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…….vars korrekta namn är budgetmötet, och 

läsårets sista för Ungdomsfullmäktige, förklara-

des i vanlig ordning öppnat för den här gången. 

Och efter sedvanlig närvarorapportering och 

formalia så gick vi vidare i dagordningen. 

 

Sociala Medier 

Kenneth Göransson redogjorde för vad hans ar-

betsgrupp, med Hanna Sjöstrand och Kajsa Con-

radsen, kommit fram till vad gäller frågan om 

sociala medier. Man tyckte att Facebook var för privat och Twitter för kortfattat. Vad man 

också diskuterade var åldersgränsen 16-25 år, som man ville sänka. Man får jobba vidare med 

frågorna, till hösten.   

 

Beslut om Ungdomsmässan 

Rickard Magnusson gav en kort historik över 

ungdomsmässorna, som varit tolv till antalet, 

eftersom dessa nu har upphört. Sista mässan 

ägde rum 24-25 april 2009 (se bilden!). En 

viktig del av mässorna har varit att få ungdo-

marna engagerade i att avhålla sig från skad-

liga vanor (som att röka, dricka eller använda 

andra droger) för att istället intressera sig för 

bl.a. sport och andra vettiga fritidsaktiviteter.                                                                                                   

TACK FÖR ALLA DESSA ÅRS ENGAGE-

MANG ! 

 

Bugdetmöte 
Denna punkt på dagordningen får 

man väl kalla för mötets huvudpunkt, 

och det leddes i år av kommunfull-

mäktiges ordförande Matts Johnsson. 

Han började med att grundligt gå 

igenom alla procedurfrågor, som att 

begära ordet, att motförslag skall 

framföras, hur det går till vid omröst-

ning(votering) m.m. 

 

Molly, vår ordförande i Uf, gick i sin 

tur igenom vilka bedömningsgrunder 

man haft i presidiet när man förordat 

att tillstyrka, respektive avstyrka me-

del från Uf till de olika skolorna. Hur bra förslagen var utarbetade, hur demokratiskt de röstats 

fram, hur de gynnar gemenskap och motverkar mobbing, och hur många de når ut till, har 

varit viktigt att utgå ifrån. Samtliga skolor som fått sina förslag godkända enligt presidiets 

förslag till beslut bockades av. Efter skola nummer åtta, Norreportskolan, kände vi att det var 

dags för paus med bulle, saft eller kaffe. 
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Efter fikapausen blev det så riktig fart på ledamöter-

na, för nu gällde det en utflykt till Tosselilla där 

presidiet tillstyrkt Östra skolans ansökan, till belop-

pet 15.275 kr. 

Flera ledamöter var uppe i talarstolen, bl.a. Gulistan 

Sait, som undrade vad man lär sig på en sådan utfärd 

som inte stärker gemenskapen, menade hon, och 

yrkade på avslag. I stället skulle Löderups skola, 

som fått sitt förslag på fågelbogunga till skolgården, 

för 15.000 kr, få detta tillstyrkt. Många efterföljande 

inlägg från talarstolen gick också på denna linje.   

Här ser du två av dem som var uppe i talarstolen, 

……och de som konfererade. 

 

  

 

 

Flera förslag ställdes mot varandra, varav ett var att Västra 

Sjöstadens skola skulle få ett belopp, nerjusterat till 15.000 

kr, för en utflykt till Ystads Djurpark mot Östras Tosselilla-

besök. Efter slutlig votering (omröstning) så vann Löderups 

fågelbogunga med 32 röster, mot 9 för Östra, som således 

fick avstå sitt besök på Tosselilla.   

 

Således blev det slutliga resultatet att följande skolor fick      

      det här: 

 

Ärende Skola Sökta medel kr 

Linbana Köpingebro 20.000 

4 st bänkar till ute-

plats 
Västervång 11.260 

Multihus Svarte 18.500 

Experimentarium Backa 25.000 

Samarb. med Zin Lit  Änga 13.500 

Utfl. till Snogeholm Edvinshem 10.000 

Biljardbord Kunskap 19.900 

Föreläsn. Netscan  Norreport 11.500 

Utfl. till Y-d Djurp. Bleke  13.710 

Fågelbogunga Löderup 15.000 
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Nämndsgruppsredovisning  

Nu var det dags för de fyra nämndsgrupperna att sätta sig i sina respektive grupper för att för-

bereda presentationerna av vad de senast sysslat med.  

Först ut var Gruppen för Barn- och Utbild-

ningsnämnden (bilden till vänster). De hade 

bl.a. arbetat vidare med uppslaget kring en 

webbsida för ungdomar, som också Uf läm-

nar bifall till. Adrian Magnusson ställer upp 

för en mindre arbetsgrupp. Vidare har de 

haft en enkät ute om huruvida ämnet Livs-

kunskap bör införas på skolschemat, samt 

tittat på planeringen kring Ungdomens Hus´ 

medverkan i sommararrangemanget på boll-

husområdet, kallat Fritiden. 

