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 Våren 2010-05-19 

§1. Mötets öppnande. 

Ordföranden Adrian Magnusson hälsar samtliga välkomna och förklarar läsårets sista möte 

öppnat. Mötet ajourneras och ungdomsfullmäktige godkänner ett byte av punkten fyra och fem. 

§2. Närvarorapportering.  

Sekreterare Lisette Ståhlbrand rapporterar närvaron, samtliga närvarande med undantag för 

nedanstående: 

Frånvarande: Skola: Ersättare: 

Daniel Zehler Östra Frida Lanas 

Cassandra Averfalk Sjögren Norreport - 

Martin Bergman  Backa Tuva Tuerte 

Niklas Nilsson Norreport - 

Daniel Andersson Schnell Backa Gulistan Sait 

Beatrice Hellichius Sövestad Christoffer Sivefjord. 

Elin Måtegen Edvinshem Morgan Brandt 

Juliette Winneroth Kunskap - 

 

§3. Sammanfattning av föregående möte. 

Vice sekreterare Evelina Andersson gjorde en sammanfattning av det föregående mötet. För att 

se protokoll från föregående möte, se Protokoll 2010-03-11. 

§4. Budgetmöte. Håkan Mattson. 

Ordföranden Adrian Magnusson berättar att årets förslag varit bra, varierande. Dessvärre måste 

vi anpassa oss efter budgeten och har därför tvingats prioritera bort en del förslag enligt 

presidiets uppsatta kriterier. Han lämnar sedan över ordet till kommunfullmäktiges ordförande 

Håkan Mattson och budgetfördelningen börjar. 

Håkan Mattson inleder med att tacka för välkomnandet och berättar att det är kul att vara här. 

Han går sedan igenom hur budgetfördelningen kommer att gå till, vilket är som följande: det  



 

 

finns ett förslag till fördelning framlagt av presidiet. Vi kommer till att hålla föredrag punkt för 

punkt, sedan är det fritt för yttrande samt nya förslag. Vill en ledamot ge förslag måste denne 

också ge förslag på vad som skall strykas.                 

Samtliga skolors förslag presenteras, för att se förslagen, se ”Projektförslag till UF-budget 2010”. 

Under presentationerna ajourneras mötet. Fikapaus i 15 minuter, sedan återupptas mötet igen.  

Efter presentationer hölls en debatt, främst kring förslaget ”fågelbogunga”. Där framkom fyra 

olika förslag till förändring i budgetfördelningen. Dessa var: 1; Behålla det ursprungliga 

förslaget. 2; Ersätta förslaget med förslaget ”Utflykt Frostvallen”. 3; Ersätta förslaget med 

förslaget ”resa Experimentariet, Köpenhamn.” 4; Ersätta förslaget med förslagen ”Vandring på 

Verkeån” samt ”Resa Malmöhus Museum”. Dessa kom senare i beslutet att ställas mot 

varandra. 

Ungdomsfullmäktige gick sedan vidare till beslut. De beslutade bifalla presidiets förslag till fullo 

efter att ha satt de fyra förslagen kring förslag ”Fågelbogunga” mot varandra. Vid röstning kring 

”Fågelbogunga” då samtliga fyra förslag sattes mot varandra begärdes votering. Då tog man ut 

två av de fyra förslagen så man hade två kvar. I denna röstning vann förslaget ”Fågelbogunga” 

med fördelningen 26-16. Mötet beslutade således enligt följande:                                       

Sammanhållning via kulturinslag                 Sövestad                                            15 000 

Basketbollplan                                                Västervång                                        28 000 

Hopprep och föreningsbesök                      Hedeskoga                                           6 500 

Föreläsningar Exit                                          Norreport                                           14 000 

Samlingsplats                                                 Änga                                                    36 000 

Projekt Hälsa                                                  Kunskap                                              15 500 

Förbättring av utemiljön                             Glemminge                                         12 000 

Fågelbogunga                                                Edvinshem                                          17 760 

 

Dessa skolor som nu beviljats medel till att genomföra sina förslag har kommande läsår, det vill 
säga 2010/2011 på sig att verkställa ovannämnda beslut. 

 



 

 

§5. Ungdomens hus. Käthe Ivarsson.     

Käthe Ivarsson från Ungdomens hus välkomnas och hon visar en PowerPoint i vilken hon 

presenterar Ungdomens hus verksamhet.  

Fråga, Ledamot: Vilka dagar får sexor vara på Ungdomens hus? 

Svar, Käthe: Alltid, både när det är öppet för mellanstadiet och när det är öppet för högstadiet. 

§6. Elevrådsredovisning. 

Ordföranden ombedde samtliga skolor att redovisa för vad de arbetat med under vårterminen. 

