UNGDOMSFULLMÄKTIGE

Verksamhetsberättelse för Ungdomsfullmäktige 2014/2015
Inledning
Verksamhetsåret 2014-2015 har letts av presidiet som bestått av ordförande
Caroline Axrud, vice ordförande Frida Lanas, sekreterare Sara Kristiansson samt
vice sekreteraren Tilde Nilsson Dahlman. Det har hänt mycket under året som
gjort att det blivit en hel del möten framförallt för presidiet.
Aktuella frågor under verksamhetsåret har varit remissvar angående den nya
cykelstrategin, remissvar och arbete med Barnchecklistan samt arbete med
Vision 2030. Andra frågor som Ungdomsfullmäktige arbetat med är bland annat
åsikter kring hur polisen ska prioritera sitt arbete framöver, några ledamöter fick
möjlighet att provbada i det nya badhuset innan invigningen med mera.
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda sammanträden, inklusive ett
internat. Utöver ordinarie möten har de anordnat, samt deltagit i en workshop i
samband med framtagandet av barnchecklistan.
Mötesverksamhet
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda möten under året:
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7-8 oktober 2014, Löderups Strandbad
Det första mötet inleddes med ett internat på Löderups Strandbad. Då valdes ett
nytt presidium och ledamöterna fördelades i respektive nämnd.
På internatet var Rädda Barnen inbjudna och de presenterade sin undersökning
Ung Röst 2014 och ledamöterna fick även arbeta i små grupper utifrån olika
frågeställningar kring undersökningen. Man arbetade med den fördjupade
översiktsplanen för Ystad. Mycket grupparbete där planarkitekterna fick in
många synpunkter kring Ystads framtid från ledamöterna.
Verksamhetsberättelsen för 2013/2014 presenterades.
Kommundirektören Christel Jönsson informerade om sitt arbete samt vilka
frågor som är aktuella för Ystad för närvarande. Ledamöter informerade om
provbadet på nya badhuset. De tyckte det var fint och fräscht men lite trångt i
äventyrsbadet samt lite för höga priser.
26 november 2014, Knutssalen
Utvecklingschef, Katarina Anker-Kofoed, från Kultur- och
utbildningsförvaltningen informerade om utvärderingen som genomförts bland
UF:s ledamöter, pedagoger samt övriga berörda, angående förflyttning av
höstlovet från vecka 44 till vecka 42. I enighet med majoriteten av de som svarat
på enkäten, kommer lovet att flyttas tillbaka till vecka 44under 2015.
Barnkonventionen fyllde 25 år. Fältsekreterare Anna Förberg informerade om
organisationens historia samt gjorde en del övningar med UF kring
Barnkonventionen.
En utvald grupp ledamöter informerade om förändringar angående UF:s
hemsida. Ungdomsfullmäktige beslutade också att Ungdomens Hus som får ny
chef inom kort ska ha en stående punkt på dagordningen.
Ordföranden redogjorde för hur det går till att söka pengar under våren från UF.
Presidiet uppmanade ledamöterna att utveckla tankegångarna kring
ansökningarna.
3 mars 2015, Knutssalen
Kommunalrådet Kent Mårtensson berättade om det uppdrag
ungdomsfullmäktige fått, att ta fram förslag på hur en barnchecklista för Ystads
Kommun skulle kunna se ut.
Kommissarie Patrik Ahrlin informerade om polisens omorganisering. Genom
gruppdiskussioner samlade han sedan in ledamöternas tankar kring vad de
tycker är viktigt att polisen i Ystad fokuserar på framöver.
Presidiet presenterade remissvaret angående cykelstrategin som presidiet och
Samhällsbyggnads nämndsgrupp arbetat fram.
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Verksamhetschefen på Ungdomens Hus Jesper Mattsson presenterade
kommande aktiviteter i huset. Dessutom fick presidiet arbeta med en del
frågeställningar inför framtiden.
Alla ordförandena i kommunens nämnder fanns på plats för korta presentationer.
Presidiet informerade om studiebesöket i Lund där man deltagit i deras
ungdomsting.

