
Datum Rubrik Inlämnat forslag Svar 

2016-10-
07 

Mer grönt på skolgården Vi på Sövestads skola vill få mer grönt på skolgården Jättekul!!! Fundera ut ett förslag hur er skolgård kan 
göras grönare. Ta kontakt med er demokratilärare 
som bokar ett möte med Katarina Anker-Kofoed. 
//Katarina 

2016-10-
07 

Mer att göra i kommunen för 
unga 

Mer aktiviteter för äldre ungdomar, tex gymnasie 
elever, efter skolan eller på helger. För i Ystads 
kommun finns där extremt mycket för 
låg/mellanstadie elever och vi äldre hamnar lätt utan. 

Tack för ert förslag! Precis som ni skriver saknas det 
aktiviteter för en stor grupp boende i Ystad 
kommun. Allra bäst är det om ni själva är med och 
bestämmer vilka aktiviteter som ska finnas. Vi tar 
med oss ert förslag och diskuterar det i UF:s 
nämndsgrupper! Då kan vi tillsammans planera bra 
aktiviteter i kommunen. 

2016-10-
07 

Skatepark Vi önska en skatepark i Köpingebro. Tack för ert förslag! En skatepark i Köpingebro låter 
som ett väldigt bra förslag! Detta är något som UF 
kan jobba med i sina nämndgrupper, så vi tar med 
oss det. En jättebra sak ni kan göra är också att 
skicka in ett medborgarförslag! Då skriver ni direkt 
till politikerna och önskar en skatepark. Fråga er 
demokratilärare hur ni skriver ett 
medborgarförslag. 

2016-10-
07 

Mer pengar till skolmat Kommunen borde lägga mer pengar på skolmaten Roligt att du använder Listen app! Vi har antagit en 
alldeles ny matpolicy i kommunen och jobbar för 
fullt för att få den bästa skollunchen! Vi skickar 
vidare er synpunkt till den som är ansvarig för 
skolluncherna. 

2016-10-
07 

Ishall Bygga en ishall, för hockeyspelare och skridskor. Tack för ert förslag! En ishall är något många önskar 
i Ystad! Det är inte så konstigt, åka skridskor och 
spela ishockey är roliga aktiviteter. Det finns pengar 
sparade till en ishall. Det är inte bestämt var 
ishallen ska stå om den byggs och att rita in det på 
nya kartor tar tyvärr lite tid. Vi lovar att berätta så 
fort det kommer nyheter om en ishall. 



2016-10-
07 

Bibliotekte öppet på söndagar Biblioteket kunde varit öppet några timmar på 
söndagar, för då är många vuxna lediga och kan ta 
med barnen till biblioteket. 

Tack för ditt förslag! Ett bibliotek ska vara till för alla 
medborgare, då är bra öppettider en viktig del. Vi 
skickar vidare ert förslag till den som är ansvarig för 
bibliotekets verksamhet. 

2016-10-
07 

Bussar till skolorna Bussar som går direkt till skolorna. Norreport specifikt 
och skolbussar som går från Köpingebro direkt till 
Norreport. 

Tack  för ert förslag! Vi skickar vidare det till den 
som är ansvarig för skolskjutsarna.  

2016-10-
07 

Utemiljö mötesplatsen 
köpingebro 

Önskemål om bättre utemiljö på UG i Köpingebro. Tack för ert förslag! En bra utemiljö är väldigt 
viktigt. Ert förslag skickas vidare till den som är 
ansvarig för Ungdomsgårdarna i Ystad kommun. 

2016-10-
07 

Bättre samarbete mellan 
gymnasieskolorna 

Att alla gymnasium i Ystad kommun ska ha mer 
samarbeten och göra t ex aktiviteter och kurser 
tillsammans. Så att det inte blir en ridå mellan de olika 
skolorna. 

Tack för ert förslag! Det är negativt om det är för 
stor distans mellan eleverna på gymnasium. Som ni 
skriver hade det varit positivt om eleverna möts 
genom aktiviteter. Detta förslag skickas vidare till 
den som är ansvarig för gymnasieskolorna i Ystad 
kommun. 

2016-10-
07 

Vegetarisk mat i skolan Ett vegetariskt och "vanligt" alternativ på skolmaten 
på högstadieskolorna. Maten är bra för hälsan och 
miljön. Den hållbara kosten blir även bättre om den är 
ekologisk.  

Tack för ert förslag! Vi har antagit en alldeles ny 
matpolicy i kommunen och jobbar för fullt för att få 
den bästa skollunchen! Där kommer den 
vegetariska kosten få en större roll på skolorna. Vi 
skickar vidare ert förslag till den som är ansvarig för 
skolluncherna. 

2016-10-
07 

Hjälp till elever Jag vill att alla elever ska få sin hjälp utifrån sina 
svårigheter. 

Tack för ditt förslag! Självklart ska alla elever få 
hjälp utifrån de svårigheter de möter i skolan. Detta 
är något alla elever i Sverige har rätt till. Kanske är 
svårt att veta vem en ska prata med om en behöver 
hjälp? Isåfall måste det förtydligas. Vi tar till oss din 
synpunkt. 



2016-10-
07 

Mer fritidsaktiviteter Mera fritidsaktiviteter t.ex en ny idrottshall eller en 
skridskobana.&nbsp; 

Tack för ditt förslag! Mycket fritidsaktiviteter är 
viktigt för att alla ska trivas i kommunen. Den nya 
arenan i Ystad kommer skapa plats för ännu mer 
roliga saker att göra! En ishall är något många 
önskar. Det finns pengar avsatt till det men det är 
inte bestämt var den ska stå och fortfarande en hel 
del praktiska saker att lösa! Vi skickar vidare ditt 
förslag till den som är ansvarig för fritidsaktiviteter i 
Ystad. 

2016-10-
07 

För lite bad i skolan Vi tycker att vi Åker in och badar för lite. Vi badar bara 
en till två gånger termin. //Svarte klass 3-6 

Roligt att du använder Listen app! Vad tråkigt att ni 
har så lite bad. Vi skickar vidare ert förslag till er 
rektor! 

2016-10-
07 

2 rätter på skollunchen Man ska kunna välja mellan 2 maträtter och möjlighet 
till pastasallad varje dag! Och efterrätt en gång i 
veckan. 

Tack för ditt förslag! Vi har antagit en alldeles ny 
matpolicy i kommunen och jobbar för fullt för att få 
den bästa skollunchen! Vi skickar vidare ert förslag 
till den som är ansvarig för skolluncherna. 

2016-10-
07 

Bredare fritidsutbud Vi vill ha mer lampor på IP, även på de andra planerna 
än konstgräsplanen. Vi vill också att det ska 
konstrueras en hiss på varje ny aktivitets-byggnad i 
stan, exempelvis Ystad Arena och badhuset. Det hade 
dessutom varit mycket roligt med en slags e-sport 
grupp eller kurs i stan för alla som är intresserade i 
datorspel. Mer intressegrupper till barn och 
ungdomar, högre budget till mer aktivitets-platser. 

: Ungdomens hus håller för tillfället på att se över 
hur de ska jobba med spel av olika sorter. Det går 
bra att ni kontaktar personalen på Ungdomens hus 
och kommer med förslag på hur ni skulle vilja ta del 
av e-sport. Ungdomens hus har som förhoppning 
att bredda sitt utbud gällande spel under hösten.   
En annan möjlighet är att bilda en e-sportsförening 
och sen ansluta er till ett riksförbund, till exempel 
SVEROK. Om ni är intresserade av att skapa en 
förening kan ni kontakta Erik Green på 
erik.green@ystad.se eller 0411-577349 så kan han 
berätta mer om vilka möjligheter det finns till att 
söka bidrag och vara behjälplig vid bildandet av 
föreningen. 



2016-10-
07 

Brädspel och simhall Utöka Ungdomens hus med brädspel. //Ungdoms 
Fullmäktige Blekeskolan  

Tack för ert förslag! Brädspel till Ungdomens Hus är 
ett väldigt bra förslag! Detta skickas vidare till 
ansvarig på Ungdomens Hus. När det gäller ishall så 
finns det avsatta pengar för detta, men det är inte 
klart var jag den ska stå. Sådant tar tyvärr lite tid. Vi 
lovar att säga till så fort vi har nyheter om en ishall! 

2016-10-
07 

Grönsaker Blanda inte grönsaker! Kul med förslag om skolmaten! Vi har antagit en 
alldeles ny matpolicy i kommunen och jobbar för 
fullt för att få den bästa skollunchen! Vi skickar 
vidare synpunkten till den som är ansvarig för 
skolluncherna. 

2016-10-
07 

Ishall Ystad borde ha en ishall! Tack för ditt förslag! En ishall är något många 
önskar i Ystad! Det är inte så konstigt, åka skridskor 
och spela ishockey är roliga aktiviteter. Det finns 
pengar sparade till en ishall. Det är inte bestämt var 
ishallen ska stå om den byggs och att bestämma det 
och sen rita in det på nya kartor tar tyvärr lite tid. Vi 
lovar att berätta så fort det kommer nyheter om en 
ishall. 

2016-10-
07 

Galler vid fönsterna Galler vid fönster där det spelas mycket fotboll. Glaset 
går sönder gång på gång./svarte 

Tack för ert förslag! På fredag (14 oktober) klockan 
9-10 kommer det finnas personal från kommunen 
på plats i Svarte. Detta är ett bra tillfälle att få svar 
på era frågor! Fråga er demokratilärare hur ni ska 
göra. 

2016-10-
07 

Snurregunga i Svarte Vi saknar vår snuregungan som har varit på lagning i 
ett helt år!!! När kommer den?!?! / Svarteskolan 

Kul att du skrev in din idé! På fredag (14 oktober) 
klockan 9-10 kommer det finnas personal från 
kommunen på plats i Svarte. Detta är ett bra tillfälle 
att få svar på era frågor! Fråga er demokratilärare 
hur ni ska göra. 

2016-10-
18 

Mer badtid Jag vill ha mer bad tid pls. vi har för lite bad kan vi inte 
ha mer bad och kan inte vi ha bad i 1 eller 2 timar<br> 

Vi har fått in två förslag om att det borde vara mer 
badtid i skolan. Vad tråkigt att ni inte tycker att ni 
badat tillräckligt! När ni inte skrivit med vilken skola 
ni går på är det svårt för oss att veta vem vi ska säga 



till. Så skicka gärna in era förslag igen och skriv 
vilken skola det gäller! 

2016-10-
18 

Leka utan att skämmas Jag tycker att man får leka med killar utan att 
skämmas. Och bli retad&nbsp; 

Vi håller såklart med dig! Man ska få leka med vem 
man vill. Det är inte kul att skämmas bara för att 
man vill leka med killar.  Om någon är taskig i skolan 
så kan du gå och prata med en vuxen som jobbar på 
skolan. Tycker du inte att det finns någon vuxen du 
kan prata med kan du skicka in ditt förslag igen och 
skriva vilken skola det gäller så ska vi försöka lösa 
det tillsammans. 

2016-10-
18 

Flytta simskolans banor från 
trampolinerna 

Jag skulle vilja att banorna som simskolorna använder i 
badhuset på lördagarna byts. Som det är nu så 
används (ungefär 3 stycken) banor precis vid 
trampolinerna vilket gör att vanliga besökare inte kan 
hoppa och simma där. Mitt förslag är alltså att flytta 
simskolorna till andra sidan av bassängen till 
motionssimmet, så att vanliga besökare kan hoppa på 
trampolinerna och simma bredvid. 

Tack för ditt förslag! Det låter tråkigt att man inte 
ska kunna hoppa trampolin när man besöker 
badhuset. Vi skickar vidare ditt förslag till badets 
verksamhetsledare Johan Hägg. 

2016-10-
18 

Vara ihop utan att skämmas Jag tycker att man ska få vara ihop utan att skemmas Absolut ska man kunna vara det! Så länge båda är 
med på det och ingen blir ledsen ska man få vara 
ihop med den man vill. Om någon är taskig på 
skolan där du går så gå och prata med en vuxen! 
Finns det ingen vuxen du kan prata med? Skriv då 
ditt förslag igen och skriv till vilken skola som gäller 
så löser vi det tillsammans. 

2016-10-
18 

Skateboardpark i Svarte Jag skulle vilja ha en skateboard park i svarte den 
behöver inte vara stor bara en hållbar ramp&nbsp; 

Vad roligt det låter med en skateboardpark! Detta 
låter som ett väldigt bra medborgarförslag. Då kan 
du skicka in förslaget direkt till kommunens 
politiker. Prata med din demokratilärare så kommer 
hen hjälpa dig! Vi skickar också vidare ditt förslag till 
Samhällsbyggnad som har hand om sådana här 



frågor. 

2016-10-
18 

Skolskjuts från Norreportskolan Bussar ifrån Norreportskolan Tack för ert förslag! Vi har tidigare fått in en önskan 
om att man ska kunna åka buss direkt från 
Köpingebro till Norreport. Ert förslag berör kanske 
också de som bor utanför tätorten som tar buss 
eller tåg in till skolan. Det är flera olika saker som 
bestämmer hur bussarna ska gå. Om man har 
mindre än 3,5 kilometer till tågstationen där man 
bor får man ett Jojo-kort. Skånetrafiken är de som 
bestämmer hur bussar och tåg ska gå. Bevisligen 
finns det flera som önskar förändring i 
skolskjutsarna. Så vi tar upp detta i BUN-gruppen 
som kan jobba tillsammans med Henrik Evald som 
är ansvarig för skolskjutsarna för att se hur vi det 
blir bäst med skolskjutsarna i Ystad! 

 


