fritidsplanen har
nu skickats på remiss till Ungdomsfullmäktige.

En grupp från Ungdomsfullmäktige
har tittat på förslaget till Fritidsplan
och tagit fram ett förslag till
remissvar från Ungdomsfullmäktige.
Oskar Nilsson föredrog detta och
framförde bland annat att
Fritidsplanen är bra skriven och
gruppen är positiva till det. Några
synpunkter framfördes på olika
formuleringar och behov av att
förtydliga samt utveckla några delar.
Efter Oskars presentation beslutade
Ungdomsfullmäktige att godkänna
remissvaret.
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Vad hände med pengarna 2012?
Under denna punkt fick represenanter från de skolor som beviljades pengar vid
ungdomsfullmäktiges möte i maj 2012 berätta vad man gjort för pengarna.
Först ut var Adrian Magnusson
som med bilder och inlevelse
berättade om resan till
Stockholm där man bland annat
gjort studiebesök på stadsteatern
och riksdagen. Av Adrians
beskrivning att döma var det en
mycket trevlig och givande resa.
Kanske får vi se Adrian själv i
riksdagen en vacker dag…
Tänk bara på att ett nässpray kan
ge upphov till många frågor vid
säkerhetskontrollen till
riksdagshuset…

Västervångskolan kunde berätta att trumsetet som man beviljades pengar till är inköpt och
används flitigt vid musiklektionerna. Västra Sjöstaden hade för sina pengar haft en
teambuildingdag och denna presenterades för Ungdomsfullmäktige med ett litet bildspel från
de olika aktiviteterna.
Kunskapsskolan hade arrangerat en kulturdag med massvis med aktiviteter, allt från att dreja
till att prova magdans.
På Östra skolan är man i full gång med att planera
biobesök för hela skolan. Man har beslutat att låta
lågstadiet gå för sig och mellanstadiet för sig. Temat
ska vara mobbing och utanförskap och efteråt ska
filmen/-erna diskuteras i klasserna.
Blekeskolan beviljades pengar för att göra ett besök i
Vattenhallen i Lund och man ser fram emot detta
besök som kommer att ske i april.
Norreportskolan har genomfört sin planerade
föreläsning om respekt och Backaskolan kunde berätta
att den önskade Fågelbogungan är inköpt och planeras
att sättas upp under våren.
Avslutningsvis berättade Svarteskolan att det Multihus
som man beviljades pengar för blivit försenat eftersom
det samtidigt har byggts en ny förskola i Svarte. Men
nu har man ansökt om bygglov och hoppas att
Multihuset ska kunna stå klart i maj månad.

Här redovisar Västra Sjöstadens
skola från sin teambuildingdag.
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Fikadags
Nu var det hög tid att höja blodsockerhalten lite och
samtidigt få sträcka på benen en aning. Kön fylldes
fort på till borden där den goda fikan serverades.
Välbehövlig paus tyckte många.

Elevråden rapporterar
Med ny energi i kroppen fortsatte Ungdomsfullmäktige under presidiets trygga ledning och nu
var det dags för alla elevråden att rapportera om vad som är på gång på deras skolor. Det
händer mycket i alla olika hörn på de olika skolorna.
Bland annat presenterades
följande:
I Löderup pågår
ombyggnad och man
hoppas på invigning
under våren.
Ängaskolans elevråd
har haft ett gemensamt
möte med rektor,
vaktmästare och
personal från köket och
härigenom kommit
fram till en del
förändringar och
lösningar. Elevrådet på
Köpingebro skola har
varit runt i klasserna
och presenterat sig och
man har börjat diskutera
Rasmus Andersson redovisar för Norreportsskolan
förändringar kring Elevens
val så att man här istället ska jobba med sådant som man eventuellt har svårt för. På
Blekeskolan har man börjat arbeta med att ta fram förslag till vad man kan ansöka om pengar
för hos Ungdomsfullmäktige. Frågan ska diskuteras i respektive klass och förslagen lämnas
sedan in till elevrådet.
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På Östra skolan har man numera torra strumpor
då man fått uppsatt skoställ så att det inte
behöver bli blött på golvet där alla tar av sig sina
skor. Även på Västervångskolan är
diskussionerna igång angående vad man vill
söka pengar till inför kommande ”pengamöte” i
Ungdomsfullmäktige och på Norreportsskolan
undersöker man möjligheter att utöka skolans
parkeringsplatser. På Backaskolan är det många
elever som gör filmer och man har därför börjat
fundera på att arrangera en filmfestival. Denna vecka har man haft så kallad önskematsedel
där eleverna röstat fram vad som ska serveras under veckan och elevrådet har gjort snygga
matsedlar som man satt upp runt om på skolan. Sövestads skola har behov av renovering av
olika utrymmen varför detta diskuteras. Edvinshem/Edvinshus har haft en gemensam
Nobeldag där man bland annat fått höra mer om Alfred Nobel och haft olika aktiviteter på
olika stationer. Svarteskolan ska åka skridskor i Trelleborg och planeringen inför den årliga
Svarteshowen pågår. På Kunskapsskolan har man bland annat diskuterat förhållningssätt och
regeländringar och varje råd på skolan har nu fått utsett en vuxen för att förhoppningsvis
förbättra arbetet i de olika råden. Västra Sjöstadens skola är i full gång med att planera inför
flytten som ska gå till Regementsområdet. Namnförslag på den ”nya” skolan har lämnats till
elevrådet som ska diskutera dem vidare. Inom Sydskånska gymnasieförbundet har en
omorganisering genomförts vad gäller elevråden. Varje skola har nu ett elevråd och så finns
det olika programråd där det diskuteras frågor som rör det specifika programmet. Utöver detta
har man även klassråd.
Nämndsgruppsrapporter
Även i de olika nämndsgrupperna har det varit en del aktiviteter sedan sist.
Samhällsbyggnad visade en film, Vi
underlättar din vardag, som på ett
trevligt och sammanfattande sätt
beskrev allt som Samhällsbyggnad gör.
Filmen finns att se på Ystads Kommun
hemsida: www.ystad.se. Klicka på
rubriken: Miljö & Teknik så finns
filmen där. I gruppen hade man även
hunnit träffa Bertil och Tommy från
samhällsbyggnadsnämnden samt
kommunjurist Daniel Svartek.
Sistnämnde hade beskrivit sina
arbetsuppgifter som så att han ser till
att politikernas idéer stämmer överens
med vad som är OK enligt lag.
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Barn- och utbildningsnämnden har haft
två träffar med politikerna. Man har
påbörjat ett uppdrag som kallas ’Livsstil
i Ystad’ och återkommer längre fram
med mer information kring detta.
Gruppen har även bjudit in politikerna
från Barn- och utbildningsnämnden till
nämndsgruppsmöten den 17 april på
ungdomens hus.