SAM-nämndsgruppen (Samhällsbyggnad) 

hade besökt stadsarkitekten Ulf Karmebäck och förevisats modellen över Ystad, som är utförd 

i en skala där man kan se alla husen i trämodeller. De fick också information om sommarens 

festival, den 19 juni-23 augusti, på bollenområdet, för att fira Fritidsutställningen, som fyller 

75 år i år. Vidare fick de reda på att Västervångshallen drivs med solceller på taket och är 

därmed energisnål. 

Nämndsgruppen för Kultur o Turism hade istället för ett inställt besök på Malmö museum 

besökt vår egen Scalabiograf och där sett Colin Firth i det välspelade dramat King´s Speech, 

vilket handlade om kung Georg VI, som hela sitt liv led av en besvärande stamning som han 

till viss del lyckades bemästra senare i livet. 

Social Omsorgs nämndsgrupp hade haft en övning kring funktionshinder och tillgänglighet 

den 14 april, där de under ledning av tillgänglighetsrådgivare Jörgen, och Jenny, båda från 

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri, fick prova på att ta sig fram i stan 

med hjälp av rullstolar och blindkäppar (för de som hade bindlar för ögonen). Allt dokumen-

terades på bästa sätt av tre flickor i nämndsgruppen, från Köpingebro skola, och de visade 

också sammanställningen för Uf i form av en musiksatt photostory, på projektordukarna.  

    

Elevrådsredovisning 
I vanlig ordning var det så 

dags för alla elevråden att 

gå fram till talarstolen och 

berätta vad man genomfört 

och hur planerna ser ut för 

resten av läsåret och 

framåt. 

 

Här på bilden ser du fyra 

stolta tjejer från Kunskaps-

skolans elevråd. De är från 

vänster Caroline Frick, 

Selma  Örtqvist, Alice 

Dahlman och så vår ordfö-

rande, Molly Lundholm. 

 

Norreports elevråd hade 

arbetat ambitiöst. De visade på projektordukarna de skoltröjor som de valt ut på nätet och som 
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Här ser du elevrådet från Norreport 

redovisa sitt arbete 

ska införas på skolan  till hösten. De visade 

också väskor, mössor och kepsar. Vidare 

berättade de, och visade ett bildspel, från den 

dag på skolan då en kille från Exit, före detta 

nazist, berättade om hur han lyckades bryta 

sig ur den högerextremistiska organisation-

en. Pengar till denna dag hade skolan fått 

från Uf, vid förra årets ”pengamöte”. 

På Kunskap hade de ordnat en skoldans i 

februari som blev succé, varför de skulle 

göra om detta i slutat av maj. 60% av elever-

na på skolan tyckte också i en enkät att elev-

råden fungerade bra. 

Även Sövestad skola skulle skicka ut en 

enkät, en vänskapsenkät om trivselfrågor på 

skolan. De hade även haft en utedag med 

kamratstöd.  (Protokoll från Uf kommer på samtliga elevrådsredovisningar.) 

 

Ungdom Mot Rasism 

När alla elevråden rapporterat sina arbeten så 

kom två representanter, Jenny och Rickard (se 

bild till höger) från Ungdom Mot Rasism, 

fram och berättade om sin organisation och 

visade bildspel och en film. ”Alla är lika 

värda, fast vi är olika” slog de fast. De har f.n. 

4000 medlemmar, som ingår i 35 lokalgrup-

per, och man arbetar med olika metoder för 

att främja allas lika värde, mänskliga rättig-

heter och mångfald. En lokalgrupp måste be-

stå av minst 5 aktiva personer, och åldern får 

ligga mellan 13 och 26 år. Organisationen har 

en egen hemsida, umr.nu  .  

 

Ungdomskraft 
Den här gruppen håller till i fältgruppens lo-

kaler, där de träffas ofta, med ”fältarna” Rick-

ard och Mikaela som sammankallande m.m, 

för att främst arbeta mot alkohol och droger.  

Här till vänster ser du delar av gruppen 

som berättar att de delat ut flygblad och 

genomfört olika aktiviteter som bl.a. en 

köpenhamnsutfärd.   

Nästa möte har de den 25 maj.  

 

Avtackning 

På nästa sida får du se när vår trogne 

ungdomskoordinator för ”BUN-gruppen” 

(Gruppen för Barn- och Utbildnings-
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nämnden), och tillika områdeschef för Norreport-Köpingebro-Löderup-Glemminge, Lars  

Ericsson, bli avtackad med blommor och allt! Han slutar sitt uppdrag för Ungdomsfullmäk-

tige, och även för skolan, och går i pension i september. Tack för den här tiden, Lasse! 
 

Diplomutdelningen 

Till sist så var det så dags för avslutningen med 

utdelning av diplom och tröjor till alla läsårets le-

damöter i Uf.  

Här ser du några av de som tog emot diplomet: 

  
  Kishor Peneff från Västra Sjöstaden, med 

                                                                                           diplom och röd tröja 

Clara Ingvarsson och Amanda Elmberg från Löderup 

visar upp sina fina diplom och tröjor………...och nu väntar snart sommarlovet! 

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


