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Så var Ungdomsfullmäktige igång igen, med en fullspäckad dagordning, och efter det att 

Molly Lundholm förklarat mötet öppnat, och närvarorapporteringen samt föregående mötes-

protokoll var avklarade gick vi raskt över till att hälsa Susanne Åberg, miljöinformatör på 

Länsstyrelsen välkommen. Hur värnar vi om miljön, var hennes uppgift att förmedla och 

hon gick mycket systematiskt och pedago-

giskt tillväga, med föredömligt bildmaterial, 

och inledde med att förklara att Länsstyrelsen 

är ”regeringens förlängda arm”. Generat-

ionsmålet, som fastställdes 1999, säger att: 

”Det övergripande målet för 

miljöpolitiken är att till nästa 

generation, år 2020, lämna 

över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan 

att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.” För att nå dit måste vi leva 

resurseffektivt, återanvända, satsa på upple-

velser istället för konsumtion, inte slösa, och 

när vi konsumerar så ska vi göra det på ett 

för naturen och klimatet hållbart sätt. När vi konsumerar så ska vi köpa miljömärkt och ekolo-

giskt, och vi ska fråga i affären var varan kommer ifrån och hur den har transporterats hit; 

slutligen ska vi köpa begagnat så långt det går!                                                                                            

Sopsortera och återvinna är det lagstiftat att vi ska göra (det kostar i energi 20 ggr mer att 

producera en ny aluminiumburk jämfört med att återvinna en använd!) och du kan läsa mer 

om vad som gäller för vår kommun på  www.sopor.nu och på www.sysav.se där du ska klicka 

vidare till Sysav i skolan för att 1) ta kontakt med en skolinformatör som besöker din skola 2) 

komma på Öppet hus på en återvinningscentral, eller 3) ordna en guidad tur i buss på Spille-

peng utanför Malmö (=OBS! det är gratis, och kan vara ett tips, menade Susanne Åberg, för 

elevråd och skolledning att kolla upp!) Om vi ska färdas riktigt miljömedvetet och inte släppa 

ut växthusgaser alls så ska vi gå eller cykla, och går inte det så är det bra att åka kollektivt, 

med buss eller tåg, eller samåka om vi färdas med bil, och då helst med en miljövänlig bil, 

som går på förnyelsebara bränslen som biogas och etanol eller går på el/batterikraft. Susanne 

avslutade bl.a. med att tipsa om en annan hemsida, som främst vänder sig till lärare, Hållbar 

utveckling i skolan, www.hutiskolan.se                                                                                                    

Helt klart måste vi alla hjälpas åt om vi ska bevara vår jord! Och att ändra sin attityd till kon-

sumtion är en viktig början!  

Elevrådsredovisningen, en översikt                                                 

Först ut var Löderup som bl.a. berättade att elevrå-

det ska ordna en skulpturdag och att de ska ha en 

gemensam skoldag med Glemminge skola. Änga 

berättade om ordningsregler, om att toaletterna är 

smutsiga och behöver en uppfräschning, liksom 

http://www.sopor.nu/
http://www.sysav.se/
http://www.hutiskolan.se/
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skolgården. Bleke ska ordna omröstning för att bilda en grupp som tar hand om mobbing, och 

tillsammans med Östra ska de planera ett disco, vidare ska elevrådet ordna en intressedag för 

hela skolan. Köpingebro berättade om linbanan de ska inköpa för ungdomsfullmäktigepeng-

arna från i fjor, om att sexorna ska arrangera ett disco, att man arbetar med en likabehand-

lingsplan samt att man ska ha en talangjakt. Även Östra ska ha en talangjakt, och föräldraför-

eningen där ska bidra med en slant 

till biblioteket. Västervång rappor-

terade om bänkarna till skolans ute-

plats som man inköpt för Uf-peng-

arna. Norreport är inne på att de 

ska sälja bandyrinken eftersom den 

inte används, vidare har de löst par-

keringsproblemet för mopederna så 

att dessa får ställas inne på skolgår-

den, samt att de ska ha en dag med 

UNF den 10 april. Backa ska arran-

gera en melodifestival den 25 maj 

och man har också diskuterat öns-

kemål inför budgetmötet i maj, lik-

som Edvinshems elevråd, som även 

bestämt nya regler för mobil-

användningen. Svarte representera-

des av Joel Ljungfelt och Hannes 

Rockström, och du ser dem nere till 

höger på omslagssidan!  Kunskap 

ska ha skoldisco och de inbjuder, liksom Norreport, UNF till våren; man ska också ändra 

cafétiderna så att dessa utsträckes till längre öppethållande; vidare har man fått en ny mat-

leverantör som man är mycket nöjd med på skolan, Stora Hotellet i Tomelilla.                             

Västra Sjöstaden kommer att 

få igenom en önskematsedel i 

vecka 11 och man har planer 

på en lägerskola. Att en lek-

skola och en fotbollsplan ta-

gits bort av säkerhetsskäl var 

man missnöjd med och för-

väntar sig att det löses på nå-

got sätt.  Sist ut var Adrian 

Magnusson från Österports-

gymnasiet/Sydgym som för-

medlade återkommande 

brister från sin skola gällande 

arbetsmiljön och datorerna 

som inte räcker till. 

