
Väl förberedda och laddade intog 

Ungdomsfullmäktiges nya presidium för första 

gången  podiet i Knutsalen i Gamla Rådhuset. 

Efter att ha öppnat mötet och tackat för 

förtroendet rullade mötet igång med sedvanlig 

närvarorapportering och genomgång av senaste 

protokollet.  

Efter detta kom en punkt på dagordningen som 

säkert flera av ledamöterna var spända på att få 

höra om. Nämligen—Frågan om höstlovet 2015. 

Utvecklingschef Katarina Anker Kofoed intog 

talarstolen och började med att fråga 

ungdomsfullmäktige om de tyckte att höstlovet 

skulle flyttas tillbaka till vecka 44. Hon fick ett 

rungande JA! Katarina kunde då meddela att så 

också kommer att beslutas. Det har gjorts en 

enkätundersökning bland ungdomsfullmäktiges 

ledamöter där hälften av de tillfrågade också 

svarade. Sen har man även genomfört en 

enkätundersökning bland lärare. Från Ungdomens 

hus har man varit ute och frågat elever i årskurs 

7—9. Utan att gå in på detaljer kunde Katarina 

bekräfta att det varit en övertygande majoritet för 

att flytta tillbaka höstlovet till vecka 44—vilket 

alltså nu också blir fallet. 

Även grannkommunerna 

som också flyttade höstlovet 

till vecka 42 kommer att ta 

beslut om att flytta tillbaka 

höstlovet till vecka 44. 



En lika återkommande som intressant och rolig punkt är rapporteringen från vad som hänt på skolorna 

och i elevråden sedan sist. Varje skola får en egen stund att redovisa och det ger en kort men givande 

inblick i hur mycket som händer ute i våra skolor.  

Löderup berättade bland annat om att man samlat in 

pengar från skoljoggen och att man kommer att ha en 

utklädningsdag och en filmdag.  Från Änga berättade man om att man fått sina mål på skolgården 

fixade, att man godkänt att några elever får praoa i matsalen och 

att man pratat om trivsel vilken dom flesta tycker är bra.  

Köpingebro hade pratat en del om nya badhuset  och önskemål kring detta vid 

badlektioner. Sen hade man även bestämt att låg– och mellanstadier inte ska ha 

rast samtidigt och man berättade om invigningen av de nya lokalerna den 27/11. 

Tjejerna från 

Bleke/Östra 

berättade att man 

skulle införa 

kamratstödjare,  

att man önskar 

bättre internet och 

att man har infört 

inneraster vid 

dåligt väder.  

Nästa gäng var 

grabbarna från 

Västervång där 

man har pratat 

en del om hur 

man uppför sig 

och att de 

måste vara 

rädda om 

sakerna.  



På Norreportskolan hade man fått fler saker i 

cafeterian. Man hade föreslagit att lärarnas fikarum 

skulle öppnas för eleverna och sen var där lite stolar 

som skulle lagas.  

På Backaskolan hade man haft inbrott där en hel del datorer och 

iPads stulits. Sen hade man även pratat om vett och etikett i matsalen 

och tvåorna var i full gång med att öva till lucia. 

I Sövestad hade eleverna tagit upp förslag om att 

köpa en begagnad konstgräsplan från Skurup och 

så hade man fått installerat en 3D projektor.  
På Edvinshus hade man fått sätta klassfoton i ramar 

för att förhindra att dom förstörs och så hade man 

röstat om tema på aktivitetsdagen och en 

Halloweendag röstades fram och har genomförts.  

Från Svarte 

berättades att 

man haft möte 

om skolmaten 

och att man 

invigt  

7-mannamålen 

man köpt in för  

UF-pengarna. 

Tyvärr har man 

problem med 

nedskräpning 

varför man satt 

upp skyltar om 

det.  



På 

Kunskaps-

skolan ska 

man starta 

ett projekt 

mot rasism 

och 

mobbning.  

