Ungdomsfullmäktige

Inledning
Verksamhetsåret 2015-2016 har letts av presidiet som bestått av ordförande
Caroline Axrud, vice ordförande Titus Farkas, sekreterare Kishor Peneff samt
vice sekreteraren Katharina de Burger. Det har hänt mycket under året som gjort
att det blivit en hel del möten framförallt för presidiet.
Aktuella frågor under verksamhetsåret har varit det fortsatta arbetet med
barnchecklistan. Sveriges Barnombudsman har besökt Ystad där UF:s presidium
hade en av nyckelrollerna vid besöket. UF har också arbetat med stadgarna och
gymnasiets medverkan i ungdomsfullmäktige.
På internatet i Löderup arbetade UF:s ledamöter med bibliotekspersonalen i en
workshop för att utveckla verksamheten.
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda sammanträden, dessutom kan
man se alla mötena både live och i efterhand eftersom de webb-tv sänds.
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Mötesverksamhet
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda möten under året:
8-9 oktober 2015, Löderups Strandbad
Det första mötet inleddes med ett internat på Löderups Strandbad. Då valdes ett
nytt presidium och ledamöterna fördelades i respektive nämnd.
Verksamhetsberättelsen för 2014-2015 presenterades.
En motion från politiker angående Ystad Gymnasieskolors medverkan i
ungdomsfullmäktige togs upp.
Folkhälsostrategerna Carolina Palm och Alexandra Hansson presenterade
Ystads policy för Hållbar mat.
I övrigt på internatet arbetade UF:s ledamöter med personal från Ystads
Bibliotek i en workshop om utvecklingen av deras verksamhet.

4 december 2015, Knutssalen
Ungdomens Hus som har en fast punkt på dagordningen presenterade aktuella
händelser i Huset.
Ungdomsfullmäktige röstade om motionen om gymnasieskolors medverkan, den
godkändes. Presidiet fick i uppgift att ta fram ett förslag till nästa möte.
Fredrik Andersson- Cardiac Records fick Ystads Kulturpris 2015. Han
berättade om sin karriär och verksamhet.
Ungdomsfullmäktige röstade fram en slogan som skall tryckas upp på en
Hoodietröja: Ung Politik- Gör DIN röst hörd!
Inhämtande av viktiga frågor inför besöket av Sveriges Barnombudsman
En del informationspunkter: Inför budgetmötet, Film for Real, Hemsidan,
studiebesök från NV Skåne.
3 mars 2016, Knutssalen
Information om aktuella verksamheter på Ungdomens Hus.
Folkhälsostrateg Alexandra Hansson arbetade med ledamöterna angående
barnchecklistans fråga 3: Har barn uttryckt sin åsikt i frågan? Förslagen som
kom in var bla: enkäter , app, olika träffar tex på Ungdomens Hus och skolor, en
tidning, chattrum och medborgarförslag. BUN:s nämndsgrupp arbetar vidare
med frågan.
Presidiet presenterade förslagen om fördelning av ledamöterna där gymnasiet får
fler platser. Förslaget där gymnasiet sammanlagt får 9 platser röstades igenom.
Information om mötet med Sveriges Barnombudsman Fredrik Malmberg.
Ledamöterna fick sina nya hoodietröjor med kommunens nya logga på
framsidan och den nya slogan på ryggen.
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4 maj 2016, Knutssalen
Kommunfullmäktiges ordförande Kaj Jönsson inledde mötet med ett litet tal där
han hoppades på att en del av ledamöterna skulle bli politiker i framtiden.
Ledamöterna fick erbjudande att i augusti följa med båten Briggen Tre Kronor
ut på havet. Ett projekt som ingår i Initiativet Hållbara Hav för att lyfta frågan
om våra hav och då speciellt Östersjön.
Bibliotekschef Lena Malmqvist berättade om förändringarna med biblioteken
bland annat efter tips från ungdomsfullmäktige vid workshopen i höstas.
Information från Ungdomens Hus som dessutom fått ny verksamhetschef.
Budgetmöte som leddes av politiker Adrian Magnusson.
Skåneidrotten var och presenterade sin verksamhet samt genomförde en enkät
om idrotten i Ystad.

