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Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 5/3-2013 
 

1§. Ordförande David Ohlin öppnade mötet. 

 

2§. Sekreterare Josefin Hansen tog närvarorapporteringen. 

 

3§. Ordförande David Ohlin redovisade föregående mötesprotokoll. 

 

4§. Områdeschef Göran Sjunnesson presenterar och informerar om kommunens      

      Fritidsplan 2013-2016 som handlar om barn och ungdomar. 

      Han tog bland annat upp att Fritidsplanen är ett dokument som ska vara enbart som ett  

      underlag för politiker och tjänstemän i Ystad Kommun. 

      Fritidsplanen har tagits fram av Barn- och utbildningsnämnden. 

      Värdegrunden är att Ystad Kommun vill att alla ska ha en aktiv fritid och god livskvalitet. 

      I Ystad har vi över 300 föreningar. Alla i Ystad ska kunna efter intresse och förmåga  

      ha en aktivitet på fritiden.  

 

5§. Remiss angående Fritidsplanen 2013-2016. Ledamot Oskar Nilsson presenterar  

      remissvaret.  
      Presidiet och ledamöterna Selma Örtqvist, Adrian Magnusson,  

      Oskar Nilsson är de ledamöter som har arbetat med detta ärende.  

      Adrian Magnusson förtydligade att man tyckte att Fritidsplanen verkar vara bra och att  

      och att man tyckte om den.  

      Ungdomsfullmäktige godkände remissvaret angående Fritidsplanen 

      Ordförande David Ohlin sammanställer ett skriftligt remissvar angående fritidsplanen som    

      Som skickas till Barn- och Utbildningsnämnden 

 

6§. Rapport om hur skolorna har använt beviljade pengar från UF-mötet i maj 2012 

 

     Österportskolan 

     Fick 5000 till en studieresa till Stockholm med besök i riksdagen. I november 2012 gjorde 

     man resan till Stockholm. De 5000 kr från Ungdomsfullmäktige gick inte till hela resan   

     utan till maten. Dagen efter åkte de till Tekniska museet. Såg Statsministern och hans 

     livvakter. Adrian Magnusson tyckte att resan gav väldigt mycket och då speciellt besöket      

     i Riksdagen. 

 

     Västervångsskolan 

     2012 sökte de 18000 kr till ett trumset som nu är uppsatt och används flitigt.  

 

     Västra Sjöstaden 

     De sökte 10000 kr till en teambuilding dag. De hade värdegruppsövningar där alla var med  

     och samarbetade. 

 

     Kunskapsskolan 

     I juli 2012 hade de en kulturdag för de 25000 kr de fick ifrån Ungdomsfullmäktige. Alla på  

     skolan var med och deltog i aktiviteterna, t.ex. Capoeira, drejning, Le parkour, göra film,          



 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
 

     baka och måla med mera. 

      
 

     Östra skolan 

     De fick 6000 kr för att gå på bio, de ska gå mellanstadiet för sig och lågstadiet för sig.  

     Filmerna ska handla om mobbing och utanförskap. Det har inte bestämts vilken film de ska  

     se ännu. Filmbesöket ska genomföras våren 2013. 

 

    Blekeskolan 

    De fick 20000 kr till att åka till vattenhallen i Lund. De har inte varit där än men de ska dit i  

    april. 

 

    Norreportskolan 

    De sökte om 20000 kr till en föreläsning om respekt. Föreläsningen kommer att   

    genomföras under våren 2013. 

 

    Backaskolan 

    De fick 18500 kr av Ungdomsfullmäktige som de har köpt in en fågelbogunga för som ska  

    sättas upp våren 2013. 

 

    Svarteskolan 

    De fick 14800 kr till inredning till ett multihus. Detta kunde inte påbörjas på grund av   

    ett dagis som höll på att byggas. De har ansökt om bygglov och ska få svar senast vecka 17. 

