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Verksamhetsberättelse för Ungdomsfullmäktige 2011/2012
Inledning
Ungdomsfullmäktige har nu avverkat sitt 15:e verksamhetsår. Demokratiarbetet har etablerats
i Ystad. Aktuella frågor under verksamhetsåret har varit remissvar angående Folkhälsoplanen,
barnchecklista samt om ledamöternas medverkan i Ungdomsfullmäktige kan stå med i
betyget. Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda sammanträden, inklusive ett
internat.
Verksamhet
Ungdomsfullmäktiges verksamet vilar på ett beslut i Kommunfullmäktige 2002, då det
beslutades att det pågående arbetet med Ungdomsfullmäktige skulle permanentas i
kommunen. Ungdomsfullmäktige utgör inflytandeorgan för barn och unga, yttrandeinstans i
frågor som rör barn och unga, fattar beslut i frågor som rör fördelning av de medel som
Ungdomsfullmäktige förfogar över, samt kan väcka förslag i frågor som rör barn och unga i
Ystads kommun.
Mötesverksamhet
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda möten under året:
6 oktober 2011 Löderups strandbad
Det första mötet varje verksamhetsår inleds alltid med ett internat på Löderups strandbad. Då
valdes ett nytt presidium bestående av ordförande Molly Lundholm, sekreterare Alice Nilsson
Dahlman, vice ordförande Martina Nilsson samt vice sekreterare Hannah Sjöstrand.
Ledamöterna fördelades i respektive nämnd. På internatet var föreningen Ungdom Mot
Rasism inbjudna. De presenterade Ungdom Mot Rasism och gjorde olika övningar med
ledamöterna. Ledamot Adrian Magnusson presenterade även ett remissvar angående
Folkhälsoplanen, som han och presidet hade arbetat med under sommaren. Remissvaret finns
som bilaga 3.
29 november 2011 Knutssalen
Ungdomsfullmäktige fick besökt av Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) den 29
november. Eric Tegnander och Lucas Nilsson berättade att UNF arbetar för att det inte ska
vara så många ungdomar som dricker alkohol. Ledamöterna blev indelade i olika grupper och
fick göra olika övningar. Presidiet uppmanade även alla högstadieskolor att börja samarbeta
med UNF. På detta möte presenterade även ordförande Molly Lundholm betygsfrågan, som
skickades som skrivelse till Kultur och Utbildningsnämnden, se nedan.
8 mars 2012 Knutssalen
Den 8 mars kom Susanne Åberg, miljöinformatör på Länsstyrelsen, och berättade för
Ungdomsfullmäktige vad vi kan göra för miljön. Bland annat var hennes tips att man ska
släcka lampor, inte duscha onödigt länge, handla ekologiskt, sopsortera, skänka kläder och
källsortera. Christer Olofsson var inbjuden för att presentera sitt svar angående betygsfrågan,
se nedan. Ledamot Joakim Hald berättade på mötet den 8 mars att UNF hade startat en
förening för hela Österlen med fäste i Ystad.
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9 maj 2012 Knutssalen
Detta möte innehöll främst budgetmöte, vilket presenteras separat. Koordinator för Social
Omsorg, Per Eigård, avtackades för flera års koordinatorroll och reportageskrivning för
Ungdomsfullmäktige. Samtliga ledamöter tackades med ett diplom och en biobiljett.
Presidiearbetet
Presidiet har bestått av ordförande Molly Lundholm, sekreterare Alice Nilsson Dahlman, vice
ordförande Martina Nilsson och vice sekreterare Hannah Sjöstrand. De har jobbat intensivt
med teambuildning, mötesteknik, förberedelser av möten samt beredning av förslag till
budgetmötet.
Nämndsgrupperna (med cirka 10 ledamöter per grupp)
Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, koordinator Marina Mårtensson:
 Har fått information om förvaltningen.
 Har haft en stor prao-dag, där alla fick gå på vars en avdelning inom Ystads kommun.
De hade bland annat varit på Mät och GIS och sett hur man gör kartor, på IT, träffat
städpersonalen på Backaskolan och på Fastighetsavdelningen hade man sett på
utformningen av bänkar och lekplatser, samt av hamnen.
Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Per Eigård:
 Har diskuterat vad de ville arbeta med under året samt diskuterat sabotage.
 De har gått igenom vad de olika avdelningarna arbetar med och vissa delar av
Socialtjänstlagen.
Diskuterade
bland
annat
begreppet
solidaritet
och
självbestämmande.
 Har varit på studiebesök på Bellevue och Vigs ängar. Där fick de se hur en dag där
kan se ut. De presenterade besöken på Ungdomsfullmäktige den 8 mars.
 Diskuterat bl.a. ”vad är hälsa”, och behovet av motion, rörelse, sömn, sociala
aktiviteter och varierad kost.
Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden (BUN), koordinatorer Käthe Ivarsson
och Anna Förberg:
 Har arbetat med FN:s barnkonvention, barnperspektivet, barnchecklista och
barnbokslut.
 Har tagit fram en barnchecklista för Ystads kommun.
 Har arbetat med Lupp-enkäten (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken).
 Har anordnat disco på Ungdomens hus den 11/5 för UF:s ledamöter, med disko med
en DJ, tävlingar och mycket annat.
 Barnchecklistan (som handlar om barns inflytande) togs fram av BUN-gruppen
innehållande policyn, samt en enkät till politiker och tjänstemän, och en till barn och
ungdomar. Barnchecklistan överlämnades till presidiet som tittade på det till mötet den
9 maj, och UF godkände att barnchecklistan ska gå vidare till politiker och tjänstemän
nu.
Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Charlotta Blom Rudolv:
 Har gjort olika utflykter till kulturupplevelser som de senare har recenserat och lagt på
kommunens hemsida.
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Är med i Kulturkollen, där man kan gå in och läsa olika recensioner, bokurklipp eller
skriva något själv.
Bland annat har de varit på Scalabiografen och sett filmen ”Simon och ekarna” och
trolleriföreställningen ”The Magic of Julien” på Ystads Teater.

