Ungdomsfullmäktige

UF 2018-2019

Verksamhetsåret 2018-2019 har letts av presidiet som bestått av
ordförande William Schmatz, vice ordförande Klara Karlsson, sekreterare
Tristan Farkas samt vice sekreteraren Alexandra Piper.
Aktuella frågor under verksamhetsåret har bland annat varit framtagandet
av en ny Folkhälsoplan i kommunen. Vid första mötet för året möttes unga
och vuxna politiker och diskussionerna var många. Ledamöterna har
arbetat med förslaget till ny Trafikstrategi. Även det viktiga arbetet med
Översiktsplanen som Samhällsbyggnad presenterade har stått på
programmet.
Ungdomsfullmäktige blev dessutom inbjudna till en stor konferens/event i
Sönderborg Youth Summit 2019. Fyra ungdomar deltog 5-8 augusti.
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Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda sammanträden,
dessutom kan man se alla mötena både live och i efterhand eftersom de
webb-tv sänds.

Presidiet 2018/2019.
4 oktober 2018 i Knutssalen
Årets första möte där olika val genomfördes. En workshop om Folkhälsa
med kommunens folkhälsostrateger avhölls. I samband med lunchen på
Sirius fick ledamöterna träffa politiker och diskutera allehanda ting.
Nämnderna samt Ungdomens Hus presenterade sina respektive
verksamheter.
4 december 2018, Knutssalen
Förslag till trafikstrategi diskuterades på mötet, olika förslag från
ledamöterna presenterades. Diskussion kring hur appen Listen App skall
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användas framöver togs upp. Angående förändringar kring stadgarna
diskuterades, bland annat om att föreningar skulle kunna söka pengar av
ungdomsfullmäktige. Personalchef Klas Martinsson presenterade aktuell
information från kommunledningen.
7 mars 2019, Knutssalen
Den nya översiktsplanen presenterades, även synpunkter från
ledamöterna samlades in. Information om en stor ungdomskonferens i
Danmark, Youth Summit 2019 presenterades. BUN:s nye ordförande tog
upp om säkerheten på skolorna. Presidiet i ungdomsfullmäktige besökte
KRUT i Malmö där man träffade andra ungdomsråd.
16 maj 2019, Knutssalen
Kommunfullmäktiges ordförande inledde mötet med några väl valda ord.
Sommarlovsaktiviteterna för 2019 presenterades. Antidroggruppen
informerade om en kommande antidrogmanifestation. Budgetmötet
avhölls med politiker Adrian Magnusson vid rodret. Många intressanta
diskussioner ledamöterna. Avtackningen blev på Sirius där ledamöterna
fick diplom och presentkort från Köpmannaföreningen.
Nämndsgrupperna (med 10-12 ledamöter per grupp )
Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, koordinator Sofia Öreberg :
- Pratat om hur det går till att bygga en skola. Gått igenom allt som
krävs, har den nya skolan ”Källan” som exempel.
- Diskuterat i gruppen om vad en sida för ungdomar på
Samhällsbyggnad skulle kunna innehålla. Till exempel skolmat,
lekytor, miljöfrågor m.m.
- Diskuterat och arbetat med frågan om avfall och återvinning. Ny
renhållningsordning på gång 2021-2030.
- Pratat om vad som är viktigast för att minska miljöpåverkan. Till
exempel minska kött, minska avgaser samt kanske ändra sitt
beteende lite grann.
Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Jenny Blom:
- Pratat om tillgänglighet och hur man kan förbättra den. Även själva
fått prova på hur svårt det kan vara om man har ett handikapp.
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- Diskuterat frågan om omhändertagna barn och processen som
föregår detta.
- Haft en temadag där de fick se ensamkommande flyktingars
situation, och hur man arbetar med dem. Integration,
kulturskillnader samt vilka problem och missuppfattningar som kan
uppstå.
Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden, koordinator
Alexandra Hansson:
- De har diskuterat olika värdegrundsplaner, tittat på ritningarna på
den nya skolan, Källan. Pratat om skolmaten, bland annat nya
köttalternativ.
- Tittat på olika förslag för att göra aktivitetsutbudet större under
fritiden. Förslag på en reklamfri vägg typ Wall of Fame på Ystads
Arena.
- Diskuterat mobbning, bland annat olika sätt att förebygga dessa
situationer.
- Pratat om förslaget att bygga en familjecentral där all hjälp skulle
finnas på en plats, till exempel på Social Omsorg.

Kreativt från Åvallafestivalen
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Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Karin Holmström:
- Hade första mötet på Ystads Teater , där det diskuterades
kulturgaranti och såg på en teaterföreställning. Besökte även
Klostret och pratade framtid.
- De har tagit foton på olika miljöer inklusive ungdomar som man kan
använda framöver i olika sammanhang, en så kallad bildbank.
- Planerat för Årets Åvallafestival, bland annat marknadsföringen
samt hur den ska bli bättre.
- Varit på en presentation kallad Salto där de tittade på danser som
kanske ska ingå i kulturgarantin. Även en diskussion om ny
hemsida.
Nämndsgruppen för Ledning och Utveckling, koordinator Carolina Palm:
- Första mötet handlade om hur Ledning o Utveckling är strukturerat.
Dessutom diskuterat frågan kring kommunens värdegrund.
- Träffat chefen för Turistbyrån och har då pratat om
marknadsföringen av Ystad. Man vill försöka nå ut till turister från
hela världen.
- Besökt Ystad Studios och sett hur de gör filmer, även fått testa
själva. Har pratat om den nya hemsidan, som även skall tas upp på
skolorna.