Kommundirektör Christel Jönsson möter ungdomsfullmäktige i Löderup
13 maj 2015, Knutssalen
Detta möte innehöll främst budgetdiskussioner, vilket presenteras separat.
Kommunfullmäktiges ordförande Kaj Jönsson presenterade budgetmötet
tillsammans med Adrian Magnusson, politiker i Gymnasienämnden, som skulle
leda denna punkt.
Det var premiär på Webb-tv i ungdomsfullmäktige.
En ny remiss angående biblioteken i Ystad kommun hade kommit in till UF. Det
beslutades att arbeta med den till hösten. Folkhälsostrateg Barn- och Unga,
Alexandra Hansson, presenterade förslag till barnchecklista som UF tagit fram.
Beslut togs i UF och förslaget skickades till Kommunstyrelsen.
Björn Berner från IT-avdelningen presenterade bredbandsstrategin för Ystad.
Jesper Mattsson, Ungdomens Hus tipsade om kommande aktiviteter bland annat
tjejkväll och filmmaraton.
Nämndsgrupperna ( med cirka 12 ledamöter per grupp )
Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, koordinator Marina Mårtensson:
- Träffat den nye chefen för förvaltningen och diskuterat aktuella frågor
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- Diskuterat Cykelstrategin och svarat på remissen
- Gått igenom kommunens bredbandsstrategi
- I övrigt har man haft diskussioner om spontanidrottsplatser i kommunen
samt gått igenom UF:s nya hemsidor.
Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Jenny Nilsson:
- Träffat nämndens ordförande som presenterat verksamheten bland annat
enheterna Vård o Omsorg och Hälso o Sjukvård
- Diskuterat flyktingfrågor och då främst kring ensamkommande flyktingar
- Har grundligt gått igenom handikappsituationen, bland annat genom att
sitta i rullstol och testa framkomligheten i centrala Ystad.
Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden, koordinator Katarina
Anker Kofoed:
- Diskuterat den nya skolan som ska byggas. Ritningar och förslag
- Träffat fritidskonsulenten och pratat om föreningarna i Ystad
- Arbetat med att ta fram en Barnchecklista för Ystad samt aktivt
medverkat i den workshop man hade kring frågan
- Undersökt kommunens hemsidor.
Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Charlotta Vinberg Kronbäck
- Varit på Ystads teater och sett baletten Svansjön med ryska dansare
- Arbetat med innehållet i kommunens Kulturgaranti
- Varit på olika kulturevenemang i Hässleholm och Malmö, bland annat
olika dansföreställningar som eventuellt skall köpas in till Ystad
- Gjort studiebesök på Teatern och Klostret bland annat bakom kulisserna
samt tittat på utställningarna.

Presidiet tillsammans med politikern Adrian Magnusson inför budgetmötet
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Budget
Presidiets förslag presenterades av ordförande Caroline Axrud samt tidigare
ordföranden David Ohlin. Presidiet hade lyft fram förslag med bra planering
som hade kommit fram genom en demokratisk process där ungdomarna varit
delaktiga och även förslag som stärker gemenskapen i skolan. Resultatet av
budgetmötet blev:
Skola
Norreportskolan
Österportsgymnasiet
Löderup skola
Backaskolan
Östra skolan
Hedeskoga skola
Villa MY
Västervångskolan
Blekeskolan
Ängaskolan

Ärende
Föreläsning, ANDT
Air experience
Vattenhallen i Lund
FUN- camp
Tekniska museet
Gladans naturskola
Sövde Äventyrscamp
Trivsel och trygghet
Den blå planeten
Trivsel och Trygghet

Ansökta medel
15 000 kr
12 880 kr
20 000 kr
12 000 kr
11 100 kr
15 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
10 000 kr