Budget
För information om regler för budgetfördelning, se bilaga…
Presidiets förslag presenterades av ordförande Molly Lundholm. Presidiet hade lyft fram
förslag med bra planering som har kommit fram genom demokrati där ungdomarna är
delaktiga och även förslag som gynnar gemenskapen mellan eleverna. Resultatet av
budgetmötet blev:
Skola
Västervångskolan
Västra Sjöstadens skola
Kunskapsskolan
Sydskånska gymnasiet
Östra skolan
Blekeskolan
Norreportskolan
Backaskolan
Svarteskolan

Ärende
Musikinstrument
Teambuildningsdag
Kulturdag
Studiebesök Stockholm
Biobesök
Lunds experimentarium
Föreläsning respekt
Fågelbogunga
Inredning till multihus

Ansökta medel
18 000 kr
10 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
18 500 kr
14 800 kr

Den sammanlagda summan för tillstyrkta ärenden för 2012 uppgår till 137 300 kr.
Följande ärenden blev avstyrkta:
Ärende
Skola
Lekredskap
Sövestad
”Karusell Merry”
Löderup
Inredning toaletter
Änga
Asfalterad bandyrink
Edvinshem
Lusthus
Hedeskoga
Ystads djurpark
Köpingebro

Ansökta medel
20 000 kr
28 000 kr
15 000 kr
25 000 kr
20 000 kr
20 000 kr

Remisser
Folkhälsoplanen
Den 27 juni 2011 inkom folkhälsoprogrammet från Kommunstyrelsen till
Ungdomsfullmäktige. Under slutet av sommaren jobbade en arbetsgrupp bestående av
presidiet från 2010/2011 samt före detta ordförande från 2008-2010 Adrian Magnusson med
Folkhälsoplanen. För remissvaret, se bilaga 2. Adrian Magnusson presenterade remissvaret på
internatet den 6 oktober. Remisvaret ingavs i oktober 2011 till Kommunstyrelsen.
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Övriga frågor
Betygsfrågan
2009 kom Ungdomsfullmäktige upp med ett förslag på att deltagande i UF skulle medföra
någon typ av positiv påverkan, eller notering, i betyget. En arbetsgrupp tillsattes och på våren
2010 hade man arbetat fram kriterier för detta, varefter förslaget skickades på remiss till
skolledarna. Något svar kom emellertid aldrig.
På mötet den 29 november berättade ordförande Molly Lundholm om betygsfrågan som
Ungdomsfullmäktige haft på remiss till skolorna under 2010, men inte fått något svar på.
Presidiet ville att frågan skulle skickas högre upp, till Kultur- och Utbildningschefen för
eventuellt beslut, vilket ledamöterna röstade ja till. Efter sammanträdet, skickade
Ungdomsfullmäktige en skrivelse till förvaltningschefen för Kultur- och Utbildning. Blir det
ett positivt svar, så kommer det i så fall stå i skolbetyget att man varit delaktig i
Ungdomsfullmäktige. För skrivelsen, se bilaga 3.
På mötet den 8 mars bjöd Ungdomsfullmäktige in Christer Olofsson för att berätta vad han
tyckte om betygsfrågan. Han tyckte inte att ledamöterna i Ungdomsfullmäktige ska få högre
betyg. Men han berättade även att man inte ska ”straffas” för att man är med i
Ungdomsfullmäktige. UF beslutade att man ska skicka ett krav till BUN på att det ska stå i
betyget att man varit med i UF, och att det ska gälla redan i vårterminsbetyget.
Svaret från nämnden betonade att det inte går att införa några ändringar i hur betygen ska se
ut, det går inte att skriva till någonting. Ungdomsfullmäktige ska själv kunna skriva ett intyg
på detta och lämna till ledamöterna. Även diplomet som samtliga ledamöter får kan man
använda som intyg på att man varit ledamot i Ungdomsfullmäktige.
Trafikplanen