Nämndsgrupperna ( med cirka 12 ledamöter per grupp )
Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, koordinator Andreaz Strömgren:
- Lyssnat på avfallsstrateg Lotte Nilsson samt kommit med synpunkter på
förslaget till Ystads Renhållningsplan 2020
- Fått information kring GIS-systemet och hur det används.
- Haft en prao-dag 11 maj. Arbetat med miljöfrågor inklusive förbättringar.
- Diskuterat framtida projekt till exempel: Bowlinghallen, bostäder i
hamnområdet och vid gamla Willys samt olika medborgarförslag.
Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Jenny Blom:
- Fått information om nämndens roll i samhället bland annat om bidrag och
stöd till ungdomar.
- Haft tema om flyktingbarn. Diskuterat var de kommer ifrån och lite om
deras kultur. Ystad tog emot 100 flyktingar 2015.
- Fått information från Rådgivningsbyrån angående missbruk och vilken
hjälp man kan få. Information och diskussion med Fältgruppen.
Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden, koordinator Alexandra
Hansson:
- Har diskuterat olika medborgarförslag, bland annat om en bom i Svarte
- Diskuterat ett medborgarförslag angående användandet av alkohol i Ystad
kommuns skolor.
- Planerade för en workshop. Pratat om den nya skolan som skall vara klar
2018. Gått igenom ritningarna med mera.
- Arbetat med barnchecklistan, bland annat om en ny app.
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Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Åsa Jensen:
- Fått information om hur nämnden fungerar, bland annat om
ungdomspotten, hur man söker pengar och så vidare.
- Åkt på Skånsk Teater. BUFF filmfestival i Malmö
- Diskuterat kulturlivet för att nå en yngre målgrupp
- Gått på föreställningen Six Drummers på Ystads teater. Dessutom en
rundvandring på teatern av platschef Thomas Jönsson.
Budget
Presidiets förslag presenterades av ordförande Caroline Axrud. 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
BUN-gruppen
Löderup skola
Backaskolan
UF:s Presidie
Sövestad skola
Villa MY
Edvinshus skola
Blekeskolan
Svarte skola
Kunskapsskolan

Ärende
Ansökta medel
Stöder UF-dag
20 000 kr
APP, barnchecklista
30 000 kr
Yoga projekt
10 000 kr
Stöder UF-dag
20 000 kr
UF-Dag 2017
30 000 kr
Skånes Djurpark
20 000 kr
Hållbara Barn, föreläsningar 9 750 kr
Må Bra- projekt
20 000 kr
Mobil Musikanläggning
7 000 kr
Stöder UF-dag, egen bussfärd 2 000 kr
Temadag flyktingar
20 000 kr

Änga/Västervång och Köpingebro beslöt 2016 att stödja Presidiet förslag om en
UF-dag 2017.
Den sammanlagda summan för tillstyrkta ärenden för 2016 blev 188 750 kr
Normalt sett har Ungdomsfullmäktige 200 000 kronor att disponera, varav
50 000 kronor är avsatta för utbildning, internat etc. Inför årets budgetberedning
var det gjort bedömningen att det för 2016 års budget fanns möjlighet att bevilja
samtliga inkomna ansökningar.