Kulturnämnden har haft ett möte som
ägde rum på biblioteket. Här
diskuterade man bland annat vad som
kan förbättras på biblioteket och man
tittade också på det digitala
biblioteket. Gruppen har även varit
och besökt klostrets utställning ’Så ska
du leva’. Längre fram planerar man att
besöka Ystads teater för att se
Hemsöborna. Sen ska man även
besöka konstmuséet i samband med att
Kulturnämnden har sitt möte där.

Social omsorgs nämndsgrupp har haft ett
möte sedan sist och vid detta möte träffade
de socialnämndens ordförande Karin
Olsson Lindström. Hon berättade bland
annat vad socialnämnden gör och
berättade att hon försökte vara ute och
besöka de olika verksamheterna så mycket
hon kan. Pratade också en hel del om
nybygget Väderleken och gruppen fick ta
del av en broschyr om boendet. Man
pratade också en del om drogproblematik
och ensamkommande flyktingbarn.
Framöver planeras ett studiebesök på ett
boende för personer med funktionshinder
samt på dagcentralen.
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Vision Ystad 2030
Planarkitekt Hanna Tell tillsammans med Sofie Wedin informerade sedan
om det nyligen uppstartade framtidsprojektet Vision Ystad 2030.
Hur ska Ystad utvecklas och hur ska staden se ut i framtiden är några av
de stora frågorna i projektet.
Ungdomsfullmäktige fick genast vara delaktiga i projektet genom att på
post-it lappar skriva ner det första man kommer att tänka på när man
tänker på staden Ystad.
Det blev ett surrande i Knutsalen när tankar skulle sättas på papper och diskussionerna var
både många och fantasifulla.
Hanna och Sofie
berättade vidare att det
har öppnat en
Visionshörna på
Böckaregatan 12 där
alla är välkomna. Här
kan man se en modell
över Ystad, ta del av de
tankar och idéer som
redan finns samt tycka
till själv. Och detta fick
Ungdomsfullmäktige
chans till redan på
mötet.
Hanna och Sofie delade ut tomma vykort där ungdomarna fick skriva ner sina tankar kring tre
olika frågeställningar:
1. Vad tycker du är bra i Ystad?
2. Vad tycker du inte är bra i Ystad?
3. Vad önskar du har hänt i ystad till år 2030?
Vykorten kommer att sättas upp i Visionshörnan tillsammans med andra kommuninvånares
tankar och idéer.
Hela våren 2013 kommer projektet framförallt att arbeta med att få in så mycket input som
möjligt från så många som möjligt. För att få ungdomarnas delaktighet i projektet planeras för
en workshop tillsammans med Ungdomsfullmäktige den 12 april.
Under hela arbetets gång kommer man att använda sig av olika arbets- och referensgrupper,
där Ungdomsfullmäktige alltså ska utgöra en del. När planen så småningom är klar ska den
antas av kommunfullmäktige.
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Avslutning
Inför nästa Ungdomsfullmäktige påminde ordförande David Ohlin om att ansökningarna om
pengar till Ungdomsfullmäktiges budgetmöte måste vara inlämnade senast den 31 mars.
Härefter lämnade ordet fritt för övriga frågor och här togs frågan upp om att göra en Harlem
Shake med Ungdomsfullmäktige. Om detta blir verklighet eller ej får den veta som hänger
med…
Efter avslutat möte återstod promenaden till Bryggeriet där lunchen serverades – denna gång
utan ölbryggningsdofter…

Vykortsskrivning om vårt framtida Ystad

Text och bild: Jenny Nilsson, utredningssekreterare och koordinator på Social Omsorg
Sida 8 av 8