Ungdomsfullmäktige uttryckte intresse över att få yttra sig angående Trafikplanen, men
Ungdomsfullmäktige fick inte frågan på remiss.
Slutord
Denna årsrapport sammanfattar ett produktivt verksamhetsår för Ungdomsfullmäktige, med
bland annat Folkhälsoplanen, UNF, betygsfrågan och miljö på agendan. Med denna rapport
avslutas verksamhetsåret 2011-2012 och vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med en ny
agenda.

____________________

____________________

____________________

Molly Lundholm
Ordförande Ungdomsfullmäktige

Mikaela Bryland
Vik. Fältsekreterare

Rickard Magnusson
Fältsekreterare
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Bilaga 1
Ungdomsfullmäktiges verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade 2002 att det pågående arbetet med Ungdomsfullmäktige skulle
permanentas i kommunen. Enligt Kommunfullmäktiges beslut skulle Ungdomsfullmäktige få
möjlighet att yttra sig i frågor som berör barn och unga. 2008 fastställdes stadgar kring
arbetsordningen i Ungdomsfullmäktige. Ledamöterna väljs på respektive skola, senaste tre
veckor innan första sammanträdet. Fullmäktige väljer bland ledamöterna en ordförande, en
vice ordförande, samt en sekreterare och vice sekreterare, vilket utgör Ungdomsfullmäktiges
presidium. Valen ska ske på första sammanträdet på höstterminen.
Ledamöterna fördelas i nämndsgrupper. Fullmäktige är organiserat i nämndsgrupper med en
ungdomskoordinator, som är utsedd av respektive förvaltning. Varje nämndsgruppp i
ungdomsfullmäktige följer respektive förvaltnings nämnder.
Presidiets uppgifter är att förbereda dagordning och sammanträde, kalla ledamöterna till
sammanträde, bjuda in andra än ledamöter för att dra särskilda ärenden, leda sammanträdet,
vara en instans för att bereda frågor samt att bereda fördelningen av Ungdomsfullmäktiges
medel.
Ungdomsfullmäktige består av elevrepresentanter från tio mellanstadie- och tre
högstadieskolor i Ystads kommun, samt en från Sydskånska gymnasieförbundet. Under 20112012 fanns 49 st ledamöter (se Bilaga 1). Presidiet utgjordes av ordförande Molly Lundholm
(Kunskapsskolan årskurs 8), vice ordförande Martina Nilsson (Västervångskolan årskurs 9),
sekreterare Alice Dahlman (Kunskapsskolan årskurs 9) och Hannah Sjöstrand (Backaskolan
årskurs 6).
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda möten. Första mötet hölls den 6 oktober
2011 då ledamöterna åkte till Löderups strandbad för internat. Efter det var det möten 29
november 2011, 8 mars och 9 maj 2012. På internatet väljs ledamöter till nämndsgrupperna
för Barn- och Utbildningsnämnden, Social Omsorg, Samhällsbyggnad samt Kulturnämnden.
Presidiet för verksamhetsåret röstas fram.
Ungdomsfullmäktige har stöd i sitt arbete i form av Fältgruppen, koordinatorer och
kontaktlärare. Fältgruppen stödjer presidiet i förarbete och efterarbete. Koordinatorer utgör
kontakt mellan ungdomarna och respektive nämnd. Kontaktlärarna från respektive skola har i
uppgift att stödja eleverna i deras demokratiska arbete på skolorna.
Ungdomsfullmäktige har diskuterat en del punkter under verksamhetsåret, som återges i
denna rapport.
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Bilaga 2
Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2011-2012
Löderups skola
Amanda Elmberg
ersättare Astor Bruxe
Clara Ingvarsson
Ängaskolan