Budget
Presidiets förslag presenterades av ordförande William Schmatz.
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
Svarte
Löderup
Kulturs Nämndsgrupp

Ärende
Sökta o beviljade medel
Teambuilding Sövde.Ä.
25 000 kr
Utflykt Stenshuvud
14 000 kr
Artist till Festival
30 000 kr

Bleke

Teambuilding inför flytten
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Villa MY
Ystad. Gy
Edvinshem
Norreport
Änga/Västervång

”Tillsammans”. Cirkus.
10 000 kr
Temadag. Lära känna varandra. 20 000 kr
En dag i naturen, stresspedagog 9 800 kr
Föreläsning Svartingen o nazisten 20 000 kr
Upprustning Tarzanstig
12 000 kr

Ungdomsfullmäktige har 200 000 kronor att disponera, varav 50 000
kronor är avsatta för utbildning, internat etc.
Det har hänt väldigt mycket under verksamhetsåret 2018/2019. Både
viktiga frågor på stormötena men även nya kontakter via
studiebesök med mera. Här kommer ett axplock:
Workshop om Folkhälsa: I framtagandet av ny Folkhälsoplan för
kommunen fick ungdomsfullmäktiges ledamöter delta i en workshop på
årets första möte den 4 oktober. Man fick förslaget presenterad av
kommunens folkhälsostrateger.
Lunchmöte med politiker: I samband med lunchen på årets första möte
fick ledamöterna sällskap vid borden av politiker företrädesvis från
kommunfullmäktige. Det diskuterades flitigt allehanda frågor.
Remiss angående förslag till ny Trafikstrategi: Ledamöterna fick
förslaget till ny trafikstrategi presenterad av tjänstemän från
Samhällsbyggnad. Dessutom fick man under mötet komma med
synpunkter och förslag på förändringar.
Ny översiktsplan för Ystad: Planen blev presenterad av
Samhällsbyggnads planarkitekter. Ledamöterna fick inkomma med olika
skriftliga förslag som eventuellt skall användas i arbetet framöver.
KRUT: Presidiet i Ungdomsfullmäktige har varit inne på KRUT i Malmö
och presenterat Ystads verksamhet. Man fick även träffa ungdomsråd
från Hyllie och Lund
Stadgarna: Ungdomsfullmäktige har under året arbetat med frågan om
att även föreningar skulle kunna söka pengar från UF. Det blev ett ja på
denna fråga i samband med sista mötet den 16 maj.
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Från Presidiets presentation på KRUT i Malmö

Youth Summit 2019: Ystad ingår i ett stort projekt som Nordiska
Ministerrådet har initierat till. I augusti arrangerade Sönderborg ett Youth
Summit där fyra ledamöter från Ungdomsfullmäktige deltog. Syftet var att
lyfta ungdomarnas inflytande och öka kunskapen om hållbar
stadsutveckling med utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
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.
Med denna rapport avslutas verksamhetsåret 2018-2019 och presidiet
tackar för visat engagemang under året.

Augusti 2019

Presidiet, Ungdomsfullmäktige
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Ledamöter från UF på Youth Summit 2019 i Sönderborg

Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2018-2019
Löderups skola

Hugo Mårtensson
Erika Ellingsworth

Änga/Västervångskolan

Nellie Renstam Colberg
Julia Lindblad
Mattias Lindblad

Mellanstadiet

Köpingebro skola

Love Andersson
Oliver Knudsen
Engla Erlandsson

Bleke/Östra

Milo Norberg
Linnea Odén
Isa Lindberg

Änga/Västervångskolan

Julia Narsell
Max Lindén
Elvira De Leon Annas
Ossian Befwe Örström
Felicia Magnusson
Ellen Jersling

Högstadiet
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Johannes Karlsson
Ville Kleman
Norreportskolan

Klara Karlsson
Amina Ekstrand
Fatema Rezai
Elis Andersson
Otto Wängerud
Emma Andersson
Tristan Farkas
Elvira Andersson

Backaskolan

Daniel Pehrsson
Hilda Mårtensson

Sövestad skola

William Thorén
Viggo Henriksson

Edvinshus skola

Olivia Malmborg
Lisa Larsson
Hilda Jensen

Svarte skola

Alva Rebert
Cornelia Richard

Kunskapsskolan

Ängla Hedebris Wahlström
Alexandra Piper
Njaal Öygarden
William Schmatz
Sofie Persson
Otto Hultman Alwén
Wilma Areskoug
Elin Kjellberg
Maja Davidsson
Alexander Silow

Villa MY

My Palmqvist
Julia Chudzikiewicz
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Ystads Gymnasium

Astor Bruxe
Julia Nilsson
Sebastian Davidsson
Aref Rahimi
Kishor Peneff

Fria Läroverken

Elias Svensson
Pontus Rosén

Ystads Praktiska

Maja Olsson
Daniella Andersson
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