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Protokoll för Ungdomsfullmäktige 4 Maj 2016 

1§ Mötet öppnades av ordförande Caroline Axrud. Punkt 11 och 6 kommer efter 
punkt 4.  

2§ Närvarorapportering gjordes av Kishor Peneff. 

Änga/Vv Villle Kleman - ersättare Alice Nilsson 

Bleke/Östra Liv Martinsson - ersättare Anton Hansson 

Bleke/Östra Agnes Rosengren  - ersättare Tristan Farkas 

Änga/Vv Tilde Thun - ersättare Oliver Ekholm 

Änga/Vv My Olsson - ersättare Casper Liljestrand 

Edvinshus Tilda Skarphagen - ersättare Selma Bräck 

Edvinshus Hedvig Råberg - ersättare Sofia Persson 

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

4§ Kommunfullmäktiges ordförande Kaj Jönsson 

Kaj höll ett litet tal där han lyckönskade ledamöterna inför mötet. Dessutom 
hoppades han på att många av ledamöterna skulle ta klivet och bli politiker i 
framtiden. Till slut ville han rikta ett stort tack till demokratilärarna.  

11§ Briggen Tre Kronor kommer till Ystad. Caroline Persson och Katarina Anker- 
Kofoed informerade. 

Briggen Tre Kronor ingår i Initiativet Hållbara Hav som arbetar för att få fler 
ungdomar att intressera sig för Östersjön. Målet är att väcka engagemang och 
medvetenhet om vad det är som hotar Östersjön och på vilket sätt vi själva kan 
påverka utvecklingen.  

Ungdomsfullmäktiges ledamöter ges en unik möjlighet att följa med Briggen den 
8 augusti. Det sker mellan 11.00 - 14.30. Man måste anmäla sig senast den 3/6. 
Anmälan är bindande. På båten kommer man att lära sig om sakerna på Briggen, 
hjälpa till med seglen. Ledamöterna fick en anmälningsblankett. Den ska lämnas 
till demokratilärarna. Initiativ Hållbara Hav verkar för att växter och djur ska 
trivas i havet. De vill att man ska kunna fortsätta bada och fiska i Östersjön. Målet 
är att kunna erbjuda ett Marint gymnasieprogram. 

6§ Ystads bibliotek har haft nyinvigning. Bibliotekschef Lena Malmqvist 
informerade. 

Lena berättar om workshopen som UF hade på första mötet på ht-15. Biblioteket 
var mycket nöjd med workshopen. Vi jobbade med bland annat följande frågor:  



 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

 

 

Vad tycker du om att göra när du inte är i skolan? 

Skriv ner vad dina klasskamrater tycker om att göra när de inte är i skolan.  

De tog till vara på svaren på frågorna för att kunna förbättra biblioteken.  

Lena visade bilder från invigningen. Fika var ett populärt förslag vilket ledde till 
att ett café inrättades. De säljer kaffe, te, varm choklad och kakor. De tog 
bokstäverna från rivna Österporthallen och satte upp dessa i biblioteket. Ett 
ställe för att mysa var också något som många ville ha, de har gjort om ett rum 
till en myshörna. UF hade många bra idéer. Många förslag kopplade ihop böcker 
med aktiviteter, därför finns nu ett rum som heter verkstan där man kan pyssla. 
Det finns många fler förslag till verkstan som de funderar på. Vissa väggar har 
målats i färg. Nu finns en scen där man kan t.ex. spela teater. Det kommer 
yterliggare en scen till hösten. Biblioteken vill gärna jobba med 
Ungdomsfullmäktige igen. En bokcirkel för dyslektiker tycker Lena är ett jättebra 
förslag. Folkbiblioteken är till för att användas på fritiden. Bibliotekens 
öppettider ska troligtvis utvidgas. Det kanske blir kvällsöppet i framtiden.   

5§ Information från Ungdomens Hus 

Patrick Kronvall, ny verksamhetschef och Lisa Georgsson kom från Ungdomens 
Hus. Patrik har jobbat 10 år med ungdomar. Utifrån politikernas mål sätter 
Ungdomens Hus mål för sin verksamhet. Lisa arbetar som fritidspedagog. De 
arbetar med att starta upp en ny mötesplats i Sövestad. I hela juni kommer det 
vara öppet ute i byarna. Ungdomens Hus i Ystad har öppet hela sommaren. Lisa 
informerade om deras app. 8 juli kommer det vara en biljardtävling. 
Fotbollstävlingar kommer det också att bli. Mer information finns på Ungdomens 
Hus facebook sida. Ett häfte delades ut till ledamöterna med information. Om ni 
vill skicka synpunkter till Patrick Kronvall angående verksamheten använder ni 
följande kontaktuppgifter: patrick.kronvall@ystad.se  

7§ Budgetmöte med Adrian Magnusson 

Adrian Magnusson inledde budgetmötet och presenterade förändringarna från 
de andra åren. Detta året fanns utrymme att bevilja alla sökande pengar.  

