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”Bry er, engagera er, Ungdomsfullmäktige förutsätter 
engagemang !” - ja, så började vår ordförande Adrian sitt 
uppmanande tal till alla ledamöter, sedan han väl svingat klubban 
och invigt vårt unga plenum. Utan Uf:s engagemang hade till 
exempel inte Ungdomens Hus kommit till, menade han. Vi ska 
också visa varandra respekt, så fungerar en demokrati. 
 
När vi lyssnat till Adrians tal så blev det dags för alla elevrådens 
representanter på de olika skolorna att gå fram och redovisa vad 
man gjort och vad man planerar att genomföra. Vi fick bl.a. höra 
att Norreport ska måla om fondväggen i cafeterian, att Västervång 
ska ha en välgörenhetsdag, en endagarsprao före sportlovet, och 
att Kunskapsskolan har anlitat sin köksansvarige för att prata om  

                                                      hur pass miljövänlig maten är.  

    

Här är det Edvinshemsskolan som redovisar 

Mathilda Nilsson från 
Västervång 

 
Backaskolans representanter berättade om innebandy och en melodifestival de ska arrangera till 
våren. För Ängaskolan har de olika klasserna olika områden vad gäller inne- och utemiljön som de 
ska hålla efter och de ska också arbeta med en powerpointpresentation kring Ungdomsfullmäktige. 

 
Här kommer My Gustafsson och Beatrice Hellichius från Sövestad 
skola (bilden till vänster), efter att ha varit uppe i talarstolen och 
berättat om en aktivitetsdag och om ordningsregler som de bestämt, 
bl.a. att man inte får ha sin mobiltelefon uppe under lektionstid. 
 

Köpingebro ska ordna disko den 4 december och de ska också 
arbeta för att förbättra och städa i utemiljön. 
 

Vad gäller Östra skolan så har de också haft uppe nya ordnings-
regler och nya lekredskap. De har också bildat ett matråd, som de är 
mycket nöjda med. 
 

Bleke vill byta ut alla bänkar och Löderup har bl.a. haft en utställ-
ning på Backåkra och gjort ett fint bildspel från besöket på Kreati-
vum i Karlshamn den 22 oktober. (Bildspelet visade de för Uf under 

en senare punkt på dagordningen.)  Sen tog vi fikapaus…… 
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Här ser du vårt nya kommunalråd, Kristina Jönsson, till vänster, i glatt samspråk med kontaktlära-
re Annika Gippert. På den högra bilden ser du två tjejer från Kunskap, det är Agnes van Rheinberg 
till vänster och Tove Bjerregaard till höger, klass 9A respektive 9B. 
 
 
 

 
 Här har vi (från vänster) Martin Bergman, Daniel Schnell och Caroline Axrud, samtliga Backa. 
 
Efter fikapausen presenterade sig vårt nya kommunalråd Kristina Jönsson, och hon lät sig också 
frågas ut av alla ungdomarna. Hon berättade att hon är 37 år gammal och att hon varit heltidspoliti-
ker i sju år. Hennes arbetsdagar är långa, med många möten och mycket att sätta sig in i för att kun-
na fatta bra beslut. Det kan handla om frågor kring företagsetableringar, infrastruktur, bussar, tidta-
beller…..ja, det mesta. Hon måste också vara tillgänglig dygnet runt, av bl.a. beredskapsskäl. 
Så var det dags för nästa punkt i uppföljningen av förra verksamhetsåret…….  
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Vår chef för Kultur och Utbildning, Lars-Åke Ståhl gick nu fram för att redovisa hur barnbokslut 
och barnchecklistor, grundat i FN:s Barnkonvention, kan tillämpas för 
beslutsordningen i kommunen. Detta som en uppföljning av vad Uf ställde 
sig bakom den 17 mars. Han hänvisade också till det barnbokslut som 
Trelleborgs kommun tagit fram och till vårt policydokument, Samverkans-
plan för förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga 
i Ystad, som antogs av fullmäktige 2007-11-15. Politiker och tjänstemän har 
emellertid varit mycket dåliga på att delegera ärenden, som rör barn och 
unga, till Uf. För att råda bot på detta så föreslog han att Socialnämndens, 
Barn- och utbildningsnämndens och Uf:s presidier träffas för att diskutera 
och konkretisera hur Uf ska kunna utgöra remissinstans för barn- och 

ungdomsfrågor i fortsättningen. Presidiet ställde upp på förslaget och ledamöterna röstade för det.   
Nu gäller det att gå från ord till handling alltså!      
 
Ann-Sofi Eriksson (här till höger), som också är koordinator för 
Samhällsbyggnadsgruppen, redogjorde för det vinnande förslaget 
kring det nya badhuset, som ska ligga intill den upprustade ÖP-
hallen. Nu arbetar de i den politiska styrgruppen med att ta fram 
förslag på en utformning som passar med de ekonomiska ra-
marna. Uf  beslutade nu också, helt i den anda av medbestäm-
mande som diskuterades ovan, att dess presidium ska utgöra en 
referensgrupp till denna styrgrupp.  
 