 

 

 

 

På Villa My har man haft trygghetsvandring som 

visade att det inte fanns så många ställen som elever 

kände sig otrygga på. Sen har man gått igenom plan 

mot kränkande behandling och diskriminering. 

Från Sydgym berättade Caroline att man 

ännu inte haft något elevråd men att det 

pratats om att köpa in nya bord och stolar. 

 



Samhällsbyggnadsnämnden 

Gruppen hade ännu inte hunnit ha någon träff men har 

planerat en träff i januari och till våren planerar man för en 

praodag.  

Barn– och Utbildningsnämnden  

Gruppen kunde berätta lite kortfattat 

om de planer som finns på en ny 

skola i Ystad, förskola till årskurs 6. 

Man hade fått titta på ritningarna till 

denna. 

Kulturnämnden 

Gruppen hade fått 

möjlighet att gå på Ystads 

teater och se baletten 

Svansjön. De som såg den 

tyckte det var kul att se och 

uppleva. Framöver 

kommer man att få vara 

med och planera vad som 

ska ingå i Kulturgarantin.  

Socialnämnden 

Gruppen har träffas en 

gång och då träffade man 

socialnämndens 

ordförande som 

förklarade vad 

socialnämnden arbetar 

med. Vid kommande 

möten ska man bland 

annat få mer information 

kring ensamkommande 

flyktingbarn.  



Fältsekreterare Anna Förberg hade sedan lite information, uppgifter samt en glad överraskning till 

Ungdomsfullmäktige. Informationen bestod av information om och kring barnkonventionen som i år alltså 

funnits i 25 år. Uppgifterna bestod i grupparbete där ungdomarna på 4 minuter skulle försöka bilda så 

många nya ord de kunde med utgångspunkt i de bokstäver som ingår i ordet BARNKONVENTIONEN. 

Den grupp som bildade flest ord hann med att bilda 37 nya ord på fyra minuter. Ett ord som ingen grupp 

kom på men som är beskrivande för övningen och ungdomarnas insats är: KREATIV.  Överraskningen 

bestod av att Ungdomsfullmäktige bjöds på tårta efter den gemensamma middagen efter mötet.  

En annan del av grupparbetet bestod i att välja ut och prioritera 9 av de 20 artiklarna i barnkonventionen. 

Anna samlade sedan in detta och kommer att återrapportera vid nästa Ungdomsfullmäktige vilka artiklar 

som Ungdomsfullmäktige prioriterat. Flitens lampa lyste i alla fall under grupparbetets olika delar.  



Först och främst ville presidiet veta lite om vad Ungdomsfullmäktige har för tankar och önskemål om 

exempelvis vilka personer eller organisationer som ska bjudas in till Ungdomsfullmäktige framöver. Två 

och två fick ungdomarna diskutera fram några förslag som sedan samlades in.  

 

Ungdomsfullmäktiges hemsidegrupp berättade sedan om sina tankar och idéer om ungdomsfullmäktiges 

hemsida på www.ystad.se. De började med att visa var den nya sidan finns—nämligen på: 

http://www.ystad.se/kommun & politik—politik och påverkan—ungdomsfullmäktige. Gruppen efterlyste 

tips och idéer från ungdomsfullmäktige om vad man mer vill fylla sidan med. Förslag, tankar, idéer, 

funderingar kan mailas till anna.forberg@ystad.se.  

Så här ser Ungdomsfullmäktiges hemsidegrupp ut.  

Avslutningsvis hade presidiet ett förslag till Ungdomsfullmäktige att Ungdomens hus skulle bjudas in till 

nästa Ungdomsfullmäktige för att informera lite och sedan kanske införa rapport från Ungdomens hus 

som en fast punkt på dagordningen framöver. Detta förslag togs emot positivt. 

 

 

 

 

 
Sen var det dags för avslutning och gemensam middag på Le Cardinal och efter en god måltid bjöds det 

på den utlovade tårtan!  Nästa gång vi ses blir i Knutsalen i Gamla Rådhuset den 3 mars. 