Löderup  

Löderup har ansökt om 10 000kr till Yoga. Eleverna kommer tänka positivt kring 
skolarbete. Det blir lättare att fokusera i skolan med hjälp av yoga. En ledamot 
undrade om skolan haft problem med fokus kring skolarbete. Det har de haft 
säger Löderups ledamöter. En annan undrade hur de 10 000kr kommer att 
användas. En yogalärare kommer till skolan två gånger och lär eleverna yoga, 
alla på hela skolan kommer få att testa på det. En ledamot undrade hur yogan 
kommer att användas efter yogalektionerna på skolan. De svarade att de hoppas 
på att man ska kunna fokusera mer.  

Förslaget klubbades igenom. 

mailto:patrick.kronvall@ystad.se
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Bleke/Östra  

Bleke ansökte om en mobil musikanläggning för 7000kr. Bleke vill förbättra sin 
skolgård genom musikanläggningen. Genom musikanläggningen erbjuds fler 
aktiviter på skolgården och på rasterna. Anläggningen kan användas för 
storsamlingar. En ledamot undrade vilka demokratiska beslut eleverna deltar i. 
De vill ha ett demokratiskt samhälle där alla kan vara med och bestämma. 
Eleverna kan vara delaktiga genom musikanläggningen.  

Förslaget klubbades igenom. 

Norreportskolan  

Norreportskolan stödjer UF-dag med 20 000kr. Alla barn på alla skolor kommer 
att kunna delta.  

Förslaget klubbades igenom. 

Backaskolan 

Backaskola vill stödja UF dagen med 20 000kr. De tror att dagen kommer att 
motverka rasism, mobbing och droger.  

Förslaget klubbades igenom. 

Sövestad 

Sövestad sökte 20 000kr för att hela skolan ska kunna besöka Skånes Djurpark. 
Inträdet och bussresan kostar pengar. 

Förslaget klubbades igenom.  

Edvinshus 

Edvinshus ansökte om 20 000kr för ett Må bra-projekt. Projektet är stort och 
välgrundat. Pengarna ska användas för att besöka och bjuda in föreningar. 
Bussresor och andra kostnader finansieras också med hjälp av dessa pengar.  

Förslaget klubbades igenom.  

Svarteskolan 

Svarteskolan stödjer UF dagen och ansökte pengar till bussresa med 2000kr.  

Förslaget klubbades igenom.  

Kunskapsskolan  

Kunskapsskolan ansökte 20000kr till en temadag kring flyktingar. De vill ha en 
föreläsning och besöka ett transitboende. Syftet är att öka förståelsen för 
flyktingarnas situation och motverka rasism och främlingsfientlighet.  

Förslaget klubbades igenom.  
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Villa MY 

Villa MY ansökte om 9750kr till projektet Hållbara barn. De vill satsa på tre 
temadagar i början av läsåret. Dagarna kommer innehålla hälsofrämjande 
aktiviter ute i naturen.  

Förslaget klubbades igenom.  

UF:s presidium 

UF:s preside ansökte om 30 000kr för en UF-dag. UF dagen ska innehålla 
föreläsningar och uppträden. En arbetsgrupp kommer att tas fram under höstens 
möte för att arbeta fram dagen. 

Förslaget klubbades igenom. 

BUN - gruppen 

BUN gruppen ansökte om en app till barnchecklistan för 30 000kr. De vill 
förenkla barnchecklistan. Appen kommer att möjliggöra att barn och unga ska 
kunna göra sin röst hörd. Nyheter för barn och unga kommer att visas i appen. 
Kommunstyrelsen kommer att anta den fortlöpande kostnaden på 12 000kr per 
år.  

Förslaget klubbades igenom. 

8§ Information från elevråden  

Löderup: Ska ha en kickoffdag. De ska renovera i omklädningsrummen. De ska få 
besök av vikingar och scouter. Några från Kristianstad ska komma till skolan och 
eleverna får höra hur det är att vara en viking.  

Änga/Västervång (år f-6): Den 19 maj kommer en Ängadag att gå av stapeln. 
Ängadagen är det som de ansökte pengar för. Elevrådet kommer gå en 
trygghetsvandring. En föreställning för årskurs tre kommer att genomföras 
under våren som handlar om  hur man ska bete sig på nätet. 

Köpingebro: Har haft ett matråd. De fick ställa frågor kring skolmaten till 
skolkocken. Det fanns förslag ang. en temavecka. På elevrådet tog de upp 
rastaktiviteter och att det har varit stökigt på bussen.   

Bleke/Östra: Har haft elevledda utvecklingssamtal och det har fungerat bra. De 
har infört obligatorisk närvaro på utbildningen Absolut Förälder.  

Änga/Västervång (år 7-9): Har haft frågor till rektorn. Möblerna på skolan 
kommer att bytas ut efter hand. Man får inte ha ytterkläder i cafeterian på grund 
av allergirisken. Skolan stödjer olikheter och jämlikhet genom att Prideflaggan 
hissades. Skolan ska åka till Utmaningarnas hus där samarbetsövningar sker. 
Möblerna kommer att finansieras av skolans egen budget.  
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Norreport: Skolans personal kommer att röra sig mer på skolan. Ventilationen på 
skolan kommer att bytas ut under nästa läsår. Åttorna klagar på att det är för 
många inlämningar och prov på en och samma gång. Skolan ska flytta 
mopedparkeringen till baksidan av skolan. Flyktingar har kommit till skolan och 
skolan är rädda för att de ska få elaka kommentarer. 

