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                                                                                                    Verksamhetsåret 17-18  

 
Protokoll Ungdomsfullmäktige 6 oktober 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Albin Zetterberg 
2. Vice Sekreterare Kishor Peneff tog närvarorapporteringen.  

Följande var frånvarande: 
Bleke/Östra Milla Hellström – ersättare Mirela Mirail 
Änga/Västervång Ellen Jersling - ersättare Sara Henningsson  
Norreport Diza Persson – ingen ersättare 
Ystads Praktiskas ledamöter lämnade återbud innan mötet. 

 
3. Albin informerade om Ungdomsfullmäktige och ledamöterna fick 

presentera sig. 
I Ungdomsfullmäktige kan ungdomar göra sina röster hörda. 
Barnchecklistan är en metod för att se till att politiker frågar barns 
och ungdomars åsikter i frågor som berör dem. Kishor berättade 
om UF:s hemsida och hur man kommer åt den. 
(http://ystad.se/kommun--politik/politik-och-
paverkan/ungdomsfullmaktige/ ). 
 

4. Albin presenterade Verksamhetsberättelsen 2016-2017 som kan 
hittas på Ungdomsfullmäktiges hemsida och den godkändes av 
ledamöterna.  
 

5. Alexandra Hansson pratade om Listen App. Alexandra berättade 
att BUN gruppen jobbar med Listen App som är ungdomarnas app. 
BUN gruppen fick uppdraget att ta fram en app för Barnchecklistan. 
Vi i Ungdomsfullmäktige önskade metoden att påverka genom en 
app. Appen har en kalender där de aktuella händelserna för barn 
och unga visas. Man kan även svara på frågor som 
tjänstepersoner vill ha svar på. Man kan även skriva förslag och 
frågor för att lyfta upp egna önskemål. Alexandra vill att vi 
ungdomar engagerar oss mer i appen. Alexandra får in alla 
inlämnade förslag och lämnar över dessa till rätt tjänsteperson. Om 
många förslag kommer om samma sak så lämnar vi in ett 
medborgarförslag. Alexandra vill att alla skaffar appen för att göra 
den mer aktiv.  
 

6. Folkhälsostrategerna Carolina Palm och Alexandra Hansson 
pratade om barnrättsarbetet i Ystad. Carolina Palm är koordinator 
för Ledning och utvecklings nämndsgrupp.  

http://ystad.se/kommun--politik/politik-och-paverkan/ungdomsfullmaktige/
http://ystad.se/kommun--politik/politik-och-paverkan/ungdomsfullmaktige/
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Kommunstyrelsen beslutade 2017 att vi ska ha en plan för 
barnrättsarbetet i kommunen. I Ystad har vi en Barnrättsgrupp 
bestående av fem personer. 
FN:s Barnkonvention innehåller 54 artiklar som länderna ska följa. I 
Sverige är Barnkonventionen ännu inte en lag men det blir det 
inom några år. Kommunen ska göra allt de kan för att följa 
Barnkonventionen. De fyra huvudprinciperna är viktigast när man 
följer barnkonventionen:  
Artikel 2: Alla barn har lika värde. Ingen får diskrimineras 
Artikel 3: Barnens bästa ska komma i främsta rummet 
Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas 
Artikel 12: Barnet har rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som berör barnet.  
Alexandra och Carolina gjorde en workshop med tjänstepersoner 
för att berätta om Barnchecklistan och hur de ska använda bland 
annat Listen App och Ungdomsfullmäktige för att tillfråga barn i 
olika frågor. 
Det finns tre olika perspektiv: 
Barnperspektiv – vuxna försöker sätta sig in i barnets perspektiv 
Barnets perspektiv – barnets egna perspektiv och åsikter 
Barnrättsperspektiv – ett perspektiv med hänsyn till 
Barnkonventionen och Barnchecklistan.  
Carolina och Alexandra ställde tre frågor till ledamöterna: 
Var träffar du på Ystads Kommun i din vardag?  
Orsaker till att artiklarna 2,3,6 o 12 inte följs i Ystad? 
Vad vill ni att ansvariga i Ystad gör för att det ska bli bättre? 
Hur ledamöterna svarade redovisas vid ett senare tillfälle. 