 

7 § Elevrådsredovisning 

 

     Löderup 

     De fick 2000 kr av föräldraföreningen till att köpa in nya saker till skolan. Deras nya kök  

      och klassrum håller på att byggas. På trygghetssamlingarna har de pratat om vad som gör  

     skolan trygg och vad som kan bli bättre.  

 

     Ängaskolan 

     De vill hyra in ett öra för att kunna sänka ljudnivån. Det kommer en trivselenkät som  

     eleverna ska fylla i. De vill ha renoverat sina omklädningsrum. 

 

    Köpingebro 

    De har pratat om vad man ska göra på elevens val, att man ska använda den tiden till att  

    utveckla sina svårigheter istället för att pyssla. De ska ha skoldisco den 15 mars. 

    De har skaffat nya papperskorgar. De har tillsammans olika grupper som träffas en gång i  

    månaden och leker samt pratar lite. 

 

   Blekeskolan 

   De hade matråd med Diana Nyström från köket på Norreport där de fick lämna in förslag   

   på vad de ville ha för mat vecka 10. På nästa elevråd så ska Blekes elevråd träffa Östras. 

 

   Östra skolan 

   De har pratat om filmerna som de har fått pengar till. De träffas 1-2 ggr i månaden. De  

   har skaffat skoställ för att inte bli blöta om fötterna när de kommer in efter rasterna. 
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   De vet inte vilken film de ska se på Cinema 2000 men de ska skicka ut förslag till vilken   

   film de har möjlighet att se. 

 

   Västervång 

   De har skaffat fasta mötestider för elevrådet där de håller på att bestämma sig om vad de ska  

   söka pengar till ifrån Ungdomsfullmäktige. 

 

   Norreport 

   De håller på att bestämma om det ska byggas en parkering för att det inte är säkert att  

   försäkringen täcker på det stället de har tänkt.  De ska köpa in en kaffemaskin. 

 

   Backa 

   Den 25 januari hade alla klasser en innebandyturnering.  

   Under våren arbetar fyror, femmor och sexor med en talangfestival. V.10 har de en  

   önskematsedel.  

 

   Sövestad 

   I klassråden diskuterar de om vad det vill ansöka pengar till. Många vill att de ska ansöka  

   pengar till renovering av omklädningsrummen för att det finns mögel på väggarna. 

 

   Edvinshem och Edvinshus 

   De har haft en Nobeldag där alla på skolan var med. De ska gå runt i alla klasser och berätta  

   vad de gör på ungdomsfullmäktige och få fram vad de vill ansöka pengar till. 

 

   Svarte 

   De har varit på skridskoresa klass 4-6 i trelleborg. De har anmält sig till skräpplockar  

   veckan. Elevrådet annordnar varje år en svarteshow där skolbarnen får uppträda inför elever  

   och föräldrar. 

 

   Kunskapsskolan 

   De har diskuterat förhållningssätt och regler. De har inte hunnit diskutera om vad de vill    

   söka pengar till. Hugohallen är dålig och behöver renoveras. De har delat upp elevrådet i  

   olika råd som t.ex matråd, miljöråd där de har satt in en vuxen i varje råd för att snabbare   

   kunna komma till beslut. 

 

   Västra Sjöstaden 

   De planerar flytten till den nya skolan på regementet. De får in namnförslag till den  

   nya skolan. De har kommit med förslag till ansökan om pengar till Ungdomsfullmäktige.  

 

   Sydgym  

   De har gjort en omorganisering av de olika elevråden. De har elevråd, programråd och  

   klassråd. Det nya är att elevkåren är med i elevrådet men har ingen rösträtt. 

 

 

8§. Rapport från Nämndsgrupperna 

 

   Samhällsbyggnad 

   De hade berättat vad samhällsbyggnadsnämnden gör genom att visa en film. På filmen  
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   visades vad olika personer gjorde för nytta i samhället. 

 

   Barn- och Utbildningsnämnden 

   De har haft två träffar med politikerna. De fick ett uppdrag som heter livsstil i Ystad. 