Agnes Hallén
Milton Pechmann
Viktor Malmros
Moa Sjögren

Köpingebro skola

Cassandra Nilsson
Måns Lindgren
Caroline Ekström

Blekeskolan

Bea Grahm
Titus Farkas

Östra skolan

Tiffany Wahlkvist
Frida Andersson Lanas

Västervångskolan

Joakim Hald
Martina Nilsson
William Lindroth
Izabelle Nilsson
Oskar Nilsson
Dennis Garpevik
Wilma Rix
Matilda Lindström

Norreportskolan

Mathilda Persson
Linnea Härnberg
Ebba Thomasdotter
Hilde Olsson
David Ohlin
Caspian Lander
Cornelia Arnek
Josefin Hansen

Backaskolan

Winston Söderberg
Nathalie Axrud
Hannah Sjöstrand

Sövestads skola

Nicole Norin
Fanny Grahm

Edvinshemsskolan

Linus Brandt
Pascal Winneroth

ersättare Olof Ståhl
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Saga Blomster
Svarte skola

Joel Ljungfelt
Hannes Rockström

ersättare Julia Andersson

Kunskapsskolan

Jakob Elgen
Tyrla Giehler-Engström
Selma Örtqvist
Caroline Axrud
Ellie Paulini
Molly Lundholm
Alice Nilsson Dahlman
August Lindberg-Brännström

Västra Sjöstadens skola

Kishor Peneff
Sarah Fathullah

Sydskånska gymnasiet

Adrian Magnusson

Kontaktlärare 2011-2012
Carita Malé och Christoffer Jakobsson, Löderups skola
Ann Walfridsson, Ängaskolan
Maria Lalin-Idemark, Köpingebro skola
Ingrid Frick, Blekeskolan
Magnus Lellky, Östra skolan
Maria Hallén, Västervångskolan
Marie-Louise Ekstedt och Ulrika Rosengren, Norreportskolan
Backaskolan, Backaskolan
Bo Svensson, Sövestads skola
Annika Gippert, Edvinshemsskolan
Ingrid Åkesson, Svarte skola
Camilla Persson, Kunskapsskolan
Camilla Samuelsson, Västra Sjöstadens skola
Koordinatorer i nämndsgrupperna 2011-2012
Per Eigård från Social Omsorg
Käthe Ivarsson och Anna Förberg från Barn- och Utbildningsnämnden
Marina Mårtensson från Samhällsbyggnad
Charlotta Blom Rudolv från Kulturnämnden
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Bilaga 3

