Ungdomsfullmäktige

Inledning
Verksamhetsåret 2016-2017 har letts av presidiet som bestått av ordförande
Albin Zetterberg, vice ordförande Måns Rundqvist, sekreterare Nora Wängerud
samt vice sekreteraren Kishor Peneff. Det har hänt mycket under året som gjort
att det blivit en hel del möten framförallt för presidiet.
Aktuella frågor under verksamhetsåret har bland annat varit arbetet med den nya
appen, Listen APP, arbetet med UF-dagen som döptes om till Kick off- dagen
samt tillgänglighetsfrågor. Kommundirektören och Kommunpolisen har besökt
ungdomsfullmäktige och diskuterat aktuella frågor med ledamöterna. UF har
också deltagit vid Barnrättsnätverkets möte i Ystad våren 2017.
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En mycket vanlig fråga i appen har varit önskemålet om en ishall i Ystad.
Ungdomsfullmäktige har via presidiet skickat ett medborgarförslag till
Kommunfullmäktige.
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda sammanträden, dessutom kan
man se alla mötena både live och i efterhand eftersom de webb-tv sänds.
Mötesverksamhet
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda möten under året:
7 oktober 2016, Knutssalen och Ungdomens Hus
Årets första möte avhölls i Knutsalen på förmiddagen och efter lunch på
Ungdomens Hus. Mycket tid gick åt till olika val och information om hur
ungdomsfullmäktige fungerar men också en ordentlig genomgång av den nya
appen, Listen APP som Alexandra Hansson höll i.
Det bildades en arbetsgrupp som skulle hålla i en kommande UF-dag.
Ytterligare en nämndsgrupp tillkom nämligen Ledning o Utveckling. Under
eftermiddagen träffade koordinatorerna sina ledamöter. På Ungdomens Hus fick
man gruppvis prova på olika aktiviteter som finns på stället.
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Ungdomsfullmäktiges presidium 2016-2017 med ordföranden nere till höger
Albin Zetterberg, nere till vänster vice ordförande Måns Rundqvist. Uppe till
vänster sekreterare Nora Wängerud samt uppe till höger vice sekreterare Kishor
Peneff.
1 december 2016, Knutssalen
Ungdomens Hus firar 10-års jubileum, bestämdes att några ledamöter skulle
medverka i firandet. Den nya appen diskuterades flitigt och det bestämdes att
den skulle vara en fast punkt på dagordningen. Elevråden presenterade många
intressanta saker som man arbetar med på skolorna bland annat Grön Flagg.
Ystads Tillgänglighetsråd presenterade sin verksamhet och ställde en fråga till
ledamöterna: Vad är tillgänglighet och mänskliga rättigheter för er?
Alexandra Hansson och Titus Farkas berättade om Hållbar Mat och Fairtrade.
Henrik Ewald pratade skolskjutsar med ledamöterna. Ny upphandling är på
gång.
1 mars 2017, Knutssalen
Nora Wängerud och Alexandra Hansson presenterade viktiga frågor från appen,
bland annat önskar en tjej fler mötesplatser för att ensamkommande ungdomar
kan möta svenska ungdomar. Albin Zetterberg berättade om medborgarförslaget
om en ny ishall som hela Ungdomsfullmäktige ligger bakom och som skickats
till Kommunfullmäktige. Kishor Peneff presenterade förslaget till en Kick offdag den 30 augusti med bland annat en berömd dansgrupp och stå upp komiker.
Kommundirektör Jonas Rosenqvist informerade om aktuella frågor i kommunen
samt svarade på ledamöternas frågor.
9 maj 2017, Knutssalen
Kommunfullmäktiges ordförande Kaj Jönsson inledde mötet med ett litet tal där
han poängterade vikten av att ta tillvara på alla ungdomars åsikter och
synpunkter. Kommunpolis Patric Nihlén berättade om polisens verksamhet.
Dessutom fick han många förslag från ledamöterna på hur polisen skulle kunna
arbeta för att göra ett ännu bättre arbete. Budgetmötet som återigen leddes av
politiker Adrian Magnusson varade i 1,5 timme med många intressanta debatter
och diskussioner om skolornas olika förslag. Ungdomens Hus presenterade sin
sommarverksamhet med bland annat LAN och Tosselillaresor.

