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Protokoll för Ungdomsfullmäktige 3 Mars 2016 

1§ Mötet öppnades av ordföranden Caroline Axrud. Det godkändes att punkt 6 
och 8 på dagordningen bytte plats. 

2§ Närvarorapportering gjordes av Kishor Peneff. 

Frånvarande: 

Köpingebro: Manfred Ingelström - ersättare Sebastian Mårtensson 

Edvinshus: Hedvig Råberg  - ersättare Ossian Olsson 

Sövestad: Douglas Gelin - Irma Nilsson 

Kunskap: Villiam Axtelius -ingen ersättare 

Villa MY: Vanja Knausgård - ingen ersättare 

Ystad Gymnasium: David Ohlin - ingen ersättare 

3§ Ordföranden Caroline läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet 
godkändes av Ungdomsfullmäktige.  

4§ Ungdomens Hus 

Den 19 mars kommer UH ha disko för år 4-6 mellan 19-22. De kommer ha öppet 
i alla byar på påsklovet. För år 4-6 kommer det vara öppet hus. UH kommer 
förlänga sina öppettider och ha öppet hela juni. Torsdag på påsklovet kommer 
UH ha en egen konstrunda. 16 april blir det en stor klädbytare dag med musik 
med mera. Detta kommer vara gratis. Information finns även i UHs app. UH 
kommer få en ny verksamhetsledare, Patrik Kronvall. Lisa Georgsson och Majken 
Colberg representerade Ungdomens Hus. 

5§ Rapport från elevråden: 

Löderup: Klasserna önskar en Rollerdag/trafikdag.  

Några klasser önskar en bokläsardag, detta hade skolan i höstas 

Fotbollsmålen behöver fixas och skolan ska åka till Vattenhallen den 10/6 och 
20/5 

Änga/Västervång, år F - 6: Röstar fram maträtter under egen vecka. Utvärdering 
av elever med astma. Föreläsning “gilla mig”. Har en trasig Tarzanbana, skall 
repareras 

Köpingebro skola: Nya regler för Kingout, de gamla fungerade inte så bra. Infört 
regler om snöbollskastning, bättre när det är helt förbjudet. Har en talangjakt för 
åk. 3-6 med vinnare som koras av en jury. Lärare håller i rastaktiviteter 

Bleke/Östra: Elevledda utvecklingssamtal. Skönt att vara förberedd och mötena 
kommer vara 15 minuter istället för 20 minuter.  
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Ska få handbollsmål på skolgården.  

Änga/Västervång, år 7-9: Har haft ett möte om arbetsmiljön på skolan. Elevrådet 
bjöd klasserna på fika. De har diskuterat trygghet och trivsel. Mindre trivsel i 
idrottshallen.  

Norreportskolan: Under tre heldagar i April ska projekt X komma till skolan för 
att föreläsa om droger etc. 13 nyanlända flyktingar ska börja i en klass inom kort. 

Backaskolan: Håller på med att ta fram en slogan. Den 17 mars skall man ha en 
Må bra-dag där de skall arbeta tillsammans med sina faddrar respektive 
fadderbarn. Fortsätter jobba med Grön flagg projektet.  

Sövestad skola: Arbetar med Grön Flagg som handlar om miljön tex minska 
matsvinnet. Vissa klasser har hälsotema med bla utedagar. Odlar grönsaker för 
att kunna användas till luncherna. Håller på och fixar skolgården tillsammans 
med vuxna. 

Edvinshus: Gjort en inköpslista. Sakerna ska köpas in under våren. Årskurs 4-6 
har jobbat med robotprojekt.   

Svarteskolan: Varit i en Skridskohall i Göteborg. Kommer delta i Håll Sverige rent 
kampanjen. Kommer ha Down syndrom dag den 18 mars. 

Kunskapsskolan: Har pratat om appen Periscope. Detta har inte varit ett problem 
hittills. Försöker skriva ut mindre papper. Fått matkuponger. Ska göra 
studiebesök där skolmaten tillagas. Hade en TEAM- dag där samarbetsövningar 
genomfördes  

Villa MY: Diskuterade den nya skolgården. Har haft en uppfräschning av Kingout 
reglerna.  

Ystad Gymnasium: Har skolråd istället för elevråd. Diskuterat livet efter 
gymnasiet och hur man bäst förbereds på det. Man kan eventuellt skapa ett paket 
med föreläsningar om t.ex. ekonomi, jobb och framtida studier som ingår för alla 
elever på skolan. Försöker få ett närmare samarbete med elevkåren, som är 
frivillig, så att evenemang såsom balen kan fungera bättre. 

6§ Barnchecklistan. Folkhälsostrateg Alexandra Hansson informerar 

Barnchecklistan är antagen. Alexandra sitter med i barnrättsgruppen. De ska 
jobba och lyfta barnrättsfrågorna. Arbetsmaterialet måsta vara lätt att jobba 
med. Fråga 3 lyder: Har barn uttryckt sin åsikt i frågan? Man kan inte bara 
använda sig av Ungdomsfullmäktige utan måste även använda andra kanaler. Vi 
diskuterade årskursvis hur barn och unga ska kunna uttrycka sina åsikter. Detta 
var vad ledamöterna kom fram till: 

Gymnasiet: Korta enkäter som finns på Ystads facebook sida. En anonym app där 
man skriver in sitt personnummer.  
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Årskurs 9: Kort enkät ca. 4 frågor. Lärarna går ut med information i klasserna så 
att det blir en diskussion. Bäst att gå via skolorna, då gör de flesta enkäten. Ge en 
belöning för att genomföra enkäten 

Årskurs 8: En enkät, ta upp på skolorna för att få reda på att enkäten finns. En 
app som var enkel att använda och tydlig. Elevrådet ska ta tag i frågan och de ska 
gå ut i klasserna.  