Remissvar angående det Folkhälsopolitiska programmet 2011-2016
Vi är en grupp på fem ungdomar som har fått i uppdrag att skriva ett remissvar angående det
Folkhälsopolitiska programmet, efter beslut av presidiet. Gruppen har bestått av
Ungdomsfullmäktiges presidium samt en äldre ledamöter, utvalda av presidiet. Vi har träffats
tre gånger och grundligt gått igenom Folkhälsoplanen. Fokus har varit att gå igenom
Folkhälsoplanen, men vi har även gått igenom det Tobaks-, alkohol- och drogförebyggande
programmet till viss del.
Vi fick in remissen angående Folkhälsoplanen den 27 juni. Då remissen inkom under
sommaren, började vi inte jobba med den förrän skolan startade. Tiden då remissen kom in är
för sent. En remiss bör komma in mellan september och maj, allra senaste innan sista mötet
för verksamhetsåret. Det känns som att man har glömt bort Ungdomsfullmäktige med tanke
på tiden den kom in.
Språk
Vi har diskuterat språkanvändningen i folkhälsoplanen. Det är ett högtravande språk
emellanåt som är svårt för alla att läsa och förstå. Är tanken att alla i kommunen ska kunna
läsa Folkhälsoplanen? Vi tycker att det ibland är ett ”ordbajseri” med fina ord och att man kan
använda ett enklare språk för att alla ska kunna läsa den. Exempel på svårigheter i språket är
”investeringar i både fysiskt och intellektuellt kapital” (s. 6) och ”den ekologiska
dimensionen” (s. 7).
Mål och delmål
Vi tycker att det är bra prioriteringar av målen, men vi undrar varför det är just de sex målen
som prioriteras, då det inte blir tydligt i planen. Vi har gått igenom varje mål för sig.
 Delaktighet och inflytande: Vi förstår vad målet handlar om. Vi håller med om att alla
ungdomar som vill vara med i olika påverkansgrupper, exempelvis matråd och
elevråd, ska kunna det. Vi tycker att det behövs ett förtydligande i texten kring barn
och unga. Det är inte bara viktigt att påverkansgrupper finns, som exempelvis, elevråd
och Ungdomsfullmäktige, det är även viktigt att de fungerar på ett bra sätt. Vi saknar
även exempel på hur man ska få med ungdomar i delaktighet och inflytande, texten
handlar endast om att man ska göra det.
 Trygga och goda uppväxtvillkor: Vi undrar vad det är för skrifter som används som
exempel på hur man ska genomföra målet. Om man som läsare inte vet vad det är för
skrifter, så är det svårt att kommentera. Vi undrar hur man ska få elever att nå de
nationella kunskapsmålen. Det står endast att man ska göra det i målet, men inte hur
man ska göra det i exemplen.
 Sunda och säkra miljöer och produkter: Vi tycker att man i detta mål kan skriva mer
om skolmaten, som är viktig för hur elever koncentrerar sig i skolan. Det är även
viktigt att det slängs mindre mat. Man borde göra mat som elever tycker om. Vi
pratade även om ekologisk mat i skolan och att det är viktigt att ha källsortering för
alla i kommunen.
 Skydd mot smittspridning: Vi diskuterade inget särskilt kring detta mål.
 Ökad fysisk aktivitet: Vi tycker att det är viktigt i denna punkt att ta upp att ungdomar
behöver säkrare cykelvägar till och från skolan. Exempelvis är vägen till
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Kunskapsskolan osäker, och det skulle behövas åtgärder där. Vi tycker att det skulle
vara en bra idé att ha minst 30 minuters rörelse i skolan per dag, även i högstadiet. Vi
tycker att det är viktigt med en bredd på föreningar för en ökad fysisk aktivitet.
Idrottshallar med bra kvalité krävs för att göra exempel på insatserna.
Tobak alkohol och droger: Vi tycker att det är bra att det finns ett speciellt
handlingsprogram för tobak, alkohol och droger. Det är viktigt. Vi har upptäckt att
SMART-kort och Ungdomsmässan nämns som exempel på hur man ska förebygga
tobak, alkohol och droger. Men både SMART-kortet och Ungdomsmässan är nerlagt
idag, trots att vi ungdomar vill ha kvar det. Vi har pratat om att det krävs någon som
kollar upp alkohol- och drogpolicy i kommunen, det går inte bara att säga till
föreningarna att de ska ha policy, det ska även kollas upp att den följs. Det krävs
resurser. Det gäller även en skärpning kring att hålla regler i skolorna kring rökning.
Lärare och vuxna är förebilder.