Nämndsgrupperna(med cirka 11 ledamöter per grupp )
Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, tf koordinator Sofia Öreberg :
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- Samhällsbyggnad har saknat koordinator under året och endast haft några
enstaka möten
- Ledamöterna har fått information om vad som är på gång: lägenheter ska
byggas vid Willys, Regementsgatan ska byggas om, Vid Västra Sjöstaden

ska det byggas lägenheter, lekplatser, gym och affärer. Det planeras för en
ny skola söder om gamla vattentornet.
- Under våren planerades det för ledamöterna att besöka Reningsverket.
Detta blev dock aldrig av.
Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Jenny Blom:
- Fått information om avdelningar med utgångspunkt från vad människor
kan behöva hjälp med.
- Kommit överens om två temaområden man ska jobba med: Missbruk samt
barn och ungdomar som far illa.
- Diskuterat och fått information om vad man gör för barn som far illa:
samtalsstöd, barngrupper, egna kontaktpersoner, kontaktfamilj och HVBhem.
- Fått information från Rådgivningsbyrån angående missbruk och vilken
hjälp man kan få. Information och diskussion med Fältgruppen angående
det drogförebyggande arbetet.
Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden, koordinator Alexandra
Hansson:
- Arbetade mycket med Listen App, har lagt in kategorier om sport, film
och kultur.
- Diskuterat skolskjutsar med ansvarige Henrik Ewald samt även frågor
som förbud mot mobilanvändning och frågan om familjecentral.
- Tagit upp Medborgarförslag om fotbollsplaner, belysning på IP och om
mötesplatser utomhus.
- Arbetade mycket med tobaksfrågan, både för elever och lärare. Jobbade
även med frågan om Tobacco Endgame, en organisation som vill göra
Sverige rökfritt 2025.
Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Karin Holmström:
- Fått information om Kulturnämnden samt diskuterat kulturfrågor. Kultur
för ledamöterna: teater, bio, pyssel, instrument, film, dans och musik.
- Gått igenom kulturkalendern för 2016/2017. Dessutom varit på
konstutställning på Konstmuseet.
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- Fått kännedom om Ungdomspotten, där man kan söka pengar till ett
valfritt projekt. UF har sökt till Kick off dagen i höst.
- Koordinatorn presenterade Utbudsdagen som handlar om dans, musik och
teater.
Nämndsgruppen för Ledning och Utveckling, koordinator Carolina Palm:
- Diskuterat värdegrunden för Ystad Kommun. Viktiga ord som
ledamöterna vill ha med: engagemang, professionalism, strandskydd samt
fairtrade.
- Haft en omfattande diskussion om vad det finns för ungdomar att göra i
Ystad. Kom in förslag såsom paintball, fester, bättre öppettider på UH,
pingisklubb och fler aktiviteter i byarna.
- Tagit upp frågan kring mobilförbud i skolan. Efter lång diskussion kom
man fram till förslaget att endast använda mobilen pedagogiskt i skolan.
- Andra frågor man diskuterat i gruppen: våldsbejakande extremism, om
näringslivsrådet, gymnasiets läsårstider och lite om hjälpen till ungdomar.

Måns Nelson, ledamot i UF för Kunskapsskolan och ordförande UF Albin Zetterberg
Ystad Gymnasium när de föreläste för Sölvesborgs kommun. De har planer på att
starta upp ett ungdomsråd. (maj 2017)
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Budget
Presidiets förslag presenterades av ordförande Albin Zetterberg. 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
Ystad Gym
Löderup skola
Backaskolan
Fria Läroverken
Sövestad skola
Villa MY
Köpingebro
Kunskapsskolan

Ärende
Sökta o beviljade medel
Föreläsningar, Kränkningar
27 000 kr
Antidrogprojekt
15 000 kr
Utflykt-Vandring
6 000 kr
En Backadag
11 000 kr
Temadag, Likabehandling
25 000 kr
Kick off, Tosselilla
25 000 kr
Föreläsningar, Nätkränkning
9 000 kr
Tema, Arbetsliv
10 000 kr
Temadag, Antidrog
20 000 kr

