
 

 

 

 



Ja, vädret var inte sig likt denna Ungdomsfullmäktige i november 2010. I fem dagar har det 
snöat merendels oavbrutet, med kyla och blåst, och det har gjort att flera skolbussar blivit in-
ställda. För Uf har det medfört att inga ledamöter, varken elever eller kontaktlärare, från Lö-
derup eller Köpingebro kunde komma till mötet idag, och tillsammans med Edvinshemskolan 
som uteblev pga sjukdom och snöhinder, så medförde det att vi var 29 ungdomsledamöter i 
stället för 50. Även presidiet var halvbemannat – vår viceordförande Oskar Nilsson fick hop-
pa in som ordförande, eftersom Molly Lundholm var insnöad. 
 
Ny vice sekreterare 
Efter det att mötet öppnats, närvarorapporteringen ägt rum, liksom att det föregående mötes-
protokollet lästs igenom, så fick Uf förrätta fyllnadsval, därför att vår vice sekreteterare hop-
pat av. Emma Persson från Västervångskolan, klass 8S1, valdes enhälligt, och du ser henne 
på bilden till höger på försättsbladet (sid 1).  
 
Elevrådsredovisningen (ett axplock)  

 
Här är det Ängaskolan, Jakob, Wilma och Olivia, 
som är uppe och redovisar. Man fick 36.000 kr i 
våras från Uf:s budget, det s.k. pengamötet, till 
sin skola och dessa skall bl.a. användas till ett 
Jubileumstorg (skolan fyller 50 år), som liknar 
ett schackbräde, spelpjäser som eleverna själva 
skall tillverka, och där alla bidragen skall ställas 
ut. Den som har de bästa idéerna vinner.  
 
Blekeskolan, Tyrla och Freddy, som du ser på 
bilden nedan till höger, gjorde en tydlig och bra 
redovisning av sitt elevrådsarbete. 

 
Frida och Jonathan, från Östra skolan kunde 
berätta att man arbetar med vad som utmärker ett 
bra elevråd, att man är bra förebilder. De arbetar 
också med trivsel- och arbetsmiljöfrågor, och 
många bra förslag på förbättringar har därigenom 
kommit fram. Dessutom ska man ha en talangjakt.  
 
Martina från Västervång pratade om att man i 
elevrådet arbetar på att få till ett rum för olika 
aktiviteter och som mysrum, medan Linnéa och 

Mathilda 
från Norreport informerade om sitt arbete med att få 
hit någon från Exit (en organisation för de som läm-
nat en nazistisk rörelse) till våren.                                  
Backa skall ha en talangjakt den 16 december, och 
dagen efter en innebandyturnering i Bollen.  
 

De här tre tjejerna från Kunskap berättade bl.a. om 
en temadag och om en likabehandlingsplan. (Väster-
vångskolan har ju i maj i år tagit fram en sådan plan 
mot kränkande behandling.)  
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Nämndsmöte och redovisning 
….var det som stod på dagordningen och de fyra nämndsgrupperna satte sig på olika ställen i 
fullmäktigesalen, och i andra rum, för att gå igenom presentationerna uppe på podiet. Men 
innan dess passade vi alla på att ta en fika! 

Gruppen för Barn- och 
Utbildningsnämnden 
presenterade först ett del-
tagande i ett seminarium i 
Stockholm den 9 november, 
som koordinatorn för BUN, 
och tillika områdeschefen 
från Norreport, Lars 
Ericsson, fått med sig två 
lärare och fyra elever till 
(vilka togs ut på förra Uf). 
Seminariet gick ut på att 
ungdomarna själva, till-
sammans med andra ung-
domar från hela Sverige, 
skulle komma med förslag 
på viktiga områden för att 
stödja god psykisk hälsa hos 

barn och unga, i det som kallas Modellområdesprojektet. Vad majoriteten kom fram till för att 
förbättra för barn och unga, så var det bl.a. att erbjuda extra ungdomsrabatt på lokaltrafiken 
och bättre buss- och tågförbindelser, samt att alla kommuner bör ha en egen hemsida för ung-
domar. Detta sista förslag, och då för vår egen kommun, backades upp av hela ”BUN-
gruppen” (se bilden nedan!), men det får också stöd av vårt Ungdomens Hus. Det beslöts att 
presidiet arbetar vidare med frågan. 
 

Vad ”BUN-gruppen” mer har 
arbetat med är att försöka få 
igenom bygget av nya 
skateboardramper i betong, 
intill de tidigare uppbyggda 
ramperna. Betongramper är 
betydligt stabilare och håll-
barare än de som är i trä, och 
det skulle locka dit fler som 
nyttjar dem, och även som 
hittar till Ungdomens Hus, 
menar man. Uf ställde sig 
bakom projektet, under sista 
punkten Övrigt. Två kost-
nadsförslag redovisades då 
också, båda med betong-
ramper, men det ena med 
asfaltbeläggning av marken, 
och det andra med gjuten betong, 450.000 kr respektive 720.000 kr.) 
 

