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Mötet inleddes i vanlig ordning med att ordförande öppnade mötet och
därefter genomgång av närvaro. Kunde då bland annat konstatera att
Löderups skolas representanter inte var närvarande vid dagens möte då
de var på Eurovision i Malmö. De hade nämligen deltagit i tävlingen
Eurovision School Contest med sin film ”Om du ger lite kärlek får du
lite kärlek” och blivit nominerad i klassen för årskurs 6-9. Så här i
skrivandets stund kan också tilläggas att Löderups skola vann hela tävlingen och fick motta
sitt pris med pompa och ståt. Som pris fick de bland annat vara med på den stora finalen i
Green Room. Stort grattis till er!

Bild: YA

…som fortsatte enligt dagordning.

Förste talare i talarstolen var denna gång Kristian
Ördell, kommunikatör, som pratade om Vision 2030
som omfattar hela Ystads kommun. Han berättade bland
annat att den är tänkt att ge en bild av en önskad framtid,
den ska vara spännande och utmanande samt att den ska
skapa energi. Man har också bestämt att den ska vara
kort, känd, inspirerande, banbrytande men inte
orealistisk samt att den ska vara möjlig att stämma av
med det kortsiktiga.
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Avslutningsvis fick alla lov att enskilt och på en lapp skriva ner sina svar på
de tre frågeställningarna.
⁻
⁻
⁻

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?

Efter att Kristian informerat om Vision 2030 tog Saga
Blomster över platsen i talarstolen för att berätta om
workshopen för Ungdomsfullmäktige den 12 april på
Ungdomens hus.
Hon kunde bland annat berätta att de fått 2 uppgifter på
workshopen att arbeta utifrån. Den första uppgiften
handlade om ett grupparbete där de fick ett foto över
Ystads stad och utifrån detta skulle de fundera kring vad
som kan förändras, förbättras och så vidare. Efter detta
fick de sedan redovisa sina tankar och idéer gruppvis.
Andra uppgiften var individuell och innebar att man
skulle skriva ett vykort till sitt eget framtida jag och
fundera på hur det kunde se ut för en själv då.
Sammanfattningsvis verkade det hela ha varit både roligt
och lärorikt.

Efter en välförtjänst fikapaus var det så dags för årets stora budgetmöte. Kommunfullmäktiges
ordförande, Matts Johnson, övertog under denna punkt på dagordningen ordförandeklubban.
Först och främst gick Matts igenom de viktiga
mötesreglerna som gäller för att rösta eller
begära votering mellan två olika förslag med
mera. När även en provröstningsomgång var
genomförd kunde så budgetmötet starta på
riktigt.
Utifrån presidiets förslag till budgetfördelning
började alltså beslutsprocessen. Först ut var
Köpingebro skolas ansökan om medel för en
Kick off på Ystads djurpark. Mot denna ansökan
ställde Östra skolan sin ansökan om
motsvarande arrangemang men som presidiet, i sitt förslag, föreslagit skulle avstyrkas (inte
beviljas). Efter några turer i talarstolen med argument och motargument var det dags för
beslut och då stod det klart att ungdomsfullmäktige beslutade enligt presidiets förslag, alltså
att bevilja Köpingebros ansökan.
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Nästa ansökan som presidiet föreslagit skulle tillstyrkas var från Ängaskolan som ansökte om
medel till en föreningsdag. Här ställdes inga motförslag upp utan ungdomsfullmäktige kunde
gå direkt till beslut och ansökan beviljades. Härefter stod Sövestad skolas ansökan om medel
till en dag på Tosselilla på tur. Mot detta förslag ställde Västervånskolan sin ansökan om
medel till en soffa. Här blev det en frisk debatt med många olika argument för och emot. När
det var dags att gå till omröstning stod det klart att ungdomsfullmäktige röstade enligt
presidiets förslag vilket alltså gav bifall till Sövestad skolas ansökan.
De kommande ärendena var, i tur och ordning, Kunskapsskolans ansökan om medel till en
föreläsning från Netscan, Västra Sjöstadens skolas ansökan om medel till ett experimentbesök
på Lunds tekniska högskola och Edvinshemsskolans ansökan om medel till en aktivitetsdag.
Alla dessa ansökningar beviljades av ungdomsfullmäktige och inga motförslag ställdes.
När det var dags att behandla Backaskolans
ansökan om medel till en dag på Tosselilla
ställde Östra skolan återigen sitt förslag om
medel till en dag på Ystads djurpark som
motförslag. Återigen blev det en debatt med
många bra argument, både för och emot. Vid
den efterföljande röstningen vann dock
Backaskolans ansökan.