Backaskolan: De har haft två elevrådsmöten. De har pratat om användningen av 
mobiler under skoltid. De har pratat om maten och uppförandet i matsalen. Idag 
har årskurs 4-6 en elevens val -dag.  

Sövestad: Har haft en fixardag där de målade nya linjer på basketplanen. På 
fixardagen kommer föräldrar och lärare till skolan. De har haft en grön flagg-dag 
där de planterade grönsaker. Väldigt få på skolan har blivit nätmobbade.  

Edvinshus: Har fått bollar som de beställde förra elevrådet. Man ska vara rädd 
om bollarna och ta in dem. De har märkt bollarna. De har pratat om budgetmötet. 
De har pratat i klasserna kring budgetansökan och kommit fram till deras förslag 
om ett Må bra projekt. 

Svarteskolan: Skolan har deltagit i “Håll Sverige rent-dagen” och har städat 
skolgården. De har fått ett tackbrev från ett flickhem i Bolivia för att de donerade 
pengar från armbandsförsäljningen.  

Kunskapsskolan: De ska prata med ägaren av Hugohallen kring hygienen i hallen. 
De har haft en temadag där årskurserna blandats och gjort gemensamma 
aktiviteter.   

Villa MY: Soprummet på skolan försvinner. Det kommer sättas upp en 
klättervägg och andra föremål på skolgården m.m. 

Ystad Gymn: I skolrådet har de bildat en skolrådsstyrelse. De har pratat om 
likabehandlingsplanen och resultatet kring en enkät angående denna. De har 
testat på att flyga i Copenhagen Air Experience som var det som skolan ansökte 
om pengar till förra året och visade upp en video från besöket. 

9§ “Vad önskar ni att idrottsföreningarna i Ystad kommun erbjuder”? Martin 
Edbladh och Peter Rosenqvist från SKÅNEIDROTTEN informerade. 

Skåneidrotten försöker hjälpa alla idrottsföreningar att göra ett bra jobb. 
Caroline Axrud nämnde vid ett tidigare tillfälle att idrotten i Ystad ibland 
fokuserar för mycket på själva tävlandet och att det inte alltid erbjuds möjlighet 
till att motionsidrotta istället. Därför vill de veta hur vi i UF ser på idrotten i 
Ystad. Martin och Peter håller med om att det kan komma ett tillfälle då man 
behöver välja om vill satsa på sin idrott eller lägga av.  

Skåneidrotten genomförde en undersökning kring idrotten i Ystad.  

Resultatet: 
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Många verkade sakna en form av motionsidrott.  

De undrar hur vi ungdomar får påverka träningarna. Det varierar bland 
klubbarna. I en klubb har man årsmöten där man kan påverka men de är tråkiga.  

De undrar vad som är viktigt om vi ska hålla på med idrotten de kommande 10 
åren. Laget är viktigt och förmågan att kunna idrotta för motionens skull är 
viktigt. Variation är viktigt. Alla vill inte satsa och tävla hela tiden. Man ska lätt 
kunna byta idrotter. Kostnaden för att hålla på med idrotten kan vara avgörande. 
Idrotten tar upp väldigt mycket av fritiden, man har inte tid till annat.  
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10§ Nämndsredovisning 

Samhällsbyggnadsnämnden: Skall ha en praodag den 11 Maj. Ett 
medborgarförlag för en BMX- bana har kommit in. Bostäder ska byggas vid 
gamla Willys. Gruppen fick information kring GIS systemet och hur det används 
inom kommunen.  

Socialnämnden: Ledamöterna var på Rådgivningsbyrån där de fick veta hur man 
arbetar förebyggande i frågor kring alkohol, tobak och droger. Dessutom vilken 
hjälp man kan få om man hamnat i ett missbruk 

Kulturnämnden: De kommer få en ny koordinator och kommer få en möjlighet 
att gå på föreställningen Six Drummers-vardagsföremålens rytmik på Ystads 
Teater den 18 maj. Dessutom en rundvandring av platschef Thomas Jönsson 

Barn o Utbildningsnämnden: De har pratat om appen som skall hjälpa 
nämnderna och förvaltningarna att jobba med Barnchecklistan. De ansökte och 
fick pengar för att komma igång med appen. 

12§ Ungdomsfullmäktiges stadgar och Gymnasiets medverkan 

Ungdomsfullmäktige godkände stadgarna och förslaget kring gymnasiets 
medverkan. (se bilagan) 

13§ Vi hade inga övriga frågor att ta upp på punkten Övrigt. 

14§ Avtackning av Ungdomsfullmäktiges ledamöter  

Ledamöterna fick diplom och biobiljetter 

15§ Mötet avslutades av ordförande Caroline Axrud.  

 

Vid protokollet 

Kishor Peneff                        

Sekreterare Ungdomsfullmäktige 

 
 


