
UNGDOMSFULLMAKTIGE 

ANSOKAN OM MEDEL FRAN UNGDOMSFULLMA 

YSTADS KOMMUN 
Social Omsorg 

Ink. 
Dnr 

2018 -03- 1 ~ i 

-~ - -- I 
-- --

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 
Ansokan sandes via post till Faltgruppen (OBS! Ej e-mail!) senast den 31 mars 
innevarande ar. 
Adress: 
Faltgruppen/Ungdomsfullmaktige 
Social Omsorg 
271 80 YSTAD 

Sokande skola/elevrad/ungdomsgrupp 
Svarteskolan 

Kontaktperson - namn, telefonnummer och e-post 
Ingrid Akesson 0725-497299 ingrid.akesson@eduystad.se 

Projektbeskrivning 
Vi soker pengar till att kunna gora en gemensam utflykt for alla elever till Ystads djurpark. 
Bakgrund 
Vi har pa ett demokratiskt satt via klassrad och elevrad diskuterat oss fram till f0rslaget. Var skola ar 
uppdelad i tva byggnader F-klass - Klass 3 i paviljongbyggnaden och klass 4-6 gar i huvudbyggnaden. 
For att starka och utveckla gemenskapen mellan ALLA elever i de tva skolbyggnadema har vi det har 
lasaret startat VANSKAPSGRUPPER med elever blandat fran f-klass till klass 6. Vi traffas ca 1ggr/ 
manaden. 
Vi 0nskar vid uppstart av nya vanskapsgrupper, ht-18 genomfOra en trevlig gemensam aktivitet, 
DJURPARKSBESOK. 
Mal att elevema skall Iara kanna varandra battre och starka gemenskapen mellan de olika aldrama i 
de olika skolbyggnadema. 
Malgrupp 
Alla elever pa Svarteskolan F-klass till klass 6, 180 elever 
Metod 
Vi kommer att lata bamen gora uppgiftema bade fore, efter och under besOket pa Ystad Djurpark, vi 
kommer att anvanda arbetsmaterialet som finns pa Ystads djurparks hemsida. 
Olika trevliga uppdrag om djurarter, fakta om tex. djurets utseende, vilken grupp av djur det tillhOr, 
beteende, miljO, var djuret kommer ifran etc. For en del av uppgiftema behover barnen sOka 
information pa de skyltar som finns i parken. 

Kostnad 
Entre avgift vid grupp 95 kr/elev = 17.100 kr 
Buss kostad 6.000 kr 
Total kostnad 23100 kr 

Ansokta medel fran Ungdomsfullmiktige 
20 000 kr 

Annan finansiering 
3 100 kr betalar skolan sjalv 

Underskrift och namnfortydligande av ¥Svarig for genomforande 

c~ 
OrdfOrande Elevradet 

Svarte 2018.03.12 

Ankomstdatum for ansOkan 
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ANS0KAN OM MEDEL FRAN UNGDOMSFULLMAKTIGE 

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 
Ansokan sandes via post till Faltgruppen (OBS! Ej e-mail!) senast den 31 mars 
innevarande ar. 
Adress: 
Faltgruppen/Ungdomsfullmaktige 
Social Omsorg 
271. 80 YSTAD 

Sokande skola/elevrad/ungdomsgrupp 

----Ystad Gymnasium, Skolradets 
styrelse----------------------

Kontaktperson - namn, telefonnummer och e-post: Marielle Engdahl, 0709-276108 

Projektbeskrivning 
Bakgrund 
Skolradets styrelse for Ystad Gymnasium viii utbilda och bredda kunskaper om elevflytande och 
de demokratiska vardet for elever pa skolan. Elevradsrepresentanter har gatt ut i olika klasser 
och undersokt intresset for denna aktivitet, da har framkommit att manga elever pa skolan inte 
har kannedom om elevdemokrati och hur de ska kunna paverka vardag i skolan. Erbjuda 
utbildning for framst arbetslagsradsrepresentanter och skolradsrepresentanter och i andra hand 
eventuellt ovriga intresserade elever. 
Mal 

Starka elevdemokrati och samverkan mellan olika program och klasser. 
Vi viii ocksa utveckla kunskapen och om elevdemokrati och utveckla elevinflytandet pa Ystad 
Gymnasium. 

