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Första Ungdomsfullmäktige läsåret 2010/2011 
 
Uppstarten skedde ute på Löderups Strandbad, som hittills de senaste åren, med två dagars inter-
nat för elevrepresentanter från tio mellanstadie- och tre högstadieskolor i Ystads kommun samt 
vår avgående ordförande Adrian Magnusson från Sydskånska Gymnasieförbundet. Dessutom 
Thomas Flinck, Eskil Persson, vår fältsekreterare Rickard Magnusson, kontaktlärare, koordinato-
rer, politiker m.fl. 
 

 
Här är alla elever samlade, som utgör Ungdomsfullmäktige 2010/2011 

 
När samtliga barn och ungdomar presenterat sig med namn och vad 
de vill med sin medverkan, samt nämnt vilket djur de helst skulle 
vilja vara, så var det dags för vår skolchef Lars-Åke Ståhl (bilden 
till vänster) och ordföranden i Barn- och Utbildningsnämnden, 
Paula Nilsson, att berätta lite om sitt arbete och sitt engagemang 
för Ystads skolverksamhet.   
 
Därefter följde ett stort inslag i dagordningen som hette ”Folkhälsa 

och Demokrati”, där våra hälsopedagoger Alexandra Hansson och Margareta Bolmgren inledde 
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med att tala om det Folkhälsopolitiska programmet, som ska vara färdigt i maj, och där represen-
tanter från Ungdomsfullmäktige (Uf) kommer att få titta på det först.  Sedan fick vi klart för oss 
att folkhälsa och politik hör ihop, samt vad hälsa är och vad folkhälsa betyder. Ystads kommun 
har fastställt sex av de nationella mål som riksdag och regering har satt upp för folkhälsan, och 
de är: Delaktighet och inflytande i samhället; Trygga och goda uppväxtvillkor; Sunda och säkra 
miljöer och produkter; Gott skydd mot smittspridning (vaccinationer m.m.); Ökad fysisk aktivi-
tet; samt  Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel (minska negativa effekter av dessa).  
 
Nu var det dags för det du ser på bilderna nedan: 

……………att komma ut och röra oss genom att hoppa runt sittande i varandras knä – inte så 
lätt, men väldigt roligt!!!! 
 
När alla varit ute och luftat sig så fick samtliga ledamöter i Uf sätta sig i grupper runt sina lång-
bord för att ta fram tre, eller fem, bästa-förslag på Alexandras och Margaretas fråga ”Vad är vik-
tigt att förändra för att förbättra barns och ungas folkhälsa i Ystads kommun?”. En del 
svarade att de ville ha mer buss- och tågtrafik, fler cykelvägar, mer idrott i skolan, bättre skolmat, 
mer öppet på ungdomsgårdarna i byarna, öka barns och ungas inflytande och att man bildar stöd-
grupper ungdomar till ungdomar. Andra ville ha mindre sötsaker i skolornas cafeterior, mer hjälp 
till dem som behöver det (t.ex dyslexi), mer att göra på rasterna, samt att mer pengar går till före-
ningarna. Även lärargruppen skrev ner sina synpunkter 
på blädderblock, som man, liksom eleverna, redovisade 
för de andra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta o Alexandra 
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Vi fick sedan en mättande och jättegod lunch bestående av lasagne, sallad och bröd, förutom de 
som valde vegetariskt och annat folkhälsonyttigt. 
 
Därefter fick vi förmånen att lyssna på vårt nya, unga, kommunalråd Kristina Jönsson (se bilden 
nere till höger på förstasidan!), som bla. berättade om sig själv, sin politiska bana och lite kring 
kommunens budget, som uppgår till 1,2 miljarder kronor. Tillväxten är viktig i kommunen, helst 
ska vi öka med 200-250 invånare (som är bra skattebetalare!) per år för att vi ska kunna klara av 
våra åtaganden. Hon talade också om oron för de kriminella MC-gängen, som eventuellt försöker 
etablera sig i kommunen. Här är det främst polisen som kan och skall agera genom att störa dem, 
att övervaka deras aktiviteter och göra tillslag. Hon deklarerade att målet är att arenan ska stå klar 
när nästa mandatperiod börjar, vilket betyder till hösten 2014, samt att ett annat mål är att alla 
elever ska ha en egen dator i skolan 2012, eftersom det är viktigt att hänga med i teknikutveck-
lingen.   
 
Val av nytt presidium 
 

Vår avgående ordförande Adrian Magnusson klubbade nu för öppnandet av det egentliga ung-
domsfullmäktige, dvs val mötesordförande (Adrian) och sekreterare (Evelina), närvarorapporte-
ring, redovisning av elevrådens arbeten, samt icke minst - Val av nytt presidium….men först så 
gick Rickard Magnusson upp och pratade om eventuella planer för Ungdomsmässan nästa år, 
om en referensgrupp som han håller i med representanter från de olika förvaltningarna, och så 
ville han ha Uf:s hjälp att värva deltagare till referensgruppen och ta ställning till om vi ska ha 
någon Ungdomsmässa överhuvudtaget. Han ville att alla representanterna för Uf satte sig i sam-
ma grupper som tidigare för att ta ställning till denna fråga, och att man motiverade varför. En 
annan fråga var om mässan kan göras på ett annat, bättre och intressantare sätt, samt om man 
tyckte att föreningarnas medverkan var viktiga. 
 

 
 

Här sitter några ungdomar och tänker till ordentligt på Rickards frågor! 
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När Rickard hade samlat in svaren, så fattade Uf beslut om att Ungdomsmässan skall vara kvar, 
och att 4 st elever från högstadiet och 2 st från mellanstadiet ingår i referensgruppen för mässan. 
 

Adrian höll ett fint tal och tackade för förtroendet han fått från de två senaste årens Uf vad gäller 
att arbeta som ordförande i presidiet. Han sa också att han inte står till förfogande som ordföran-
de för det kommande läsåret, men att han som ledamot kan ställa upp med att ge stöd och råd. 
Alltså tog nomineringen till ny ordförande och ny sekreterare vid. Efter rösträkning så stod det 
klart att Molly Lundholm (från Kunskap 7A) valdes till ordförande och att Oskar Nilsson (Vv 
7Si) fick posten som vice ordförande. Ja, du ser hela det nyvalda presediet på förstasidan! Såle-
des valdes Evelina Andersson (Vv9) till sekreterare och Robina Karlsson (Vv7) till till vice sek-
reterare.  
 

  
 

Adrian gratulerar vår nya ordförande Molly 
 

När koordinatorerna presenterat sig, och nämndsgrupperna till de olika förvaltningarna, SAM, 
BUN, Social Omsorg och Kultur o Turism blivit utsedda och hållit ett första, som man säger, 
konstituerande möte, så var det dags för Adrian att avsluta det nya läsårets första Ungdomsfull-
mäktige .…..och senare blev det kvällsaktiviteter av bl.a. våra ”gamla” presidieledamöter Emelie 
Holstein-Kragh och Gustaf Brandt. 
’ 

Text och bild: Per Eigård, utredn.sekr och koordinator på Social Omsorg.(Bilder sid 2 av Eskil Persson) 
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