Den sammanlagda summan för tillstyrkta ärenden för 2015 blev 140 980 kr
Inkomna remisser
Cykelstrategi för Ystads kommun
Ungdomsfullmäktige fick under februari den nya cykelstrategin på sitt bord.
Presidiet fick tillsammans med Samhällsbyggnads nämndsgrupp en genomgång
av strategin. I remissvaret var UF positiv till att allt hade kommit med, dock
ville man förtydliga bristerna kring söndriga vägar (hål) samt att vägarna måste
bli säkrare till skolor. Speciellt Regementsgatan och Dragongatan nämndes som
exempel.
Remiss från Kommunstyrelsen om att ta fram en barnchecklista
Frågan om Barnchecklistan har pågått ett tag. I början av året fick
ungdomsfullmäktige i uppgift av Kommunstyrelsen att ta fram en enkel men
tydlig barnchecklista tillsammans med Kultur och utbildning.
En workshop gick av stapeln i april på Ungdomens Hus, planerad av tjänstemän
och ledamöter från UF. En halvdag som bestod av utbildning i
Barnkonventionen och diskussioner kring förslag till Barnchecklista. Ungdomar,
politiker från alla nämnder och tjänstemän från alla förvaltningar i kommunen
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deltog. Utifrån denna dag har det tagits fram ett förslag som
ungdomsfullmäktige tog ett beslut på den 13 maj 2015. Förslaget har skickats
till Kommunstyrelsen.
Remiss angående framtiden för Ystads olika bibliotek
I maj fick ungdomsfullmäktige en remiss från Kulturnämnden. Man håller på att
se över bibliotekens utveckling. Lokaler, aktiviteter m.m vill man ha lite förslag
på. Ungdomsfullmäktige kommer att ta tag i frågan i början på hösten.

Det var premiär för webbsändning på ungdomsfullmäktige 13 maj
Övriga frågor
Polisens arbete i framtiden
På mötet den 3 mars var kommissarie Patrik Ahrlin inbjuden. Han informerade
om polisens omorganisering. Dessutom ville han ha in åsikter av UF om vad
ungdomar tycker är viktigt att polisen i Ystad arbetar med framöver.
Ledamöterna, som arbetade i smågrupper ville att man bland annat skulle
prioritera arbetet kring inbrott, trafiken, stoppa mindre brott så att de inte blir
större samt att polisen ska synas mer på stan. Att finnas där ungdomar är samt ha
mer kontakt med yngre är andra viktiga förslag.
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Vision 2030, den fördjupade översiktsplanen
Den 8 oktober på internatet i Löderup arbetade ungdomsfullmäktige med den
fördjupade översiktsplanen under ledning av planarkitekterna Niklas och Sofie
från Samhällsbyggnad. Man arbetade med olika påståenden om Ystad men
också om viktiga prioriteringar för framtiden.

Rädda Barnens Ung Röst
På internatet fanns även organisationen Rädda Barnens representant, Malin
Sigurdsson på plats. Hon informerade om en enkätundersökning som de gjort,
Ung Röst 2014. En stor undersökning där 25 000 barn i Sverige fått svara på
frågor om sina rättigheter. Ledamöterna fick arbeta i mindre grupper och
djupdyka i en del frågor. Många saker är bra men det finns mycket som kan bli
bättre. Förslag på förbättringar som ledamöterna kom fram till var bland annat
om hur man hanterar de som mobbar, hur man minskar stressen i skolan, att man
villa ha fler civila poliser ute för att öka tryggheten samt att man vill få vuxna att
lyssna mer på barnen.