Malgrupp 

Elevradsrepresentanter, Arbetslagsradsrepresentanter och i man av plats ovriga intresserade 
elever. 

Metod 

lnspirationsforelasare och workshops med ungdomspolitiker, inflytelserika personer och 
elevdemokratiorgan. 
lnformationsdag for att upplysa om elevinflytande pa Ystad Gymnasium for nya elever och tvaor. 

1(2) 
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KOMMUNlf , Ungdomsfullmaktige 

Ansokan om medel fran Ungdomsfullmaktige 

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 

Sokande skola/elevrad/ungdomsgrupp 

[jllis~a,u, 
Kontaktperson - namn, telefonnummer och e-post 
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Projektbeskrivning 

j s()ijik_ ~ .SGQ,LU..:p 

Bakgrund 
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Ansokan om medel fran Ungdomsfullmaktige 

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 

Sokande skola/namndsgrupp/presldle 

UFs Kulturnamnd 

Kontaktperson • namn, telefonnummer och e-post 

Karin Holmstrom, 0738546321, karin.holmstrom@ystad.se 

Projektbeskrivning 

Vi viii bjuda pa en oppen, drogfri och gratis festival med olika kulturaktiviteter och happenings under hela 

dagen/kvallen pa omradet fran Biblioteket, genom Avallastraket och Ungdomens hus. 

Bakgrund 

Ett kulturarrangemang for ungdomar som ska ersatta Active-konserterna som varit under tidigare ar. Vi viii 

skapa ett sommarlovsevent efter ungas egna onskemal och har bla haft dialog med kulturcrew mfl. 

Mil 

Att skapa en kulturfestival dar det ska finnas nagot for alla, men aven mojlighet att testa pa nya saker. For att 

locka dit publik kommer vi forsoka boka nagon Voutuber (tex Hampus Hedstrom) och nagon artist. 

Vi har valt att lagga det i borjan av sommaren som en kickoff for den kommande ledigheten dar de unga far 

mojlighet att kanske knyta nya kontakter och fa tips och ideer pa sidant som finns att gora. 

Milgrupp 

Barn och unga ca 10-20 ar 

Metod 

Vi kommer bygga upp en oppen seen i amfiteatern utanfor Bibblan dar unga sjalva far mojlighet att upptrada, 

men aven bjuda in nagon artist/youtuber som onskas. Det kommer finnas en jury som ger feedback till alla som 

upptrader sa att de far chans att utvecklas och Iara sig mer. Vi kommer aven forsoka erbjuda viss coachning 

infor deras framtradande inne pa Ungdomens hus. Pa biblioteket kommer det finnas workshop med hip-hop 

kollektivet Kvinnliga situationen. 

Langs med Avallastraket kommer det finnas olika event som grafittimalning, DIV-club, parkour, DJ som spelar, 

matservering, foreningar som viii bidra, info om sommarlovsaktiviteter och ungdomsfullmaktige mm. 

Ungdomens hus kommer vara oppet med olika aktiviteter och avslutar ev dagen med klubb UG. Vi viii garna 

samarbeta med sa manga olika aktorer som mojligt for att gora detta till en dag med brett och varierat utbud 

for vara unga. 

Tidsplan 

19 juni 
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Kostnad 

ca 160000kr 

Ansokta medel fran Ungdomsfullmiktlge 

30000 

Annan flnanslerlng 

Pengar fran kulturforvaltningen, sommarlovspengarna och ev fran Ungdomspotten 

Datum och Underskrift med namnfortydligande av ansvarig for genomforande 

!8otto6 if~ ~ 
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ANSOKAN OM MEDEL FRAN UNGDOMSFULLMAKTIGE 

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 
Ansokan sandes via post till Faltgruppen (OBS! Ej e-mail!) senast den 31 mars 
innevarande ar. 
Adress: 
Faltgruppen/Ungdomsfullmaktige 
Social Omsorg 
27180YSTAD 