När så Löderup hade visat sitt powerpointbildspel så gick 
Martina Nilsson fram och berättade om vad som händer på 
Ungdomens Hus, bl.a. om en tjejgrupp och om att man ska ordna 
disko för 6:or till 9:or. 
 
Nämndsgrupperna håller möte 
 

    
 
Social Omsorgs nämndsgrupp hade besök av en politiker från sin nämnd, Lars Månsson (längst ut 
till vänster i vänstra bilden), som också pratade om sitt arbete där och om sitt civila arbete. 
 
Högra bilden visar Samhällsbyggnadsgruppen i sammanträdestagen. 
 
På nästa sida ser du Kultur- och Turismgruppen, där Uf:s vice ordförande Alex Lundholm hoppade 
in som ordförande, och tre bilder från BUN-gruppens möte, under ledning av Lars Ericsson. 
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Kultur- o Turismgruppen BUN-gruppen 

 

   

…..och mer BUN-gruppen 

 
När samtliga nämndsgrupper sammanträtt, så gick någon representant från respektive grupp upp och 
redovisade vad man har på gång och vad man avverkat. För att ta SAM, så berättade de bl.a. om 
översiktsplanen för kommunen som man studerat, liksom detaljplanen för det kommande arenabyg-
get vid ÖP-hallen. Ystads kommun har f.n. 28.000 invånare och till år 2045 beräknas befolkningen 
uppgå till c:a 40.000, vilket kräver att det byggs 6.000 nya bostäder fram till dess! Vad gäller Väs-
tervånghallen så ligger man ute med anbud på bygget, som beräknas vara klart hösten 2010.  
Social Omsorg planerar något studiebesök under våren och det ska de bestämma på det kommande 
mötet i december. Tidigare i höst gick man igenom vad Social Omsorg arbetar med och vad de olika 

verksamheterna kostar.  
På BUN-gruppen har man pratat om barn- 
och utbildningsplanen, och då om hälsa 
och livsstil, men även om disko- och 
antirökvecka på Ungdomens Hus.    

Kultur o Turism arbetar med att försöka locka en yngre 
publik till konsthallen och till olika kulturaktiviteter. 

 
Presidiets prioriterade frågor 
 
Alex Lundholm (som du ser på bilden, 
längst ut till höger) tog här upp Uf:s syf-
ten, som mycket handlar om ungdomsin-
flytande. Om man lägger ner tid och en-
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gagemang i ungdomsfrågor, i både elevråd och i Ungdomsfullmäktige, så ska det också uppmärk-
sammas i betygsättningen i SO-ämnena. Hur går vi vidare med det här, undrade han, och försam-
lingen understödde tankegången och lät presidiet arbeta vidare med frågan för att föra fram den till 
tjänstemän och politiker. Det är bl.a. viktigt att samtliga lärare har samma bedömning, samma be-
tygskriterier, när det gäller elevmedverkan i Uf. 
Anna Sigurdsson, kontaktlärare från Norreport, underströk vikten av att riktlinjer för detta tages 
fram, samt att man efterhör med kontaktlärarna, och även koordinatorerna, vid betygsättning. 
Många menade att elevens medverkan i elevdemokratiarbetet även ska kunna inverka på betygen i 
svenska. Man tränar ju sig i att tala inför grupper, att formulera sig, att utveckla tankegångar m.m. 
En arbetsgrupp bland ledamöterna utsågs för att arbeta med de här frågorna kring engagemang i 
ungdomsdemokrati och betygspåverkan, och Eva Borgström, kontaktlärare från Kunskap, erbjöd sig 
att ställa upp som handledare och sammankallande för den här gruppen.  

 
Nu var det Evelina 
Anderssons tur att föra fram 
en annan prioriterad fråga, 
och det handlade om elev-
råden. Dessa fick sätta sig i 
sina grupper i fem minuter för 
att börja tänka kring vad som 
är bra med elevråden, vad 
som är mindre bra och vad vi 
kan förbättra. Till nästa gång 
vi ses på Uf, den 11 mars, så 
ska de redovisa vad de kom-
mit fram till.  
 
Slutligen påminde presidiet 
om att det gäller att senast den 
31 mars inkomma med sina 
förslag, från respektive skola, 
till budgetberedningen. 
 
 
 
Härmed förklarade Adrian 
mötet avslutat och alla styrde 
hungriga kosan till det här 
stället (Bryggeriet): 

       Viktor Sjöholm, Martina Nilsson och Evelina Andersson  
 
 
 
 
 Text och bild: Per Eigård, utredn.sekr och 
koordinator på Social Omsorg         
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