4

Ungdomsfullmäktige

Frågor som UF arbetat med under året.
Utvecklingen av Barnchecklistan
Barnchecklistan antogs av KF under förra verksamhetsåret. Under året har
BUN:s nämndsgrupp jobbat med att utveckla användandet av barnchecklistan.
På mötet den 3 mars arbetade hela ungdomsfullmäktige med frågan: Har barn
uttryckt sin åsikt i frågan? Ledamöterna kom fram till att man skulle använda
sig av enkäter, en app, elevråden, hemsida, Ungdomens Hus, tidning, chattrum,
medborgarförslag för unga med mera. Nämndsgruppen arbetar vidare med
förslagen.
Biblioteksutredningen
På internatet den 9 oktober arbetade bibliotekspersonal med hela
ungdomsfullmäktige i en form av en workshop. Många förslag kom in från de
olika arbetsgrupperna för att utveckla kommunens bibliotek. Bibliotekschefen
Lena Malmqvist återrapporterade vid mötet den 4 maj. Det var många tips och
förslag från ledamöterna som legat till grund för förändringar inom
verksamheten.
Förslag till Ystads Renhållningsplan 2020
Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad fick en genomgång av avfallsstrateg
Lotte Nilsson om förslaget till Renhållningsplan 2020. Ledamöterna kom med
många synpunkter som Lotte tog med sig i sitt fortsatta arbete med planen.
Gymnasiets medverkan i Ungdomsfullmäktige
Under våren 2015 inkom en motion från politiker om att alla gymnasieskolor
skulle få ingå i UF. Presidiet först, sen hela UF har arbetat med frågan under
året. Förslaget om ett större deltagande från gymnasieskolor röstades igenom
den 4 december. Presidiet tog fram ett förslag på fördelning av ledamöterna som
UF röstade om den 3 mars och 4 maj. Resultatet blev att UF beslutade enhälligt
att gymnasieskolorna från och med hösten 2016 får 9 ledamöter.
Sveriges Barnombudsman på besök 9 februari
Den 9 februari var Sveriges Barnombudsman Fredrik Malmberg inbjuden till
Ystad av Rädda Barnen. UF:s presidium hade fått 45 minuter med honom. UF
fick komma med förslag till frågor som presidiet skulle ställa och få svar på.
Dessutom deltog ordförande Caroline Axrud i en paneldebatt på kvällen i gamla
Rådhuset. Svaren från Barnombudsmannen redovisade presidiet vid mötet den 3
mars.
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Skåneidrotten
Två representanter från SKÅNEIDROTTEN kom till sista mötet den 4 maj. De
arbetade med hela UF utifrån frågan: ”Vad önskar ni att idrottsföreningarna i
Ystad erbjuder?” Många av ledamöterna saknar en motionsidrott precis efter
skoltid. Det kom in en hel del tips och förslag från ledamöterna som
representanterna tog med sig i det fortsatta arbetet med föreningarna.
Ystads policy för Hållbar Mat
På mötet den 8 oktober 2015 kom Ystads Folkhälsostrateger och presenterade
Ystads policy för hållbar mat. De utgick ifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt
perspektiv. De arbetade med ledamöterna utifrån ”pusselbitar” som kommunen
utgår ifrån. Folkhälsostrategerna fick in en hel del synpunkter och riktlinjer från
UF som man lovade titta på och återkomma vid ett senare tillfälle.
Övrigt
- Den nye kommundirektören Jonas Rosenqvist presenterade sig på
internatet i Löderup den 8 oktober
- Ungdomens Hus nye chef Patrik Kronvall presenterade sig och lite om
vad som händer på Ungdomens Hus den 4 maj.
- Hela UF fick en möjlighet att följa med båten Briggen Tre Kronor den 8
augusti. Ingår i ett projekt där man ska värna om Östersjön.
- Ungdomsfullmäktige planerar för att någon gång 2017 avhålla en
ungdomsfullmäktigedag för att lyfta ungdomsdemokratin.
- Alla ledamöterna har fått en hoodietröja med texten: Gör DIN röst hörd,
UNG politik. Man har själv arbetat fram förslaget.

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 2015-2016 och presidiet tackar för
visat engagemang under året.

6

Ungdomsfullmäktige

Presidiet 2015-16 på bild. Från vänster: V.Ordförande Titus Farkas, Ordförande
Caroline Axrud, V.sekreterare Katharina de Burger, sekreterare Kishor Peneff.

Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2015-2016
Löderups skola

Carl Persson
Hanna Mårtensson

Änga/Västervångskolan

Ville Kleman
Hobbe Rix
Ebba Lundberg
Max Lindén

Mellanstadiet

Köpingebro skola

Tilda Johansson
Annie Ahrlin
Elliot Nilsson
Manfred Ingelström

Bleke/Östra

Fanny Värn
Elvira Rix
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Liv Martinsson ers. Tristan Farkas
Agnes Rosengren ers. Anthon Hansson
Änga/Västervångskolan
Högstadiet

Klara Dahlin
Elias Svensson
Agnes Pihlman
Emil Pettersson
Milton Pechman
Tilde Thun
My Olsson
Ellen Eriksson

Norreportskolan

Kishor Peneff
Diza Persson
Jesper Mortensn
Elin Jarl
Azra Rahmanovic
Julia Sjöberg
Nora Hulthén Wängerud
Marika Rydle

Backaskolan

Bea Isaksson
Amanda Marceau
Elma Björk

Sövestad skola

Douglas Gelin
Felicia Magnusson

Edvinshus skola

Tilda Skarphagen
Elin Andersson
Elin Lundin
Hedvig Råberg

Svarte skola

Adrian Ekberg
Axel Kuster

Kunskapsskolan

Måns Nelson
Yllka Krasniqi
Sannie Stridsberg ers. Nathalie Axrud
Josefin Walldén
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Viktor Malmros
Thelma Sagerfeldt Eskilsson
Katharina de Burger
Villiam Axtelius
Villa MY

Vanja Knausgård
Otto Wängerud

Ystads Gymnasium

David Ohlin
Caroline Axrud
Titus Farkas

Kommundirektören håller ett litet föredrag om kommunen och om
kommunens framtidsplaner. Han berättade att han just börjat sin
tjänst men har tidigare arbetat i ystad som kommunjurist och hade
ett finger med i spelet under uppbyggandet av ungdomsfullmäktige.
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Presentationer och diskussioner i samband med internatet i Löderup 8-9 oktober 2015.
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