Sokande skola/elevracl/ungdomlupp _____ !5ar eJ' /4t11c s ___ r1I« _________________ _ 

1(2) 

Kontaktperson - namn, telefonnummer och e-post • 
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Sokande skola 
Edvinshusskolan 

Kontaktperson 
Anette Nilsson (anette.nilsson@edu.ystad.se} 0411-577771 

Projektbeskrivning 
Bakgrund 

YSTADS KOMMUN 
Social Omeorg 

Ink. 2018 -04- 0 9 
Dnr 

Ett forslag om att traffa nagon kand fran natet kom fran nagra elever pa skolan till elevradet. 
Forslaget har diskuterats i alla klasser och detta var nagot alla ville fa mojlighet till. Forslag 
pa "kandisar" ar tex Nathalie Danielsson med over en miljon foljare pa natet som blivit 

mobbad pga sin smala kropp, Samir och Viktor som kampat med bade ADHD och mobbing. 
Ett annat alternativ vi har, om vi inte far till en bokning med kandis, ar Friends eller an nan 

forelasare. 

Mal 
Eleverna viii traffa en "kand" person som haft nagon form av motgang som tex mobbing eller 

funktionsnedsattning i livet. De viii fa ta del av en historia om hur man kan lyckas ta sig 
genom sin svarighet och kunna vanda motgang till framgang . Detta kan ge eleverna trost 

och forhoppning om att svarigheter kan overvinnas och omvandas till en styrka. 

Malgrupp 
Ak 4-6 Edvinshusskolan 

Metod 
Vi kommer att forbereda personal och foraldrar genom en Friendsutbildning i augusti och 
den ar redan bokad och finansierad tack vare Sparbankens sponsring. 
Skolan ska arbeta med vardegrunden pa ett mer fordjupat satt under nasta lasar. 
Vi kommer att forbereda ett mote med en kand person/forelasare genom att presentera 
personen och vad den gatt igenom i stora drag. 
Forelasning for eleverna i aula. 
Efterarbete i form av kill/tjejsnack, samtal kring vanskap, sjalvkansla i trygghetsgrupper. 

Tidsplan 
Kick off i augusti. 

Kostnad 
Arvode och transport for inbokad person/Friends 

Ansokta medel fran UF 
15.000:-

Annan finsiering 
Skolan skjuter till om det behovs. 



Y5TADs\\B 
KOMM UN W' un~domsfullmaktige 

YSTA• S-KOMMUN 
Social Omeorg 

Ansokan om medel fran Ungdomsfullmaktigeik. 201a -04- O g 
Onr 

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 

Sokande skola/namndsgrupp/presidie 

Norregortskolan 

Kontaktperson - namn, telefonnummer och e-post 

Anna Schmatz, 0703684306, anna.schmatz@edu.ystad.se 

Projektbeskrivning/Bakgrund 

Fokusomrade i Norreportskolans vardegrundsarbete har lasaret 17 / 18 varit bemotande av varandra 
och trygga platser. Vi har pa olika satt aktivt jobbat for att alla ska behandlas lika oavsett kon, 
konsidentitet, sexuell laggning, funktionsformaga, etnisk tillhorighet och trosuppfattning. Som ett 
led i detta arbete har skolans elever be,slutat att bjuda in skad~spelaren, musikern och 
programledaren Hampus Nessvold som forelaser kring konsroller som begransar och forvranger, om 
moj_ligheten om att fa vara den man ar och dar han ifra_g_asatter den traditionella mansrollen. 

Mal 

Att uppmarksamma och lyfta fragor om krankande behandling och bemotande av varandra och 
vikten av alias lika varde. 

Malgrupp 

Arskurs 7-9 

Metod 

Samtliga klasser har via sina klassrad haft mojlighet att lamna in forslag pa vad skolan ska ansoka 
medel till. Elevradsstyrelsen och ungdomsfullmaktiges representanter har sedan gatt igenom 
forslagen och bestamt sig for ovanstaende. I samrad med Hampus Nessvold kommer forelasningarna 
att delas upp pa tva till fyra tillfallen, eventuellt over tva dagar. 

Tidsplan 

Hosten-18, eller senast varen-19 

Kostnad 

35 000:-

Ansokta medel fran Ungdomsfullmaktige 

35 000:-

Annan finansiering 

4 - ( 



YSTADs'\\U 
KOMM UN T Ungdomsfullmaktige 

Ansokan om medel fran Ungdomsfullmaktige 

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 

Sokande skola/namndsgrupp/presidie 

Backaskolan 

Kontaktperson - namn, telefonnummer och e-post 

Katja Martensson 0708798330 katja.martensson@edu.ystad.se 

Projektbeskrivning 

Onskemal har kommit fram pa elevradet att man skulle vilja ha ett utegym pa skolgarden. Vi inser 
att det ar ett kostsamt forslag, men vi ser det som en borjan till nagot som skolan med tiden kan 
bygga upp. Detta kommer aven allmanheten till nytta, da skolan ar en allman plats efter skolt id och 
anvands av manga. 

Bakgrund 

Mal 

* Framjar halsan. 

* Skapa nagot hallbart over tid. 

* Meningsfull sysselsattning for manga. 

Malgrupp 

Alla elever ea Backaskolan, men aven allmanheten efter skoltid. 

Metod 

Backaskolan har varit i kontakt med Cilia Persson som ar parkchef i Ystad for att fa prisuppgifter 
tips och rad . Vi har aven varit i kontakt med Katarina Anker-Kofoed som ar forvaltningskoordinator 
pa KoU. Skolan behaver hjalp med att valja redskap och anlaggningsarbete. Vi tycker forslaget 
framjar halsa och kan bli en bra samlingsplats for rastaktiviteter och vara en deli amnet idrott, 
men aven for allmanheten som har tillgang till skolan efter skoltid. 

Tidsplan 

? 

Kostnad 

30 000:- ar den kostnadsuppgift vi har fatt for redskap med rorliga delar. 

Ansokta medel fran Ungdomsfullmaktig~ 

30 000:-

Annan finansiering 

Katarina A-K ser positivt pa att hjalpa till att finansiera anlaggningen av redskapet. 



YSTADs~ 
KOMM UN W' Ungdomsfullmaktige 

Ansokan om medel frfm Ungdomsfullmaktige 

For att projektansokan skall behandlas maste samtliga punkter vara ifyllda. 

Sokande skola/namndsgrupp/presidie 

Villa MY 

Kontaktperson - namn, telefonnummer och e-post 

Karin Karnefelt, 0411-211388, rektor@villamy.se 

Projektbeskrivning 

Demokrativecka 

Bakgrund 

YSTADS KOMMUN I 
SociaJOmsorg I 

Ink. 2018 -04- 0 6 
Dnr 

2018 ar ett valar och detta viii vi uppmarksamma genom att belysa demokrati ur fl era plan. 

Mal 

Okad kunskap och forstaelse for demokrati - lokalt, nationellt och internationellt. 

Uppmarksamma valet. 

Starka gemenskapen och forstaelsen bland vara elever 

Malgrupp :F-6 

Metod 

lnternationellt samarbete och demokrati over nationsgranserna uppmarksammas bland annat genom ett 

studiebesok pa Dag Hammarskjolds Backakra. 

Sveriges demokrati och politiska organisation uppmarksammar vi genom att arbeta med valet och 

riksdagspartierna pa olika satt i klassrummen. En riksdagsman bjudes in for ett besok hos oss. 

Lokal politik och demokrati uppmarksammar vi genom ett studiebesok pa kommunfullmaktige i Ystad. 

Tidsplan 

1 vecka 

Kostnad: 

18000 

Ansokta medel fran Ungdomsfullmaktige: 

9350 kr for bussar, korersattning och guide Backakra 
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Annan finansiering 

Vi bekostar ovriga kostnader 

namnfortydligande av ansvarig for genomforande 

~ I 11~1 ~:; rn.e k II-
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