
        
   

    Protokoll Ungdomsfullmäktige 21 oktober        
   

 

1. Mötet öppnades av ordföranden Jonathan Nilsson 
Ordförande Jonathan Nilsson välkomnade alla ledamöter till dagens    
möte. Han tackade så mycket för det stora engagemanget och alla som 
har tagit sig hit. Jonathan informerade också om dagens program samt 
vikten av att ha en stark ungdomsdemokrati. 
 
2. Närvarorapportering 

 Närvarorapporteringen utfördes av sekreteraren Mirela Misail.   
 
 3. Information om ungdomsfullmäktige samt presentation av      
     ledamöterna.  
     Ungdomsfullmäktige: 

- Utgör inflytandeorgan för barn och unga i Ystad  
- Utgör yttrandeinstans i frågor som rör barn och ungdom i Ystad 
- Har att fatta beslut i frågor som rör fördelning av de medel som 

ungdomsfullmäktige förfogar över 
- Kan väcka förslag i frågor som rör barn och unga 

 

Ungdomsfullmäktige är vår väg till kommunen och det är här vi kan 
påverka. Vi bearbetar frågor som berör barn och unga och skickar det 
vidare. Ibland tas beslut i frågorna och tillsammans med andra arbetar vi 
oss vidare mot det siktade målet informerade Jonathan Nilsson.  
 
Alla ledamöter fick komma upp i talarstolen och presentera sig. 
  
 4. Presentation och godkännande av Verksamhetsberättelsen 21–
22 
Sekreteraren gick igenom vad som hänt under verksamhetsåret och de 
viktigaste frågorna som har tagits upp. Bland annat om ungdomsbiljetten, 
näringslivsstrategin, upphandlingen av ny lärplattform samt workshops 
om skolmat och lovaktiviteter. Bilaga medföljer 
 
5. Val av nytt presidium för 22-23. 

Efter sedvanlig fika var det dags för ett nytt presidium att väljas. Efter 
många bra tal av de nominerade och en sluten omröstning blev resultatet 
följande:  
 
Ordförande - Jonathan Nilsson 
Vice ordförande - Gustav Areskoug 



        
   

Sekreterare - Mirela Misail 
Vice sekreterare - Otto Hultman Alwén  
  
 6. Barnchecklistan. Workshop 
 
Koordinatorn för Samhällsbyggnad, Andreas Kurdve och 
Fältsekreteraren Richard Magnusson berättade att det nu är dags för 
kommunens barnchecklista att skrivas om. Vilka frågor ska barnen tycka 
till om egentligen? 2015 var året då kommunen beslutade att 
barnchecklista ska finnas för att uppmana men även lättare ha koll på 
vad som är barnens bästa. Vad är barnchecklistan? Den är kopplad till 
FN:s Barnkonventionen från1989. Barnkonventionen består av 52 regler 
(artiklar) som berör bland annat ” att alla Barn är lika och målet är 
Barnets bästa”.  
 
Richard håller i workshopen tillsammans med Andreas som jobbar för 
kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. De använde hjälpmedlet 
menti där ledamöterna fick svara på en del påstående. Workshopens 
syfte var att säkerställa ett genomtänkt beslut utifrån barnens bästa.  
Några frågor som fick besvaras under Workshopen var: 

- I vilka frågor vill ni bli hörda/kunna påverka 
- Hur vill ni bli hörda/vara delaktiga i beslut som fattas av politikerna  
- Hur vill ni få en återkoppling 

 
7. Ungdomsfullmäktiges pengar för 2022. Inför budgetmötet 6/12 

 
Ordföranden informerade om budgetmötet 6/12 och att sista ansökan tas 
emot den 31/10. Han uppmanade även alla skolor att söka pengar för 
det är en fantastisk möjlighet som UF erbjuder. Ansökningshandlingar 
och kriterier har tidigare skickats ut. 
  
                                                                      

8. Information om arbetet med ”Hjärtat i Ystad” 
 
Mirela och Jonathan var med på möten om ”Hjärtat i Ystad”. 
Workshopen om ”Hjärtat i Ystad” handlar om hur stadskärnan i Ystad 
ska hållas levande och vilka förbättringar som kan ske för att attrahera 
mer folk. Politiker, försäljare och arbetare var på plats och arbetade 
tillsammans för Ystads bästa. Nu har Jonathan och Mirela fått uppdraget 
att samla in ungdomarnas åsikter för att ta upp de till nästa workshop.  
  
 



        
   

 9. Ungdomens Hus  
 
Richard Andersson, chef på Ungdomens Hus kom och informerade om 
just UG som ungdomarna kallar stället. Att den är en mötesplats som har 
skapats av ungdomar.  Oberoende av ens bakgrund, sexuell läggning 
eller religion är alla alltid välkomna till Ungdomens Hus. Där blir man 
bemött av en engagerad personal. Utöver det blev UF informerad om 
UG:s tider. Tisdagar till fredagar är det öppet för gymnasiet och 
högstadiet. Måndagar för mellanstadiet. 
 
Några aktiviteter som kan utövas hos Ungdomens Hus: 
Biljard  
Skate på skateparken 
Gaming  
Film  
Musik (inspelningsstudio) 
 
På gång just nu inför lovet finns det även möjligheter att vara med på till 
exempel en hockeyresa eller halloweendisco. För de som är 
intresserade kan anmälning göras på UG:s hemsida. 
 
Till en fråga som ställdes om Husets ordning och säkerhet svarade 
Richard Andersson att om man inte följer reglerna har personalen rätt att 
skicka bort dessa personer/gäng”. 
 
10. Övrigt.  
 

Sekreteraren Mirela Misail samlade in förslagen om ”Hjärtat i Ystad” så 
att de synpunkterna från de unga kan tas upp på det kommande mötet. 
 

                                                                                                           
11. Mötets avslutning.  

 

Mötet avslutades av ordföranden Jonathan Nilsson och han informerade 
även om när nästa möte kommer ske, nämligen tisdagen den 6 
december 09.00-12.00. 
 
  

Ungdomsfullmäktiges sekreterare 
 
Mirela Misail 