 
7. Måns Rundqvist rapporterade om Kick Off- dagen som var den 30 

augusti. Dansgruppen Freestyle Phanatics uppträdde för 
mellanstadieskolorna och stå upp-komikern Behrad Rouzbeh 
uppträdde för högstadiet och gymnasiet. Sammantaget var 
arbetsgruppen för denna dag mycket nöjda med genomförandet. 
 

8. Kishor och Måns förklarade vad det innebär att sitta med i presidiet 
och tog hand om valproceduren. Resultatet efter tal av de 
nominerade och röstning blev enligt följande: 
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Presidiet för ungdomsfullmäktige 2017-2018: 

Ordförande: William Schmatz 
Vice Ordförande: Abbygail Dukala 
Sekreterare: Michaela Arvidsson 
Vice Sekreterare: Tristan Farkas 
 

9. Albin kallade fram koordinatorerna och de berättade om sina 
respektive nämnder. Information om nämndsgrupperna finns på 
kommunens hemsida. 
Samhällsbyggnad: Sofia Öreberg 
Kultur: Karin Holmström 
Social Omsorg: Jenny Blom 
Barn o Utbildning: Alexandra Hansson 
Ledning o Utveckling: Carolina Palm 
 

10. Övriga frågor 
Albin och Måns berättade om kommande frågor i 
ungdomsfullmäktige och överlät vad ungdomsfullmäktige kommer 
att fokusera på under kommande möten åt nästa presidium.  
 
Hemlig Gäst 
Den hemliga gästen Frans Wall berättade tillsammans med Fredrik 
Andersson, Cardiac Records om sin musikaliska resa inför 
ungdomsfullmäktige. Frans har bott i Ystad nästan hela sitt liv. Han 
går tredje året på naturprogrammet. Han prioriterar skolan före 
musiken och ligger därför lågt. Det gick väldigt snabbt från 
låtskrivandet och inskickandet av låten som vann melodifestivalen 
2016. Han gjorde ca 20 spelningar. Fredrik var här i 
ungdomsfullmäktige förra året efter att ha fått Kulturpriset. Ett 
album tar tid och de experimenterar med olika genrer. Det slutade 
med en blandning av pop, rap och vanliga instrument. Hans 
intresse för musik togs upp genom musiklyssnandet. Zlatanlåten 
började hans intresse på riktigt men han är tacksam för att hans 
föräldrar såg till att han fokuserade på skolan i främsta hand. Han 
var även med i Film for Real Projektet och tyckte det var roligt. 
Ledamöterna fick ställa frågor om hans liv. Han tänker hålla på 
med musiken så länge han fortfarande är intresserad. 
Ledamöterna tackade gästerna med en rungande applåd. 
 

11. Albin bjöd fram Erik Tapper från Ungdomens Hus som 
presenterade höstens program. 
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Erik lär ut gitarr, bas och trummor till besökare. Han är 
musikansvarig. Öppettider för Ungdomens Hus hittas på Ystads 
hemsida. Ungdomens Hus erbjuder en skatepark. Varje måndag är 
det biljard. Varje tisdag är en studiotisdag där man kan spela in och 
spela instrument. Onsdagar är det fokus på brädspel. På torsdagar 
är det öppen verkstad. Field of Flax är en konsert som går av 
stapeln den 6/10 kl. 20.00. Torsdagen den 19/10 är det konsert  
med IMP programmet. Halloween disco den 20 oktober kl 19-22 för 
åk 4-6. De kommer starta upp en kulturcrew där man lär sig om 
kultur och hur man arrangerar sina egna arrangemang. Torsdagen 
den 26/10 kommer Imagine Sweden och marknadsför sin tävling.  
Den 27/10 ät det konsert med ”Mother Mercy”. Det är öppet på alla 
mötesplatser på höstlovet v.44 mellan 14-16. De finns på 
instagram, facebook och de har även en Ungdomens Hus app. 
 