   Den 17 april har de bjudit in politikerna till deras BUN- möte. De vill att tobaksförbud ska  

   gälla under hela skoltiden istället för att inte bara förbjudet på skolområdet. 

 

   Kulturnämnden 

   De har haft ett möte på biblioteket där de diskuterade vad de vill förbättra på biblioteket. De  

   tittade även på det digitala biblioteket. De ska besöka Ystads konstmuseum där de ska ha ett  

   möte. De har varit på Klostret där de tittade på en utställning. De planerar ett besök på  

   Ystads Teater där de ska titta på Hemsöborna. 

 

   Socialnämnden 

   På deras förra möte träffade de ordföranden Karin Olsson Lindström. Hon berättade att hon    

   försöker vara ute så mycket som möjligt för att titta på de områden hon ansvarar för.  

   Ute vid Västra sjöstaden byggs ett hem för äldre över 75 år som snart är klart. 

   De har pratat lite om droger som t.ex. Cannabis. De pratade om flyktingbarn om att det är  

   mest pojkar som kommer in. V.12 ska de ha ett studiebesök. 

 

9§. Planarkitekt Hanna Tell och Sofie Wedin kring framtidsprojekt Vision Ystad 2030 

   Hur de vill att Ystad ska utvecklas till 2030. De jobbar med hur man kan utveckla själva  

   staden. De vill veta vad vi har för tankar om hur vi vill att 2030 ska se ut. 

   De delade ut post-it lappar där ledamöterna fick skriva ner det första de tänkte på när de sa  

   Ystad om hur de vill att det ska vara. De vill veta var vi tycker att vi ska utveckla staden,  

   vad som ska göras till bostäder, kontor.   

   De vill försöka ta vara på vår Ystadkultur på bästa sätt. Kommunfullmäktige har gett dem  

   uppgiften att göra planen. Kommunfullmäktige kommer anta planen när den är klar. 

   Detta arbete är en lång process som kommer ta 1-2 år. Innan de har tagit fram ett färdigt  

   förslag så vill de ha in massa idéer ifrån kommuninnevånarna.  

   De har öppnat en lokal på Böckaregatan som kallas för visionshörnan. Där  

   har de en stor modell av Ystad. 

   De vill ha in så mycket synpunkter och åsikter som möjligt. 

   De har varit ute och filmat för att visa lite olika miljöer i Ystad. 

   De ville ha svar på tre frågor ifrån Ungdomsfullmäktige som ska sättas upp i lokalen. 

 

- Vad tycker du är bra i Ystad? 

 

- Vad tycker du inte är bra i Ystad? 

 

- Vad önskar du har hänt i Ystad till 2030? 

   

 De vill ha en workshop den 12 april med Ungdomsfullmäktige. 

   Ungdomsfullmäktige godkänner att vi ska ha en workshop med Hanna Tell angående Vision  

   Ystad 2030. 

 

10§. Ordförande David Ohlin informerar angående budgetmötet i maj. 

   Han berättade att sista ansökningsdatum är den 31 mars och ansökningshandlingar, kriterier  
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   och information angående mötesteknik har skickats ut till demokratilärarna. 

 

 

 

11§. Övrigt 

    Winston: Vill att vi ska ha en harlemshake för ungdomsfullmäktige detta året. 

    Frågan följs upp på nästa möte. 

 

     David Ohlin: Ordföranden lyfter frågan kring hälsoenkäten. En grupp på 11 stycken har       

     anmälts sitt intresse för att arbeta vidare. Alexandra Hansson får namnen på mötet. 

 

12§. Ordförande David Ohlin avslutar mötet och välkomnar ledamöterna till nästa möte  

      den 15 maj.   

 

 Vid protokollet 

 

 

____________________   ____________________ 

Josefin Hansen   David Ohlin 

Sekreterare Ungdomsfullmäktige  Ordförande Ungdomsfullmäktige 

 

____________________ 

Saga Blomster 

V.Sekreterare Ungdomsfullmäktige 