Nicole Norin och Fanny Grahm representerade 

Sövestadskolans elevråd 

Här redogör Måns Lindgren, Cassandra Nilsson och 

Caroline Ekström vad som är på gång för Köpinge-

broskolan 
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Betygsfrågan                                                                                                                                                    

Efter det att vår ordförande Molly redovisat bakgrunden så steg vår förvaltningschef för Kul-

tur o Utbildning, Christer Olofsson (se bild på omslagssidan!) upp i talarstolen. Han inledde 

med att beklaga att Ungdomsfullmäktige inte tidigare fått något svar i frågan, och ursäktade 

skolledningen med att frågan kanske inte var tydligt ställd till en viss tjänsteman. I vilket fall 

så kom Christer med ett klart och genomtänkt besked i betygsfrågan. Således kan det stå som 

en anteckning i betyget att man deltagit i Uf, men då måste man tala om det för den siste be-

tygssättande läraren. Enbart deltagandet skall inte ge något högre betyg, men om man visat 

sina förmågor, om man deltagit aktivt, så kan det påverka betyget positivt, under förutsättning 

att engagemanget styrkts av någon kontaktlärare till eleven, och att man talat med sin lärare, i 

t.ex svenska, om det. Christer menar att kunna argumentera, diskutera och engagera är viktigt 

för ämnet svenska. Ungdomsfullmäktige behandlade därefter frågan och man beslutade att det 

ska stå skriftligt i betyget att man deltagit i Uf. 

Nämndsmöte och redovisning                                     

BUN-gruppen hade arbetat vidare i sin 

grupp med Barnkonventionen och visade nu 

sin barnchecklista med dess policy, samt en 

enkät till 

politiker och 

tjänstemän 

och en till 

barn och 

ungdomar, 

som hand-

lade om 

barns infly-

tande. 

Huruvida Uf 

ska ställa sig 

bakom 

materialet 

får avgöras på nästa möte den 9 maj, sedan 

presidiet bearbetat det och tagit fram beslutsun-

derlag.                                                                     

Social Omsorg har gjort studiebesök på äldre-

boendena Bellevue och Vigs Ängar, och Vilma 

Rix, som fotograferat besöken, visade bild-

materialet med text, på over-headdukarna.         

Samhällsbyggnadsgruppen (bilden till höger) 

var på praodag den 8 februari och man visade 

vad man sett och gjort på förvaltningens alla 

olika avdelningar. På Mät och GIS hade man 

sett hur man gör kartor, och på IT vad de sysslar 

Här ser du Ellen Sandberg, Norreportsko-

lan, som hoppat in som vikarie/ersättare 

för en annan ledamot 
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med där. På Backaskolan hade man träffat städpersonalen och på Fastighetsavdelningen hade 

man sett på utformningen av bänkar och lekplatser, samt av hamnen. Man hade också kikat på 

ritningarna till det nya badhuset och sporthallarna. Några hade varit på badhuset och andra på 

Plan och Bygg, där man fått göra ett eget villaområde.                                                                                

Kulturgruppen hade varit på Scalabiografen och sett filmen ”Simon och Ekarna” och både 

Selma Örtqvist och Molly Lundholm har skrivit vars en recension av filmen som du kan läsa 

på den hemsida som heter Kulturkollen. Du kommer till sidan om du på portalsidan går in på 

Kultur (överst i den blå raden) och sedan väljer Kulturgaranti för barn och unga>Kulturkollen 

>Recension av Simon och Ekarna.  Så här ser hemsidan ut för Kulturkollen: 

Kulturkollen 
 

Ungdomsfullmäktiges kulturnämndsgrupp skriver om sina kulturupplevelser 

Välkommen till Kulturkollen! På den här sidan hittar du recensioner skrivna av olika ledamöter i 
Ungdomsfullmäktiges kulturnämndsgrupp. Vi går tillsammans eller på egen hand på olika kulturar-

rangemang i Ystad, och sedan skriver vi om våra upplevelser här. 

Arenan och badhuset                                                                                                                                

Vår tillförordnade kommundirektör Leif 

Borg äntrade nu talarstolen för att berätta 

hur planeringen för Arenan, med nya bad-

huset och de två sporthallarna ser ut och 

vilka beslut som är fattade ekonomiskt. 

Han förklarade att det inte var ekonomiskt 

försvarbart att rusta upp den gamla Öp-

hallen för 135 miljoner kronor. Därför be-

slutade kommunfullmäktige i januari i år 

att tillsammans med nytt badhus också 

bygga ny idrottshall. På den gamla tomten 

runt Öp-hallen kommer man, med start i 

höst, att bygga det nya badhuset till en 

kostnad av 285 miljoner. Det ska stå klart till sommaren 2014, då man börjar bygga den 

mindre sporthallen, B-hallen, som blir en tränings- och skolidrottshall med plats för 1.500 

personer, och den ska stå klar ett år senare, då man påbör-

jar rivningen av gamla Öp-hallen för att på samma plats 

bygga den stora A-hallen, som får en publikkapacitet på 

2.500 personer. Här ska man utöver idrottsaktiviteter även 

ordna bl.a. mässor och utställningar. De båda sporthallar-

na kommer att kosta 215 miljoner, så tillsammans med 

badhuset så blir totalkostnaden 500 miljoner kronor, den 

största investeringen i kommunens historia. I hallarna 

kommer det att finnas styrketräningslokaler och i simhal-

len en bowlinghall med tolv banor. På frågan från en le-

damot vad som kommer att hända med gamla badhuset, så 

svarade Leif att det kommer att säljas.  
 

Sist ut, på övertid, fick Joakim Hald kortfattat informera 

om UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, som nu star-

tat en förening för hela Österlen. 

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

Bild från hemsidan Kulturkollen 

Leif 

Borg 


