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Första mötet 
När alla var på plats och 
nya presidiet funnit sig till 
rätta inledde ordförande, 
David Ohlin, mötet. Han 
inledde med att tacka för 
förtroendet som 
Ungdomsfullmäktige gett 
presidiet att leda 
Ungdomsfullmäktige 
under 2012/2013. David 
och presidiet hälsade att de 
ser fram emot ett bra 
verksamhetsår där 
ungdomsfullmäktige får 
vara med och påverka och 
bestämma. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Efter detta blev det genomgång av närvaron och sedan läste ordförande upp en 
sammanfattning från internatet i Löderup.  
 
 
Elevrådsredovisning 
Nästa punkt på dagordningen var redovisning från respektive skolas elevråd och vad man 
varit sysselsatta med sedan sist och vad man planerar framöver. Men först gavs lite tid att 
prata sig samman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Här ser vi presidiet på plats. Från vänster: William Lindroth, 
David Ohlin, Josefin Hansen och Saga Blomster 



Det är många olika aktiviteter och ämnen som tas upp 
i de olika elevråden. På bilden redovisar Löderups 
elevråd vad som är aktuellt hos dem. 
 
Sammanfattningsvis handlade redovisningarna om 
allt från nya ordningsregler till kaffemaskin till 
eleverna. Inför kommande vintersäsong hade 

Blekeskolan pratat om att eventuellt ha en så kallad 
snöbollszon där man skulle få lov att kasta snöbollar. Man 

hade dock inte bestämt något ännu eftersom man konstaterat, kloka som ungdomarna är, att 
en sådan zon även innebär en del risker. På några skolor hade man haft uppe och diskuterat 
skolans trivselregler och på Östra skolan hade man även påtalat att vuxna inte bara får gå 
förbi på skolgården om det verkar vara bråk eller annat på gång. Som en del i trivseln har 
bland annat Backaskolan, Sövestad och Västervång olika planer och önskemål rörande 
exempelvis målning, ommöblering, renovering. För Västra 
Sjöstadens skola väntar spännande tider då man till hösten 
ska flytta till nya lokaler på Regementsområdet och 
planering inför detta pågår redan.  Edvinshem/Edvinshus 
planerar för en gemensam trygghetsdag med bland annat 
målsättningen att eleverna ska lära känna varandra bättre 
då man numera är uppdelade på två olika lokaler en bit 
ifrån varandra. En annan spännande redovisning var 
Kunskapsskolan som berättade att deras elevråds styrelse 
varit på elevrådsutbildning i Malmö där man fått olika tips 
och idéer. Bland annat hade det resulterat i att man tagit 
fram en egen logga för elevrådet.  
 
Redovisning från nämndsgrupperna 

 
Nämndsgruppsmöte med en chans att prata sig 
samman inför den kommande redovisningen. 
 
 
 
 
 
 
 

Barn- och Utbildningsnämnden 
Barnchecklistan har lämnats till presidiet och vid sitt första möte hade man lite ”lära känna 
varandra-övningar” samt fick information om hur de olika nämnderna hänger ihop. Framöver 
kommer man att få titta på ute- och innemiljö kring byggnader tillhörande skolorna och få 
vara med och påverka. 
 
Socialnämnden 
Vid första mötet fick man information om socialnämnden och dess olika verksamheter, 
Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS), Individ och familjeomsorgen (IFO), Vård 
och Omsorg (VoO) samt Hälso- och sjukvård (HoS). Utifrån detta fick man sedan komma 
med förslag kring vad man var intresserade av att veta mer om och det planeras bland annat 
för olika studiebesök samt ett möte med socialnämndens ordförande, Karin Olsson Lindström.  



1. Hur vill ni ungdomar 
möta politiker 

2. Hur ska vi göra så att alla 
barn och unga ska veta 
om att 
ungdomsfullmäktige 
finns så man vet att det är 
hit man kan vända sig om 
man vill påverka något i 
kommunen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Planerar för att vara med på nämndsmöten samt för att ha en prao dag på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Man har också diskuterat eventuella studiebesök. 
 
Kulturnämnden 
Ska träffas den 6 december. Man kommer bland annat att arbeta med sin hemsida, 
Kulturkollen, som finns på Ystads kommun hemsida: www.ystad.se > Kultur > Kulturgaranti 
för barn och unga > Kulturkollen. Här skriver man bland annat recensioner kring olika 
kulturevenemang man varit på med skolan. Vidare planerar man för nya kulturevenemang och 
man kommer att titta på bibliotekets digitala tjänster.  
 
