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Protokoll för Ungdomsfullmäktige 4 December 2015 

1§ Mötet öppnades av ordförande Caroline Axrud.  

2§ Närvarorapportering gjordes av sekreterare Kishor Peneff. 

Frånvarande:  

Köpingebro: Elliot Nilsson - Sebastian Mårtensson ersättare 

Bleke/Östra: Liv Martinsson - Anton Hansson 

Bleke/Östra: Agnes Rosengren - Tristan Farkas 

Västervång:  My Olsson - Hedda Frank 

Västervång: Julia Broman - ingen ersättare 

Kunskap: Villiam Axtelius - ingen ersättare 

Backa: Bea Isaksson - Hanna Sandelius 

Edvinshus Elin Andersson - Selma Breck 

Edvinshus Elin Lundin - Sofia Persson 

Sövestad hade inga ledamöter på mötet. 

3§ Ordförande Caroline läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet 
godkändes av ledamöterna.  

4§ Ungdomens Hus 

Vi välkomnade Wibke Du Rietz, Rasmus Ahlm och Fredrik Lindberg 

De berättade om vad de tillför i kommunen.  

Vi är välkomna till Ungdomens Hus och vi får bestämma vad som sker där.  

På gång åk 4,5 & 6: 

Julavslutningar & Discon, Julmat 

Nästa lördag är det Lussevaka med bland annat Ystads Lucia samt olika 
turneringar 

Fredagen den 18 december är det disco för högstadiet 

De håller på med rekryteringen av nya verksamhetschefen 

5§ Elevrådsrapportering: 

Löderup: Har haft två elevrådsmöte. Ledamöterna har informerat om 
ungdomsfullmäktige på skolan. Har haft FN-tema och arbetat med olika frågor. 
Elevrådet har samlat in kläder och prylar till flyktingar, de fick in mer än 104 
kassar. Skolan har fått nya klockor och cykelställ.  
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Ängaskolan: De ska få ett nytt schema efter jul. Skolan har jobbat med trivsel och 
trygghet. Nästa möte så ska de försöka att göra skolgården roligare 

Köpingebro skola: Skolan har haft ett matråd och ett elevråd. Bjöd in skolkocken 
Mats till matrådet. Elevrådet vill att det ska vara lugnare på bussen. Man vill även 
stärka gemenskapen bland klasserna 

Bleke/Östra: De diskuterar hur den nya skolan ska se ut. Pratar om arbetet med 
grön flagg och berättar om återvinning i klasserna. Man vill även stärka 
gemenskapen.  

Västervångskolan: Sjuorna har varit iväg. Eleverna vill inte ha bokade bord i 
matsalen. Biblioteket ska bli en mysigare plats. 

Norreportskolan: Invigning av elevcaféet efter renoveringen År 9 fick tårta av 
Webbstjärnan för sin hemsida om FN arbetet. Skolan har samlat in cirka 50000 
till Rädda barnen och har fått diplom. 

Backaskolan: Har haft två elevrådsmöten. Firade Nobeldagen. Lågstadiet har 
julpyssel: Den 10 december ska förskoleklassen gå lucia. 

Edvinshus: Pratade om inne- och utemiljön på elevrådet, man ska prata om det i 
klasserna.  Köpa in rack och bollar till pingis och mjuktennis. Man vill ha högre 
staket på Arenan. Nya cykelställ på gång. Fler hörselskydd och hörlurar skall 
köpas in. Pratade om skolmaten i klasserna. Högre gungor, väntar svar från 
rektorn angående förslagen. 

Svarteskolan: En lärare på skolan har arbetat på ett barnhem i Bolivia, skolan ska 
hjälpa barnen där genom tillverkning av armband. Har en digital julkalender. 
Skolan har drabbats av inbrott, många datorer blev stulna. Skall åka till 
Trelleborg ishall. 

Kunskapsskolan: De har byggt lokaler för slöjd och hemkunskap. Tillbehör till 
datorer har gått sönder, har infört nu ett lånesystem istället. Slöjd och bild är 
flyttade till skolan, det innebär förlängda skoldagar. Klockorna fungerar inte.  

Villa MY: Gått trygghetsvandring, man har bestämt sig för att låsa dörrarna 

Sydgym: Diskuterar elevkårens roll på skolan och vad de kan anordna. Skall 
rusta upp glasgången på skolan.  

6§ Gymnasiets medverkan & Arbete med stadgarna 

Caroline höll i röstningen angående motionen om gymnasieskolors medverkan, 
den godkändes.  

Presidiet fick friheten att jobba med stadgarna framöver samt komma med ett 
förslag till mötet i mars.  

7§ Kulturpristagare Fredrik Andersson - Cardiac Records. Fredrik tog emot 
Ystads kulturpris för en månad sedan.  
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Han berättade om sin karriär. Har jobbat med musik hela sitt liv. Sjöng i 
melodifestivalen med ett band som heter Solo. Hjälper nu andra artister genom 
skivbolaget Cardiac Records Jobbar som låtskrivare och producent.  Arbetar på 
Österportskolan med det estetiska programmet. Jobbar med artisten John de 
Son. Fick med en låt till 2016 års melodifestival med Frans som sjöng 
Zlatanlåten. Jobbar mycket med skolor. Man blir musikproducent genom 
estetiska programmet. Samarbetade med Film for Real.  