Ansvaret
Det är fina vackra ord i Folkhälsoplanen, men hur ska det följas det som står, undrar vi. Det
behöver vara mer tydligt i Folkhälsoplanen hur det ska se ut. Vi anser att det krävs olika
människor som är ansvariga för olika punkter att kolla upp. Vi tycker även det kan finnas
ungdomar från exempelvis Ungdomsfullmäktige som är med i en grupp som kollar upp att
Folkhälsoplanen följs. Det är viktigt att återrapportera till Ungdomsfullmäktige vad som
händer kring planen hela tiden. Ungdomsfullmäktige har insikt i ungdomsfrågor.
Arbetsgruppen bestod av:
Molly Lundholm
Ordförande Ungdomsfullmäktige

Oskar Nilsson
Vice ordförande Ungdomsfullmäktige

Evelina Andersson
Sekreterare Ungdomsfullmäktige

Emma Persson
Vice sekreterare Ungdomsfullmäktige

Adrian Magnusson
Ledamot Ungdomsfullmäktige
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Bilaga 3

Skrivelse angående Ungdomsfullmäktiges påverkan på skolbetygen
Till
Christer Olofsson, förvaltningschef för Kultur- och Utbildning

Bakgrund
Den 1/12-2009 tog Ungdomsfullmäktige för första gången upp Ungdomsfullmäktiges
påverkan på skolbetygen. Om man lägger ner tid och engagemang i ungdomsfrågor, i både
elevråd och Ungdomsfullmäktige, borde det också uppmärksammas i betygsättningen i
samhällskunskap och svenska. Ungdomsfullmäktige menade att det var viktigt att samtliga
lärare har samma bedömning och samma betygskriterier när det gäller elevmedverkan i
Ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige understödde tankegången och lät presidiet arbeta
vidare med frågan för att föra fram det till skolorna. Det är bland annat viktigt att samtliga
lärare har samma bedömning och samma betygskriterier när det gäller elevmedverkan i
Ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige utsåg en grupp som skulle jobba med frågan. Eva
Borgström, kontaktlärare på Kunskapsskolan, var sammankallande för denna grupp. Följande
ingick i arbetsgruppen: Viktor Sjöholm (Västervång), Mathilda Nilsson (Västervång), Agnes
von Rheinberg (Kunskapsskolan), Tove Bjäregård (Kunskapsskolan), Molly Lundholm
(Kunskapsskolan), Alexander Lundholm (Kunskapsskolan, presenterade även presidiet) samt
samordnare Eva Borgström (lärare Kunskapsskolan).
Den 11/3-2010 presenterade arbetsgruppen kriterierna som de hade jobbat fram för hur
elevers engagemang i Ungdomsfullmäktige skall kunna påverka betygen i samhällskunskap
och svenska. Ungdomsfullmäktige beslutade att förslaget kunde godtas för att skickas ut på
remiss till alla skolor och rektorer.
På Ungdomsfullmäktige 19/5-2010 berättade vice ordförande Alexander Lundholm att
förslaget var på remiss bland skolledare samt lärare. Presidiet hoppades på att till nästa möte
ha fått in remissvaren från högstadieskolornas rektorer.
På Ungdomsfullmäktige 9/2-2011 lyftes frågan angående Ungdomsfullmäktiges påverkan på
skolbetygen. Då fanns ingen ny information om detta eftersom Ungdomsfullmäktige väntade
på att rektorerna på skolorna skulle godkänna det. Presidiet uppmanade alla ledamöterna att
prata med sina rektorer.

Nuläget
Vi tycker att det är hög tid att skolorna tar beslut om Ungdomsfullmäktiges påverkan på
skolbetygen. Sedan 1 december 2009 har detta ämne diskuterats på Ungdomsfullmäktige, nu
är det dags för ett beslut.
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Förutom ovanstående beskrivning av betygskriterierna, önskar vi att skolorna ska införa rutin
i att det alltid ska stå i varje elevs samlade betygsdokument att eleven har varit ledamot i
Ungdomsfullmäktige.

Ystad den 29/11-2011

____________________
Molly Lundholm
Ordförande Ungdomsfullmäktige

____________________
Martina Nilsson
Vice ordförande Ungdomsfullmäktige

____________________
Alice Nilsson-Dahlman
Sekreterare Ungdomsfullmäktige

____________________
Hannah Sjöstrand
Vice sekreterare Ungdomsfullmäktige
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