Av redovisningarna framgick följande:  

Västervång: Har jobbat med ombyggnaden, varit runt med valberedning inför nyval av elevråd 

till nästa läsår. Detta på grund av att större delen av sittande elevråd är nior och slutar till 

sommaren. Skall ha ny likabehandlingsplan, involverar kamratstödjare. 

Edvinshem: Pratat om en sport-dag som kommer till att hållas den 25/5.  

Kunskap: Ligger under tidspress då nationella prov med mera hålls för tillfället, inte arbetat 

mycket i elevrådet. 

Änga: Har haft pingisturnering, pratat om och röstat fram budgetförslag. Har fått nya 

fotbollsmål som tidigare stått på annan plats i kommunen. 

Svarte: Skolan har deltagit i ”Håll Sverige rent”, rengjort och städat skolan. Har haft en 

tipsrunda. Röstat fram nya regler på skolan i samband med likabehandlinsplan. 

Bleke: Har elevråd en gång i månaden och klassråd en gång i veckan.  

Backa: Har sedan föregående Ungdomsfullmäktige haft två elevråd. Röstat fram 

budgetförslaget, kommer till att hålla en melodifestival den 26/5. Framarbetat nya regler 

angående användningen av kulor på skolan. 

Sövestad: Arbetar med att förbättra skolgården. 

Köpingebro: Har haft ett disco. Hälsorådet har haft en rollerblades-dag. Arrangerar sikta mot 

stjärnorna. 

Östra: Har haft en talangjakt i Surbrunnsparken. 



 

Löderup: Skall ha en rollerblades/skate- dag, har haft olika temadagar. 

Norreport: Jobbar med samarbetet mellan elevråd och Ungdomsfullmäktige. Arbetat med 

cykelprojektet. Rektorn är engagerad i detta samt i elevråd. Skolans cafeteria är ommålad. Har 

infört nedskräpningsregler och en speciell termometer för att få in nya möbler till skolan. 

Redovisningen är avklarad och vi fortsätter till nästa punkt. 

§7. Nämndsmöte+ Redovisning.  

Kort nämndsmöte hålls i fem minuter då mötet ligger under viss tidspress, sedan är det 

redovisning. Av redovisningen framgick följande:  

Barn och Utbildning: Har diskuterat sociala medier samt nätmobbing då grovt språk kan 

användas och sedan vad som kan göras åt detta. Gruppen visar sedan en film om matematik.  

Social och Omsorg: Gått igenom vad som skett under läsåret, sammanfattar detta för 

ungdomsfullmäktige och konstaterar att det varit ett bra år. 

Samhällsbyggnad: Har inte haft något möte än, skall inom kort göra ett besök på reningsverket 

där de bland annat kommer till att få köra en robot.  

Kultur och Turism: Visar ett Power Point som redovisning för när de var ”Turister i sin egen 

stad”. Sammanfattar denna aktivitet och tackar för det året som gått. 

§8. Ungdomsfullmäktiges påverkan för skolbetyg. 

Vice ordförande Alexander Lundholm summerar hur processen för ärendet påverkan av 

skolbetyg befinner sig. Ett förslag har tagits fram och är ute på remiss bland skolledare samt 

lärare. 

§9.  Mall för elevråd. 

Vice sekreterare Evelina Andersson samt en ledamot redogör för läget. Gruppen har haft ett 

möte, mallen är dock inte helt klar. De redogjorde sedan för var Elevrådsgruppen tycker skall 

finnas med för ett bra elevråd. Följande är vad gruppen tycker är viktigt:  

Att man samarbetar, närvaro, bra stöd från personal, engagemang, regelbundna möten, lyssnar 

på varandra, fungerande klassråd, bra samarbete mellan klasser och elevrådet, mötet skall inte 

bara innehålla klagomål, komma med konkreta och bra förslag samt innehålla Matråd. 

 



 

 §10. Presidiets möte med BUN-politiker 

Sekreterare Lisette Ståhlbrand redogör för ett kommande samarbete med politiker. Presidiet 

har haft möte dels med BUN:s presidium, dels med hela BUN-gruppen. I dagsläget håller en plan 

för hur samarbetet skall ske på att framarbetas. Syftet med detta samarbete är att ungdomar 

skall integreras i Ystads Kommun, involveras i frågor gällande ungdomar. 

§11. Övrigt. 

Inga frågor togs upp på punkten övrigt. 

§12. Avtackning och Diplomutdelning. 

Thomas Flinck, en av de ansvariga för ungdomsdemokratin i kommunen samt Lars Månsson, 1.e 

vice ordförande i Socialnämnden avtackade samtliga ledamöter och presidiet för ett gott och 

lyckat år. Även ordföranden Adrian Magnusson tackade för ett bra år. Sedan förklarades årets 

sista möte avslutat. 

 

Vid protokollet                                                                                                    Justerare 

 

 

Lisette Ståhlbrand                                                                                              Adrian Magnusson 

Sekreterare                                                                                                         Ordförande 

 