8§ Nämndsredovisning, slogan och alternativ till tröjorna 

- Barn- och Utbildningsnämnden Slogan: Ung Politik - Gör din röst hörd!            
De pratade om en bom i Svarte. Det var ett medborgarförslag 

- Samhällsbyggnadsnämnden Slogan: Ystads Framtid!                                             
Fick information om förslag till Ystads Renhållningsplan för 2020 av Lotte 
Nilsson som är avfallsstrateg. Kom med synpunkter som sedan Lotte fick med 
sig till Samhällsbyggnadsnämnden. Bifogas som bilaga. Arbetat med 
Miljöarbete bland annat tre punkter för att förbättra miljön i Ystad  

- Kulturnämnden Slogan: Vi för barnens talan.                                                                
De fick information om hur nämnden fungerar. De har ansvar för 
ungdomspotten, därifrån kan man söka pengar. Vem som helst över 13 år får 
söka pengar för att genomföra större projekt.  

- Socialnämnden Slogan: uFm-Ystads ungdomsfullmäktige                                    
Fick information om nämndens roll i samhället, den tar hand om bidrag och 
stöd till ungdomar. Röstade fram vilka frågor man vill fördjupa sig i, de valde 
att arbeta med flyktingar. 

Övriga förslag till slogan: Ung röst är en tung röst, gör DIN röst hörd 

    Alla kan göra skillnad. Vi för de ungas talan 

    Vi röstade för: Ung Politik - Gör din röst hörd!  

Alternativen som röstades på ang. prylar: 

1. En Hoodie - (ingen slutgiltig design än)  

2. En ryggsäck - svart 

3. En datorväska - grå, svart eller röd 

4. En axelremsväska - svart 

5. En tygväska - många olika färgval 

Vi röstade för: en grå Hoodietröja 

9§ Presidiet informerade inför budgetmötet i maj.   

Presidiet vill att man tänker större än tidigare. Caroline påminde om att 
Presidiet, skolorna och nämnderna kan söka pengar. 
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Presidiets förslag är en eventuell UF dag. Ledamöterna fick diskutera om vad en 
UF dag skulle innebära. 

10§ Film for Real 

Anna Förberg berättade om projektet och hur det har gått. Det är ett samarbete 
mellan Staffanstorp, Ystad och Simrishamn. Syftet är att uppmärksamma farorna 
med droger. Målgruppen är ungdomar, två filmer har spelats in av ungdomar för 
att nå målgruppen bättre.                                                                                           
Filmerna heter:“Trots all jävla skit…..oskiljaktiga” och  “Typ alla sa…. det är 
fucking ofarligt”. 

Filmerna ska användas i skolundervisningen framöver. Fyra olika deltävlingar 
har genomförts 

1. Synopsis/utkast till filmen 

2. Audition/roller 

3. Filmmusik 

4. Jobba med filmteamet och research om cannabis och om 
majoritetsmissförståndet. 

Filmen spelades in under 2015 och visades under 2015 för bland annat åk. 9. 
Film for Real organiserade ett evenemang i Öja för att påminna eleverna om 
projektet. Många har varit med i filmen från alla tre kommuner.   

11§ Hemsidegruppen 

Gruppen visade hemsidan och informerade om förändringarna som gjorts 
hittills.  

10§ Övriga frågor 

En ny grupp för slogan och hoodie har skapats. Medlemmarna är:  

Carl Persson                                                                                                                            

Måns Nelson 

Anthon Hansson 

Tristan Farkas 

Elias Svensson 

Nora Wängerud 

Tilde Thun 

Elin Jarl 

Hobbe Rix 

Ebba Lundberg 

Ville Kleman 

Axel Küster 

Kishor Peneff 

Yllka Krasniqi 
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Caroline Axrud 

Titus Farkas 

Katharina de Burger 

 

Vi har haft gäster från Örkelljunga, Åstorp och Höganäs som var nyfikna på vårt 
ungdomsfullmäktige. Skall eventuellt starta upp liknande verksamhet.  

Caroline och Titus från presidiet har träffat Rotary, de var där och informerade 
om Ungdomsfullmäktige. 

Presidiet skall träffa Barnombudsmannen och diskutera framtiden för unga i 
Ystad kommun den 9 februari. 

Ledamöterna fick komma med egna förslag och funderingar angående ungas 
framtid i Ystad inför mötet. Här är några av förslagen och funderingarna: 

-  En tänker på framtiden för unga inom jobb och bostad.  

- Hur man ska minska användningen av droger & tobak?  

- Hur det kommer se ut i framtiden?  

- Hur påverkas det vi kommer fram till i UF i kommunen? 

11§ Ordföranden Caroline Axrud avslutade mötet.  

 

Vid protokollet 

Kishor Peneff   

Sekreterare Ungdomsfullmäktige 