Backaskolans representanter i talarstolen

Östra skolans representanter i talarstolen

De två avslutande ärendena var från Norreportskolan som ansökte om medel för en
föreläsning av ett vittne från andra världskriget samt från BUN:s nämndsgrupp som ansökte
om medel till 5 skateboards med mera. Det var första gången i ungdomsfullmäktiges historia
som det kom en ansökan från en nämndsgrupp. Presidiet hade därför kontrollerat i stadgarna
och det finns inget som hindrar, så ansökan behandlades som vilken annan ansökan som helst.
Mot det sistnämnda förslaget ville Blekeskolan ställa sin ansökan om medel till ett besök på
kulhuset i Trelleborg. Matts Johnson kunde dock konstatera att Blekeskolans och BUN:s
ansökan inte gick att ställa mot varandra då BUN:s ansökan var på 10 000 kronor och
Blekeskolans på 20 000 kronor, vilket då inte rymdes inom budget. Efter att
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ungdomsfullmäktige så röstat om de två avslutande ärendena kunde
konstateras att både Norreportskolan och BUN:s nämndsgrupps ansökan
beviljades.

Efter avslutat budgetmöte övertog David Ohlin ordförandeskapet igen och det var dags för
elevrådsrapporter. Det händer en hel del ute på skolorna och här presenteras en kort
sammanfattning.
Ängaskolan har haft matråd tillsammans med personal från köket. Köpingebro har haft
tillsammansgrupper, vilket ska fortsätta nästa år. Blekeskolan ska framföra till sin idrottslärare
att duscharna i Bollens omklädningsrum är för varma. Östra skolan har använt sina pengar
som de beviljades vid förra årets budgetmöte till sitt planerade biobesök. På
Västervångsskolan har Anna Förberg varit på besök för att berätta om förra årets LUPPundersökning. Norreportsskolan har fått sin kaffemaskin och föreläsningen, som man
beviljades pengar av ungdomsfullmäktige till vid förra årets budgetmöte, planeras nu i juni
månad. Backaskolan berättade om att årskurs 4-6 i slutet av varje vårtermin brukar ha en
fotbollsturnering och att det nu kommit
förslag om att även årskurs 1-3 vill ha
detta. På Sövestads skola arbetar man
med att få omklädningsrummen
renoverade. Edvinshemsskolan har satt
upp en hylla där det finns saker som man
får lov att låna och så har alla ett
gemensamt ansvar för att vara rädda om
sakerna. Svarteskolan berättade om sin
aktivitetsdag som de haft för de yngre
eleverna och Kunskapsskolan berättade
att deras nya förhållningsregler blivit
beslutade och fanns nu uppsatta runt om
på skolan. På Västra Sjöstadens skola
pågår förberedelser inför flytten samtidigt
som man också planerar för och fixar
saker på nya skolan. Avslutningsvis
rapporterade Sydskånska gymnasiet om
att elevdemokratin för närvarande tyvärr
inte är den bästa och informationen ut till
eleverna på skolan vad elevrådet gör
behöver bli bättre.
Presentationerna ”speglas” här av Köpingebro skolas
elevråd.