Nämndsgruppen för Kultur o Turism, som du ser på bild på nästa sida, informerade om 
kulturgarantin, som innebär att alla i åldern 4-16 år garanteras någon eller några kulturupple-
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velser, som besök på bl.a. vår vackra gamla teater, museet och klostret. Två gånger per läsår 
för de yngsta. Till våren planerar man i gruppen att åka till Malmö för besök på någon teater 
och något museum. 
          
  ””KKuullttuurrggrruuppppeenn””                                          ””SSAAMM--ggrruuppppeenn”” 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
SAM (Samhällsbyggnads)-nämndsgruppen planerar flera studiebesök, bl.a. på gatukontoret 
och IT-avdelningen samt att göra ett oanmält besök i något av kommunens skolkök. Vidare så 
presenterade man de olika verksamheterna som ingår i SAM-förvaltningens uppdrag. 
 

Här till vänster ser du Mathilda och Linnéa, 
som var uppe och redovisade lite kring vad 
som Social Omsorgs nämndsgrupp sysslat 
med. På grund av snökaoset på vägarna så 
var två skolor, med sina kontaktlärare, för-
hindrade att komma, liksom ytterligare några 
elever från andra skolor som ingår i gruppen. 
Detta gjorde att det bara var fyra ordinarie 
elever från gruppen på plats, jämte sin koor-
dinator. Man har haft ett möte, den 11 no-
vember, och då gått igenom Social Omsorgs 
organisation, tittat på frågeställningar kring 
verksamheten, samt belyst olika delar av 
Socialtjänstlagen. 

 

Flera av de följande punkterna på dagordningen fick delvis anstå till nästa möte, därför att 
berörda inte var på plats (punkten Ungdomens Hus, och Ungdomsfullmäktiges påverkan vad 
gäller skolbetygen). När det gällde punkten Arenan och Badhuset så fick vi reda på att Kom-
munstyrelsen ska besluta om detta i januari, och eftersom det rör sig om så stora investerings-
belopp så är det viktigt att samtliga politiker så långt möjligt är överens. Presidiet får alltså 
bevaka frågan till nästa möte, den 9 februari.  

 

Info angående Ungdomsmässan 
August och André, här till vänster, från referensgruppen kring 
Ungdomsmässans framtid, kom med många tips hur man kan för-
nya mässan och kanske få den att bli ännu attraktivare. Man var 
helt överens om att mässan behövs, både för de unga och för för-
äldrar och andra vuxna, men det är tillräckligt med en mässa vart-
annat år. Vidare vill man bland annat ha in fler ungdomsförening-
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ar, mera med fysiska aktiviteter, mera prova-på och fler tävlingar. Man ansåg det också viktigt 
med föreläsningar kring alkohol och droger och deras skadeverkningar, och att ta dit artister 
som kan utgöra bra förebilder. Rickard Magnusson ska ta med synpunkterna från denna refe-
rensgrupp i en rapport som han ska förelägga BUSO (Samverkansgrupp för KoU och Social 
Omsorg). 
 

SMART-kortet 
Vi fick åter igen sätta oss i våra nämndsgrupper, nu för att diskutera kortets vara eller inte 
vara, samt komma med förslag på förbättringar om det nu ska komma tillbaka från det uppe-
håll som gällt ett tag. Kortet bygger på att eleven (årsklass 4-9) gör upp ett kontrakt med för-
äldrarna som går ut på att man ska uppträda juste mot andra, inte snatta eller stjäla, sköta sig, 
och avhålla sig från tobak, alkohol och droger. Det är skolsköterskorna på mellan- och hög-
stadiet som sköter korten. Med kortet följer sedan att man får rabatt i olika butiker jämte för-
måner till vissa företag och föreningar.  
 

Samtliga representanter i Uf tyckte att 
kortet skulle komma tillbaka, men man 
ville att det skulle kopplas till bättre 
förmåner, fler attraktiva butiker/affärer, 
gärna konditorier, och gärna fler rabatter 
på olika fritidsaktiviteter. En viktig sak 
kopplat till kortet är samvetsfrågorna 
som har med beteendet att göra, som 
rökning m.m. Vem ska kolla det? Man 
efterlyste strängare kontroll, men trots 
det ville en grupp lägga till ett beteende-
krav: att inte kränka eller mobba någon 
på internet. 
 

När punkten om skateboardramperna, under Övrigt, till sist var avklarad, så var vi framme 
vid den avslutningsceremoni som innebar att Oskar lite nätt slog ordförandeklubban i bordet 
………och vi styrde alla kosan till Bryggeriet för att äta en god lunch tillsammans. 

 
                   
                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 

 
Vår ”gamle” ordföranden från läsåret 2003/2004, Gustaf Brandt (uppe till vänster), som f.n. är 
mentor för presidiet, och förra läsårets ordförande, Adrian Magnusson (i mitten), numera re-
presentant för Sydskånska Gymnasieskolan, var också här, liksom Ungdomsfullmäktiges ord-
förande 1448 – 1450, med sin hillebard.  
 

Text och bild: Per Eigård, utredn.sekr och koordinator på Social Omsorg.                          
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