Flyttningen av höstlovet 2014
Frågan om flyttningen av höstlovet 2014 blev en het potatis redan förra året då
ungdomsfullmäktige inte fick tycka till innan beslutet fattades. I oktober 2014
fick alla ledamöter i UF möjlighet att svara på en enkät om hur lovet fungerat
och var det ska ligga 2015. Beslutet blev enhälligt från ungdomsfullmäktige och
även i Barn- och Utbildningsnämnden om att gå tillbaka till vecka 44.
Ungdomens Hus
Ungdomsfullmäktige tog beslut i november 2014 om att information från
Ungdomens Hus skall ligga som en fast punkt på dagordningen. På marsmötet
kom den nye chefen Jesper Mattsson och presenterade sig och redogjorde lite för
framtiden samt fick hjälp av ledamöterna med att få nya förslag till
verksamheten.
Det nya badhuset
Den första delen av Arenabygget blev invigt i början av september nämligen det
nya Badhuset. Ungdomsfullmäktige som varit med som en viktig remissinstans
fick möjlighet att göra provbad tillsammans med andra vuxna och ungdomar
innan öppningen. Ledamöterna som testade anläggningen tyckte det var fräscht
och fint men trångt i äventyrsdelen samt att kostnaden var lite för hög för att
komma in.
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Barnkonventionen 25 år
Ungdomsfullmäktige uppmärksammade att Barnkonventionen fyllde 25 i
oktober 2014. Fältsekreterare Anna Förberg presenterade en kort historik
angående konventionen. Dessutom fick ledamöterna diskutera i smågrupper
kring de artiklar de tyckte var viktiga. Det bjöds även på tårta som Café Zäta
hade bakat.
Ungdomsfullmäktiges nya sida på Ystad.se
Ungdomsfullmäktiges sida på kommunens hemsida genomgick under året en
rejäl renovering. En speciell utsedd grupp ledamöter har tillsammans med
verksamhetsutvecklare Marina Mårtensson tittat på sidan och gjort ganska
många förändringar. Man har fått inspiration från Göteborgs
ungdomsfullmäktige.

Kommunfullmäktiges ordförande Kaj Jönsson i talarstolen 13 maj

Övrigt
Dessutom har Kommundirektör Christel Jönsson informerat om aktuella frågor i
kommunen. Vid mötet den 3 mars fanns alla de nya politikerna på plats för att
presentera sig och visionerna för respektive nämnd. Även det nya
kommunalrådet Kent Mårtensson fanns på plats, främst för att presentera arbetet
med barnchecklistan.
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Slutord
Denna årsrapport sammanfattar ett produktivt verksamhetsår för
Ungdomsfullmäktige, med bland annat remisser och andra aktuella frågor samt
allt arbete i elevråden och nämndsgrupperna.
Med denna rapport avslutas verksamhetsåret 2014-2015 och presidiet tackar för
visat engagemang under året.

Presidiet 2014-2015 på bild.

_____________________ _____________________ ____________________
Caroline Axrud
Ordförande Uf

Frida Andersson Lanas
V. Ordförande Uf

______________________
Tilde Nilsson Dahlman
V.sekreterare Uf
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Sekreterare Uf
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Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2014-2015
Löderups skola

Lisa Persson
Hanna Mårtensson

Ängaskolan

Nathalie Svensson
Agnes Pihlman
William Schmatz

Köpingebro skola

Saga Törlind
Annie Ahrlin
Clara Nilsson
Jasmine Holst

Bleke/Östra

Ebba Berggren
Alma Schilken
Yllka Krasniqi
Elvira De Leon Annas

Västervångskolan

Moa Sjögren
Elias Svensson
Sebastian Gelin
Emil Pettersson
Milton Pechman
Tilde Thun
My Olsson
Filippa Eriksson Reer

Norreportskolan

Kishor Peneff
Frida Andersson Lanas
Elias Karlsson
Sara Kristiansson
Titus Farkas
Mohammad Omran
Måns Lindgren
Marika Rydle

Backaskolan

Bea Isaksson
Linn Martinsson
Kalle Jeppsson
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Sövestad skola

Alexandra Andersson
Irma Nilsson

Edvinshus skola

Tuva Rittemar
Måns Nelson
Tilde Frisborn
Hedvig Rådberg

Svarte skola

Jakob Andersson
Axel Kuster

Kunskapsskolan

Issabelle Köhrsen
Emmy Wedin
Max Nilsson
Josefin Wallden
Tilde Nilsson Dahlman
Gustav Olsson
Kristoffer Andersson
Villiam Axtelius

Villa MY

Molly Fornell
Anna Larsson

Sydgym

David Ohlin
Caroline Axrud
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