Den sammanlagda summan för tillstyrkta ärenden för 2017 blev 148 000 kr
Ungdomsfullmäktige har 200 000 kronor att disponera, varav 50 000 kronor är
avsatta för utbildning, internat etc.
Frågor som UF arbetat med under året.
Listen APP
Efter många års arbete i ungdomsfullmäktige tog Ystads Kommunfullmäktige
beslut om att ha en Barnchecklista. Som ett led i att få in ungdomars synpunkter
beslutade ungdomsfullmäktige om att skaffa en speciell app, Listen App som i
första hand ska tillgodose ungas synpunkter och idéer.
Medborgarförslag Ishall
Ett av de flitigaste förslagen i appen har varit önskemålet om att ha en mindre
ishall i Ystad. Ungdomsfullmäktige har skickat ett medborgarförslag som via
presidiet nått kommunfullmäktige. Ett svar från KF väntas komma i början på
hösten.
Kick-off dagen
Under verksamhetsåret 15-16 diskuterade man i ungdomsfullmäktige frågan om
att ha en speciell dag för att lyfta upp intresset för ungdomsdemokratin. Denna
dag, Kick-off kallad går av stapeln den 30 augusti 2017 i Ystads Arena.
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Ny nämndsgrupp för Ledning o Utveckling
Ystads Ungdomsfullmäktige har under många varit uppbyggt med bland annat
nämndsgrupper men det har saknats en för Ledning o Utveckling. Hösten 2016
startade denna grupp som under året tagit upp frågor som värdegrunden för
Ystads Kommun, att göra för ungdomar i Ystad, om mobilförbud i skolan med
mera.
Ystads Tillgänglighetsråd
Detta Råd arbetar med frågor som ska göra det lättare för handikappade i
samhället. Framkomlighet i centrala Ystad, hur man kommer in i butiker,
cykelvägar med mera. Dessa frågor diskuterades flitigt under ett av mötena på
UF under hösten 2016. Framöver kommer man tillsammans med en av
ledamöterna i presidiet deltaga i en undersökning av framkomligheten i centrala
Ystad.
Kommundirektören
Ystad Kommuns högsta tjänsteman, Kommundirektören diskuterade aktuella
frågor med ledamöterna där bland annat drogfrågan och skolfrågorna togs upp.
Även Kommunpolisen besökte UF under våren 2017 och fick via en liten
workshop en hel del tips och idéer om hur polisen borde arbeta framöver.
Dessutom har UF:
- Tagit upp frågor kring Hållbar Mat och Fairtrade. En ledamot gått
utbildning.
- Fått information om Kommunens skolskjutsar, finnas med i
referensgrupp.
- UF:s presidium har deltagit och informerat om sin verksamhet för
Barnrättsnätverket Skåne, Sölvesborg och Eslövs kommuner.
- Deltagit och representerat Ungdomsfullmäktige i samband med
Ungdomens Hus 10-års jubileum
- Som vanligt en stående punkt på Kommunfullmäktiges första möte i
januari 2017. Verksamhetsberättelsen samt aktuella frågor.

Slutord
Denna årsrapport sammanfattar ännu ett aktivt verksamhetsår för
Ungdomsfullmäktige, med bland annat rollen som remissinstans för
barnchecklistan och andra aktuella frågor samt allt arbete i elevråden och
nämndsgrupperna.
7

Ungdomsfullmäktige

Med denna rapport avslutas verksamhetsåret 2016-2017 och presidiet tackar för
visat engagemang under året.
Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2016-2017
Löderups skola

Carl Persson
Johannes Karlsson

Änga/Västervångskolan

Ville Kleman
Ebba Lundberg
Max Lindén

Mellanstadiet

Köpingebro skola

Erik Nilsson
Emmie Nilsson
Manfred Ingelström

Bleke/Östra

Tristan Farkas
Anthon Hansson
Emmie Leo

Änga/Västervångskolan

Klara Dahlin
Elias Svensson
Agnes Pihlman
Kinga Umecka
Felicia Magnusson
Douglas Gelin
Bea Isaksson
Elin Andersson

Högstadiet

Norreportskolan

Klara Karlsson
Diza Persson
Cajsa Strandberg
Elin Jarl
Otto Wängerud
Axel Kuster
Nora Wängerud
Annie Ahrlin

Backaskolan

Isidor Lindblom
Andreas Bengtsson Thorsell
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Sövestad skola

Ellen Jersling
Finn McManus

Edvinshus skola

Sofia Persson
Selma Bräck
Tilda Skarphagen

Svarte skola

Adrian Ekberg
Mathilda Ekström

Kunskapsskolan

Måns Nelson
Yllka Krasniqi
Natalie Axrud
William Schmatz
Freja af Uhr
Carl-Anton Bergqvist
Måns Rundqvist
Ossian Olsson
Michaela Arvidsson
Alexander Silow

Villa MY

Sanna Kärnefält
Njaal Öygarden

Ystads Gymnasium

Mohammad Omran
Caroline Axrud
Titus Farkas
Albin Zetterberg
Kishor Peneff

Ystads Praktiska

Jennifer Mårtensson
Tilde Göransson Björklund

Fria Läroverken

Josefin Hansen
Tobias Johansson
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