12. Alla ledamöter skall ingå i olika nämndsgrupper och efter ett 
förslag från ungdomsfullmäktige samt en del önskemål och val blev 
resultatet enligt följande: 

 
Barn och Utbildning BUN 
Löderup – Carl Persson 
Löderup – Johannes Karlsson 
Bleke/Östra – Albin Andersson 
Bleke/Östra – Milla Hellström 
Bleke/Östra – Rasmus Ekvall 
Backa – Ella Larsson 
Backa – Andreas Bengtsson Thorsell 
Norreport – Cajsa Strandberg 
Norreport – Hanna Mårtensson 
Änga/Västervång – Bea Isaksson 
Änga/Västervång – Abbygail Dukala 
Ystad Gymnasium – Mohammad Omran 
 
Social Omsorg 
Änga/Västervång mellan – Ebba Lundberg 
Änga/Västervång mellan – Ville Kleman 
Änga/Västervång mellan – Amanda Ljung Hamrén 
Kunskap -- Julia Orsvall 
Kunskap – Alexandra Piper 
Kunskap – Njaal Öygarden 
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Änga/Västervång – Felicia Magnusson  
Änga/Västervång – Ellen Jersling 
Fria Läroverket – Elias Svensson 
Fira Läroverket – Tobias Johansson 
 
Ledning och Utveckling 
Köpingebro – Engla Erlandsson 
Köpingebro – Emmie Nilsson 
Köpingebro – Erik Nilsson 
Villa MY – Love Olofsson 
Villa MY – Vilma Ridderman 
Norreport – Tristan Farkas 
Norreport – Diza Persson 
Kunskapsskolan – Michaela Arvidsson 
Kunskapssskolan – Julia Djerf 
Ystad Gymnasium – Julia Nilsson  
Ystad Gymnasium – Kishor Peneff 
 
Samhällsbyggnad 
Edvinshus – Sofia Persson  
Edvinshus – Selma Bräck 
Edvinshus – Edwin Nelson 
Norreport – Klara Karlsson 
Norreport – Otto Wängerud 
Änga/Västervång – Julia Narsell 
Änga/Västervång – Max Lindén 
Kunskap – Sofie Persson 
Kunskap – John Corbett Wattrang  
Ystads Praktiska – Jennifer Mårtensson 
Ystads Praktiska – Tilde Göransson Björklund 
 
Kultur 
Svarte – Carl Berg 
Svarte – Laura Andersson 
Sövestad – Thilda Jönsson 
Sövestad – Vilgot Granberg 
Norreport – Tilde Andersson 
Norreport – Annie Ahrlin 
Änga/Västervång – Alida Haraldsson 
Änga/Västervång – Agnes Rosengren Asp 
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Kunskap – William Schmatz 
Kunskap – Wilma Areskoug 
Kunskap – Elin Kjellberg 
Ystad Gymnasium – Ludvig Lindblad 
Ystad Gymnasium – Titus Farkas 
 
Nämndsgrupperna hade sedan sitt första möte där det bland annat 
byttes kontaktuppgifter. 
 
Rickard Magnusson, Fältgruppen avtackade presidiet 2016 – 2017: 
 
Ordförande Albin Zetterberg 
Vice Ordförande Måns Rundqvist 
Sekreterare Kishor Peneff 
Vice Sekreterare Nora Wängerud 

 
 

     Mötet avslutades med fika i Gamla Rådhuset. 
     Nästa möte 5 december 10.00 observera tiden.    
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Kishor Peneff, vice sekreterare 2016-2017 


