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Verksamhetsberättelse för 
Ungdomsfullmäktige 2019/2020 
 
 

 
 

UF 2019-2020 

 
Verksamhetsåret 2019-2020 har letts av presidiet som bestått av 
ordförande Måns Nelson, vice ordförande Elias Svensson, sekreterare 
Alexandra Piper samt vice sekreteraren Mattias Lindblad.  
 
Året har varit speciellt då corona epidemin gjorde att mötet den 14 maj 
blev inställt. Budgetdelen flyttas därför till hösten. 
Aktuella frågor under verksamhetsåret har bland annat varit Ystads arbete 
kring miljö och hållbarhet, stortorget, La source projektet inom LEADER, 
Surbrunnsparken samt FN:s barnkonvention. 
 
 
Ungdomsfullmäktige deltog den 5-8 augusti på en stor ungdoms 
konferens/event i Sönderborg, Youth Summit 2019. Fyra ungdomar från 
Ystad medverkade den 5-8 augusti. Ett femtiotal ungdomar från hela 
Norden deltog i konferensen. 
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Ungdomsfullmäktige har haft tre protokollförda sammanträden, dessutom 
kan man se alla mötena både live och i efterhand eftersom de webb-tv 
sänds. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Presidiet 2019-2020. 

 
 
4 oktober 2019 i Knutssalen  
Första mötet för året där olika val genomfördes. En workshop om Miljö 
och Hållbarhet avhölls. Ledamöterna blev insatta i frågan om Stortorget. 
De fick dessutom svara på en del frågor i syfte att utveckla torget. 
Ungdomsfullmäktige mottog stafettpinnen som innebar att jobba vidare 
med Glokala Sverige. Ungdomens hus presenterade höstens program. 
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3 december 2019, Knutssalen 
Vår nya kommundirektör Mariana Vikström besökte mötet och 
informerade och diskuterade med ledamöterna. Andreas Thell 
presenterade ett nytt projekt från LEADER. En liten workshop om 
Surbrunnsparkens framtid genomfördes. Frågan om bättre tillgänglighet 
till politiker togs upp. 
 
4 mars 2020, Knutssalen 
Stafettpinnen för de Glokala Målen överlämnades till Patrick Juhlin som 
jobbar för P-Dyk. En workshop om FN:s Barnkonvention genomfördes av 
folkhälsostrategen Carolina Palm. Ett mer tillgängligt ungdomsfullmäktige 
under sommaren bestämdes. Frågan om Fairtrade City i Ystads kommun 
togs upp och ungdomsfullmäktige fick i uppgift att inkomma med 
synpunkter i frågan. 
 
14 maj 2020 
På grund av corona pandemin blev mötet inställt. Budgetdelen flyttas till 
höstens första möte. 
 
Nämndsgrupperna (med 10-12 ledamöter per grupp ) 
 
Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, koordinator  Sofia Öreberg : 
 

- Gruppen har diskuterat flera trafikfrågor bland annat hur 
Surbrunnsvägen skall utformas och var parkeringsplatser skall 
finnas samt avgifterna för dessa. 

- Diskuterat kommunens lekplatser och då framförallt var de ska 
finnas, hur stora samt vas som ska finas på en lekplats. 

- Tagit upp frågor kring Ystads målsättningar och hur hållbart man 
kan göra dem. 

- Pratat om den nya avfallsplanen som är på gång. Dessutom om 
den nya skolan Källan.  

 
Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Jenny Blom: 
 

- Har träffat socialsekreterare och diskuterat och tagit upp olika 
hjälpinsatser, hur man söker hjälp och så vidare 

- Gruppen har också pratat om flyktingar och missbruk och hur man 
jobbar med dessa frågor. 
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- Har träffat Fältgruppen och pratat förebyggande arbete i form av en 

liten workshop där ungdomarna kunde komma med förslag 
- Dessutom pratat om tobak, alkohol och droger. Hur dessa faktorer 

påverkar vårt samhälle och individen. Missbruk. 
 

Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden, koordinator 
Alexandra Hansson: 
 

- Pratat om förändringsarbete inom områdena: skolmaten, värmen, 
ventilation, droger, trivsel och vad som är viktigt för barn. 

- Diskuterat om A-dagarna, som man vill ska ligga på måndagar eller 
fredagar så att man får längre helg. 

- Budgeten för förvaltningen har tagits upp, bland annat om 
nedskärningar och att vissa aktiviteter kan försvinna. 

- Mobilförbud på skolorna är en het potatis för elever. Ledamöterna i 
ungdomsfullmäktige fick svara på frågor kring denna fråga. 
 

 

 
Graffitti på Åvalla området. 
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Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Sara Söderberg: 
 

- Inledde med att besöka Konstmuseet och se på utställningarna. 
Dessutom diskuterat kulturgarantin och vad som ska ingå där. 

- Tagit upp frågan kring bibliotekets myshörna. Några förslag: 
ljusslingor, kuddar och filtar för att få det mer hemtrevligt. 

- Lagt ganska mycket tid på att utveckla ungdomarnas egen festival, 
Åvallafestivalen. (blev tyvärr inställd) 

- En stor visning av Biblioteket genomfördes inklusive tips på 
positiva förändringar. ”Sommarboken” diskuterades. 
 

Nämndsgruppen för Ledning och Utveckling, koordinator Carolina Palm: 
 

- Gruppen inledde med att få information om hur kommunen 
fungerar, lite om styrmodellen samt Hållbar Utveckling. 

- En viktig fråga för gruppen var FN:s Barnkonvention som blev lag i 
år. Artiklarna kring barnets bästa, måendet samt fritiden togs upp. 

- Kommunekolog Andrea Nowag berättade om olika växtarter och 
vad de gjorde mot naturen/ekonomin. 

- ÖP-torget vill man förändra, för just nu känner ledamöterna att det 
är otryggt, skräpigt, mörkt och tråkigt. 
 

 
Måns Nelson och Kishor Peneff överlämnar gåva till Sönderborg Kommun. 
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Som vanligen har det hänt mycket under verksamhetsåret 2019/20 
även om vi fick ställa in sista mötet. