
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 



Nu var det inte snökaos ute, som vid förra Ungdomsfullmäktige - all snö var borta, så mötet  
kunde ”klubbas in” av vår ordförande Molly Lundholm med nästan alla ledamöter närvaran-
de.  

Sedan inledningspunkterna avverkats så gav vår ordförande 
i Kommunfullmäktige, Matts Johnsson, oss en kort historik 
över politikerorganisationen i Ystad.                                                            
1862 beslöts att den församling, kallad ”de äldste”, skulle 
upphöra och en ny styrelse för stadens ledning skulle bildas, 
där ledamöterna skulle utses via val. På så vis bildades 
Stadsfullmäktige, som hade 27 ledamöter. Kallelsen till det 
årliga mötet gick ut två dagar innan mötet skulle äga rum, 
berättade Matts, så att många hann inte inställa sig med så 
kort varsel – men då fick staden in en del pengar på böter 
istället! Idag består församlingen av 49 ledamöter totalt, och 
den kallas Kommunfullmäktige.                                                                    
Matts vände sig till sist till alla ungdomsfullmäktigeleda-
möterna och hoppades att många från ”de yngsta” längre 
fram i livet kommer med i någon av de de politiska 

nämnderna i kommunen, det som förr kallades ”de äldste”, och är med och bygger framtidens 
Ystad kommun.  
 

Skolmåltiderna 
 

För att kunna ge och ta synpunkter och 
få utförlig information omkring skol-
maten, och kvalitén på denna, så hade 
presidiet bjudit in verksamhetschefen 
Lotta Wallin (till vänster) och kost-
ekonom Marie Balksäter från Samhälls-
byggnad för att mera utförligt berätta om 
skolmaten.  
Vi fick bl.a. veta: Att kommunen har 11 
stycken egna tillagningskök. Dock äter 
eleverna från Bleke på Norreport. (Till 
de privata skolorna, Kunskapsskolan, 
Västra sjöstaden, John Bauer m.fl. lagar 
inte kommunen maten.) Det blir 2600 portioner dagligen som ska tillagas till grundskolorna! 
Att alla som behöver specialkost får det, att inga nötter, mandel eller sesamfrön finns i maten 
med hänsyn till nötallergiker, samt att mjölken är ekologisk. Att man utöver skollunchen er-
bjuder fruktförsäljning, samt frukost för 8 kr och mellanmål för 11 kr. Att man som matgäst 
kan vara med och påverka genom att delta i matrådet, som man håller minst en gång/termin 
på varje skola, då också rektorn på respektive skola sitter med.                                                                          
Blir man inte mätt, så kan man ta om av grönt, potatis, ris och pasta. För övrigt gäller ”tall-
riksmodellen” för varierad kost, vilket betyder att man ska ha lagom protein (fisk, kött m.m.), 
lagom kolhydrater (ris, potatis, pasta m.m.) och lagom frukt och grönt på sin tallrik.  
 

Det är Marie som planerar matschemat till grundskolorna och hon sätter ihop det utifrån vad 
elever visat att man gillar, samt efter utrustning, årstid, högtider och även vad som är lite tren-
digt. Då det är Egna veckan så bestämmer skoleleverna själva matsedeln. Under sportlovet 
kan man på Norreportskolan, för åk 4-7, bli stjärnkock för en dag.  
 

Lotta och Marie vädjade också till alla att inte ta mer mat än man äter upp, att inte kasta mat! 
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Till sist fick alla ledamöter sätta sig i 3-grupper för att diskutera skolmaten och komma med 
synpunkter. Här ser du många av dem: 

  

och Socialnämndens vice ordförande  

så var det dags för grupperna att redovisa vad 
 kommer att kallas Kulturgruppen i fort-

t) håller på med att planera för en utflyktsdag 
Man tar också del i det som rör Barnkulturga-

kreterare. De berättade om mötet de 
ulff och Lotta och Marie från kosten-

ltiderna och skolköken, och fått liknande in-
r idag. Gruppen träffade även representanter 

 
Fika, nämndsmöte, redovisning från dessa, 
 

Efter fikat och samling i våra nämndsgrupper, 
de gjort och vad de planerar. Kultur och Turism 
sättningen därför att turism utgör en egen enhe
till Malmö med besök på museum och teater. 
rantin.  
Samhällsbyggnad har för sin grupp valt ordförande och se
haft den 1 februari med sin förvaltningschef Kerstin W
heten. De har således haft en träff kring skolmå
formation som den alla ledamöterna i Uf fått hä

(som
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från Myndighetsnämnden, vars ordförande Bertil Borgström var på besök på dagens Ung-
domsfullmäktige. Nästa möte i denna nämndsgrupp har de bokat till den 27/4.  

 

Social omsorg-gruppen, vars arbete redovisades av vår vice ordförande Oskar Nilsson, berät-
tade lite kring den planerade ”handikappdagen” den 14 april, då alla i den gruppen, under led-
ning av tillgänglighetsrådgivare Jörgen Abrahamsen, ska få prova hur det är att, i centrala 
Ystad, ta sig fram med hjälp av 
rullstol, samt att ta sig fram 
med bindel för ögonen med 
hjälp av blindkäpp. Roger 
Jönsson, vice ordförande i 
Socialnämnden, (som pre-
senterade sig för Uf då den 
följande punkten på dag-
ordningen togs upp), vill vara 
med i denna nämndsgrupp och 
han har önskemål om att få till 
stånd ett utbyte mellan ungdo-
marna i nämndsgruppen och 
politikerna i Socialnämnden till 
mötet där den 26 maj. Du ser 
Roger nere till vänster på bil-
den. 
      

Motion angående ungdomsrådslag i sociala medier 
 

Roger Jönsson presenterade sig och vad han ville med sin motion (som betyder förslag, idé 
om vad man vill få genomfört, från en fullmäktigeledamot). Roger vill få ungdomar, oavsett 
ålder, att engagera sig i kommunpolitiken. Det kan röra allt som är viktigt för unga männi-
skor, som bostad, fritid, bussturer. Kommunfullmäktige har ju också bestämt att alla frågor 
som berör ungdomar skall gå till Uf för granskning och eventuellt yttrande. Ett rådslag via 
sociala medier innebär att chatfunktioner som bl.a. Facebook kan användas för att sprida in-
tresset och informationsutbytet för ungdomsfrågor. (Barn o ungdomsnämnden i Sigtuna kom-
mun har tagit fram ett program kring ungdomar och social medier, med riktlinjer och annat 
kring elevers digitala liv. Du kan hitta det på den kommunens hemsida.)   
En arbetsgrupp med 7-8 ledamöter från Uf bildades, och vår kontaktlärare från Västervång, 
Kenneth Göransson, tog på sig uppgiften som ordförande och sammankallande. De planerar 
sitt första möte redan före sportlovet. 

 

BUN-gruppen arbetar med många 
frågor, bl.a. det som rör en egen 
hemsida för ungdomar som besöker 
Ungdomens Hus, och man har haft 
ett möte dit vår webbredaktör 
Gabriel Borgius kallats, och han har 
gått med på att hjälpa till med upp-
starten, bl.a. via ett verktyg för att 
skriva på webben, ”WordPress”. 
Man har också i BUN-gruppen tagit 
fram en enkät för att ta reda på vad 
ungdomar tycker ska ingå i ett tänk-
bart ämne i skolan, livskunskap. 



Elevrådsredovisning 
   

Nu var det elevrådens tur att gå fram till talarstolen och berätta om vad man genomfört och 
vad man planerar att genomföra under läsåret på sin skola. Här kommer ett kollage av bilder 
från redovisningen. (Sista bilden på sidan är från nämndredovisningen.) 
 

     
 

        
 

     
 

   
 

Vill du läsa vad man presenterade i de olika elevråden så läs protokollet från Evelina och presidiet! 
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Inför budgetmötet i maj 
 

Evelina påminde alla elevråden och ledamöterna från sina respektive skolor att senast den 31 
mars komma in med förslagen till ”pengamötet” den 12 maj, så att presidiet hinner bereda 
ansökningarna och komma med förslag på prioriteringar bland dessa. Hon underströk att an-
sökningarna skall vara så tydliga som möjligt så att det framgår vad man vill göra. Man måste 
också göra upp en detaljerad budget för de olika kostnaderna som beräknas uppstå med aktivi-
teten eller med det man vill införskaffa eller förnya.   Rickard Magnusson upplyste också om 
att ansökningsblanketterna skickas ut till alla kontaktlärare på de olika skolorna. 
 

Medverkan i Ungdomsfullmäktige och dess påverkan på skolbetygen 
 

Remissen är ute på alla elevråden på skolorna, så presidiet uppmande alla ledamöterna att 
prata med sin rektor på skolan och komma med synpunkter! 
 

Ungdomens Hus 
 

Susanne Nilsson, fritidsledare på Ungdomens 
Hus, redovisade en del av vad man där sysslat 
med och sysslar med. Vi fick alla se en film 
som de gjorde i höstas och lyssna till sången i 
den, som de själva spelat in. Sången har de 
kallat för ”Lika unika”, och den ligger på 
hemsidan för ”Skolväskan” för de som vill 
leta upp den och höra och se den på nytt.  
I vår ska de ha temadagar under olika dagar 
under veckan, man håller också på med olika 
projektarbeten, en välgörenhetskonsert m.m. 
Om du i en dator går in på UH:s hemsida så 
hittar du en länk till Facebook och mer info 
om deras verksamhet.  
 

 
Ros-Marie Johansson, som är politiker i Barn och 
Utbildningsnämnden och mycket engagerad i ung-
domsfrågorna, gick upp i talarstolen för att visa sin 
uppskattning av alla ungdomar som är me
uppmanade dem, liksom Matts Johnsson gjorde i 
inledningen av mötet, att fortsätta med sitt engage
mang och sin drivkraft. De politiska försam
behöver fler unga!   
 
Nästa ungdomsfullmäktige blir den 12 maj – vi får hoppas att våren och värmen då har kom-
mit till Ystad!   
 
Text och bild: Per Eigård, utredn.sekr och koordinator på Social Omsorg.                 

 
 
 
 
 
 

d i Uf och 

-
lingarna 
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