Årskurs 7: En enkät som ska gå snabbt att fylla i, lärarna ska informera om den 
och den ska genomföras på skoltid, enkäten ska vara obligatorisk. Hemsida med 
kontaktuppgifter.  

Årskurs 6: En app som ska vara enkel och smidig att använda, anonym och få en 
notis när det finns något att tycka till om.  

Årskurs 5: En app eller en digital enkät, alternativt en träff på Ungdomens hus.  

Årskurs 4: En slags tidning där man kan tycka till. Ett chattrum där man kan 
chatta med kommunen. Medborgarförslag för unga.  

BUN:s nämndsgrupp kommer arbeta vidare med svaren. 

7§ Nämndsredovisning 

Samhällsbyggnadsnämnden: Ovanför badhuset kommer man bygga en 
bowlinghall och restaurang. Vi pratade om att bygga bostäder där lantmännen är 
idag. Detta kommer inte ske innan 2021. Medborgarförslagen som ska 
förverkligas: en hinderbana i Svarte, ett utegym i Prosthage och en hinderbana 
vid Ystads Saltsjöbad. De har pratat om en prao dag den 11 maj.  

Ny koordinator för Samhällsbyggnad är Andreaz Strömgren 

Socialnämnden: Tema om flyktingbarn. Ensamkommande barn kommer oftast 
från Afghanistan, Syrien och länder i Afrika. Annan kultur hos barnen. Förra året 
kom 35000 flyktingar till Sverige och Ystad tog emot 100.  

Kulturnämnden: Åker på skånsk teater den 14 mars. Informerade om 
möjligheten att gå på BUFF filmfestival i Malmö. Vill kunna påverka kulturlivet i 
Ystad för att få en yngre målgrupp på t.ex. konstmuseet 

Barn o Utbildningsnämnden: Har pratat om ett medborgarförslag angående 
användandet av alkohol i Ystad kommuns skolor. Personen som lämnat förslaget 
vill att man ska riva upp nuvarande regler kring alkohol i skolorna. Gruppen 
diskuterade för och nackdelar kring detta. Gruppen anser att det finns flest 
nackdelar med detta. Planerar även för en workshop. Pratat om den nya skolan, 
den ska vara klar hösten 2018. Har sett en ritning på skolan.  

8§ Förslag från presidiet angående stadgarna och gymnasiets medverkan i UF 

Caroline gick igenom presidiets förslag angående ny arbetsordning. 
Arbetsordningen godkändes av ledamöterna med undantaget punkt ett.   



 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

 

 

Kishor presenterade förslagen kring gymnasiets medverkan.  

Ledamöterna röstade för förslag två med 36-13 i den första omröstningen där 
man röstade mellan förslag ett och två. I den andra omröstningen så vann förslag 
två med 46-3, där röstade Uf för ett godkännande av förslag två. En andra 
omröstning kommer att ske i maj enligt arbetsordningen. 

9§ Mötet med Sveriges Barnombudsman Fredrik Malmberg 

Caroline Axrud och Titus Farkas träffade Fredrik Malmberg. De fick en del svar 
på frågor som ungdomsfullmäktige ställt till honom.  

Kommer pengarna som man samlar in verkligen till behövande?  

- Förhoppningsvis så gör de det, i de flesta fallen gör de det. Om organisationen 
har ett 90- konto så går en stor del av pengarna till behövande. 

Pratade om hur man kan integrera flyktingar i samhället för att de ska kunna få 
jobb och bostad. Fredrik ansåg att Ystad arbetade bra mot droger. Fredrik 
nämnde att Barnkonventionen förmodligen blir lag 2017. Pratade om Ystads 
barnchecklista och hur man ska kunna nå ut till ungdomar när 
barnkonventionen blir lag. Fredrik anser att vuxna måste vara öppen för olika 
svar.  

10§ Övriga frågor 

- Biblioteksutredningen är klar. Chefen för Ystads Bibliotek ska bjudas in till 
nästa möte och presentera resultatet från workshopen i Löderup. 

- Kishor informerade om att förslagen till fördelningen av ungdomsfullmäktiges 
pengar skall vara inskickade senast den 31 mars. Ansökningshandlingar och 
kriterier finns på hemsidan. Kishor informerade om presidiets förslag och hur 
skolorna kan stödja presidiets förslag.  

- Skåneidrotten vill rikta in sig på motionsidrotten och vill utveckla den delen i 
föreningarna. Vill ha ett samarbete med ungdomsfullmäktige. Skall bjudas in 
till mötet den 4 maj för att berätta om sin verksamhet. 

11§ Utdelning av ungdomsfullmäktiges nya hoodie 

Ledamöterna fick sina nya tröjor med Ystad kommuns nya logga på framsidan 
och UF:s egen slogan på baksidan: Gör DIN röst hörd, UNG politik. 

12§ Ordföranden Caroline Axrud avslutade mötet.  

 

Vid protokollet 

Kishor Peneff                                

Sekreterare Ungdomsfullmäktige 