Först ut med sin rapportering var Samhällsbyggnadsnämnden som berättade om sin praodag
de haft ute i de olika verksamheterna den 8 maj. Någon hade varit på GIS och mätning där
man bland annat fått mäta hur långt det är från hemmet till skolan samt fått veta lite mer om
skelettet vid Malmörondellen. Ett praobesök hade varit på Plan och bygg där man bland annat
fått titta på olika kartor. En representant gjorde sitt praobesök i köket på Göken där det blev
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en mer händelserik dag än planerat då ugnarna hade gått sönder. Det blev en dag fylld med att
vända fisk och steka bacon då köket levererar mat till cirka 250 personer. Nästa representant
hade varit tillsammans med lokalvårdare och bland annat fått veta mer om att det är viktigt
med hygien på grund av bland annat allergier. På praoplatsen reningsverket hade det bland
annat fått testas provtagning, titta i mikroskop och tittat och mätt i bassängerna. Sista
praorapporten var från representanten som varit på IT och kunde därifrån berätta att det var
mycket sladdar och man fick veta mer om kommunens skydd mot hackare. Efter en
förmiddag med olika praobesök avslutade man sedan med en gemensam lunch på Östra
skolan.
Nästa nämndsgrupp att lämna rapport var Barn- och utbildningsnämnden. De visade upp en
film som kopplade till deras ansökan om medel till att köpa in skatebords med mera, som de
tidigare under dagens möte fått beviljat. Tanken bakom är att fler ska kunna prova på att åka
skateboard även om man inte själv har tillgång till den utrustning som behövs. Dessutom
rapporterade gruppen att man bjudit in politikerna i Barn- och utbildningsnämnden till en träff
på Ungdomens hus där man bland annat diskuterat gruppens uppdrag.
Tredje grupp ut var Kulturnämnden och de berättade om sitt besök på
teatern där man sett Hemsöborna med 1 2 3 Schtunk. Man har också
hunnit med att vara med på ett nämndsmöte med Kulturnämnden.

Bild på 1 2 3 Schtunk

Sist ut var Socialnämnden som med ett bildspel berättade från sitt studiebesök i olika
verksamheter. Först hade man varit på ett boende för funktionsnedsatta ungdomar mellan
20-30 år på Bellevuevägen 15. Här fick man bland annat veta att var och en hade sin egen
lägenhet men att det också finns ett gemensamt samlingsrum. Det finns personal dygnet runt
som finns till för att stödja ungdomarna i vardagen. Man arbetar utifrån värdeorden tydlighet,
öppenhet, ansvar, lojalitet och respekt. Värdeorden fanns också tydligt och snyggt uppsatta i
trapphuset. Nästa stopp var
dagcenter på Hyllegatan
14. Här fick gruppen
information om vad det
finns för olika
sysselsättningar för
personer med olika slags
funktionsnedsättningar.
Därefter styrdes kosan till
Café Zäta ute på Berghusa
och där bjöds det både på
information om vad de gör
samt go’fika.
Socialnämndsgruppen på studiebesök på Café Zäta
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Nu närmade sig mötet sitt slut och det drog ihop sig till lite avtackningar. Först ut att avtackas
var Adrian Magnusson som nu, efter sina nio år i ungdomsfullmäktige tackade för sig. Adrian
höll själv ett fint tacktal och bjöd på lite roliga minnen från sina år i ungdomsfullmäktige. All
lycka till i framtiden Adrian.

Härefter var det dags för alla ungdomsfullmäktigeledamöter (oj, vilket långt ord…) att
avtackas med vars ett diplom och en biobiljett. Detta delades ut av kommunfullmäktiges
ordförande, Matts Johnson och ungdomsfullmäktiges ordförande, David Ohlin. Här några
bilder från utdelningen:
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När alla närvarande fått sitt diplom och sin biobiljett var det hög tid för lunch som denna
gången bjöds på Le Cardinal.
Tack för i år och en önskan om en trevlig och skön sommar till er alla!

Hoppas vi ses till hösten!

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