LUPP, d.v.s. lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
Alexandra Hansson och Anna Förberg intog härefter 
talarstolen för en återrapportering kring resultatet av 
LUPP:en. Ungdomsfullmäktige var först ut att få ta 
del av denna återrapportering.  
 
Alexandra och Anna berättade att resultatet visar att 
ungdomarna i Ystad (årskurs 8) tycker att det finns 
bra/ganska bra med aktiviteter i Ystad. En del nya 
förslag på aktiviteter har också framkommit i 
uppföljningen och några av dessa förslag kommer att 
bli verklighet i och med arenabygget i Ystad. Vad som också 
framkommit i LUPP:en är att ungdomarna i Ystad vill vara med och påverka men upplever att 
de inte får vara med och påverka i den utsträckning man vill. Detta ska man nu titta mer på 
och ta upp till diskussion med bland annat elevrådet ute på skolorna. Sen fanns det samtidigt 
många som inte heller vill påverka och även detta är intressant att titta vidare på och fråga sig, 
varför är det så? Något som var mycket positivt från LUPP:en var att den visade att 
ungdomarna upplever trygghet i Ystad.  
 
Utifrån denna redovisning fick sedan varje nämndsgrupp sätta sig och diskutera kring 2 
frågeställningar som Alexandra och Anna ville ha ungdomsfullmäktiges tankar och idéer 
kring.  
 

 
  

https://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/34E3C5CE4E2837ACC12570D90055ECBF
https://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/34D6C7B8BA8CF286C125700B00535975
https://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/2A31F163694717CAC125768700533A1B
https://www.ystad.se/ystadweb.nsf/AllDocuments/2A31F163694717CAC125768700533A1B


Efteråt blev det redovisning från respektive nämndsgrupp och vad man kommit fram till och 
här var det många kloka tankar och idéer som presenterades och som Alexandra och Anna nu 
tar med sig i sitt fortsatta arbete kring dessa frågor.  
 
Och så… 
Avhandlades ytterligare ett par punkter på dagordningen där bland annat presidiet berättade 
om studiebesöket de haft från Höganäs kommun där man träffade deras ungdomsråd och 
utbytte erfarenheter och kunde konstatera både likheter och skillnader mellan de olika 
kommunernas sätt att arbeta med ungdomsdemokrati. Presidiet hade även varit på 
kommunfullmäktiges möte och presenterat sig. 
 
Avslutningsvis repeterade ordförande David om kriterierna för att kunna beviljas pengar på 
det kommande, så kallade, ”pengamötet” och det bestämdes sedan att barnchecklistan nu 
skickas vidare till rätt förvaltning för vidare behandling. Härefter blev det en 
kort sittning igen i de olika nämndsgrupperna. Denna gång för att 
diskutera fram förslag till intressanta gäster/föreläsare till 
ungdomsfullmäktige och brist på förslag var det ont om… Det 
fullständigt haglade fram förslag när de olika nämndsgrupperna 
sedan kortfattat redogjorde för vad man kommit fram till för 
förslag men en klar huvudriktning är ett intresse kring miljö, 
hälsa och räddningstjänst (för att bara nämna några av 
förslagen). 
 
Övrigt 
Tilde Thun tog här upp en fråga om hur ungdomsfullmäktige 
kanske kan påverka så att Ystad kan locka lite andra affärer än 
dagens till staden. 
 
Representanter från Edvinshem/-hus framförde att det längs 
skolvägen för många av ungdomarna saknas ett övergångsställe.  
 
Sist ut blev Ros Mari Johansson från Barn- och 
Utbildningsnämnden som ville välkomna alla ungdomarna till 
kommunfullmäktigemötena som alltid är tredje torsdagen i varje 
månad. Själv kommer hon att redovisa om dagens ungdomsfullmäktige tillbaka till sin nämnd 
och hon ville också framföra att politikerna i Barn- och Utbildningsnämnden gärna kommer ut 
till skolorna och träffar ungdomarna.  
 
Avslutning och lunch 
Nu kunde så ordförande David Ohlin avsluta mötet efter att ha lett mötet, från början till slut, 
som ett proffs. Verkligen bra jobbat David!  
 
Ett gemensamt tåg styrde sedan kosan till Bryggeriet där lunchen väntade. Tyvärr hade 
bryggningen av öl sammanfallit med vår lunch vilket spred en viss oönskad doft i 
restaurangen…  
 
God Jul o Gott Nytt År 

 
Text och bild: Jenny Nilsson, utredningssekreterare och koordinator på Social Omsorg 


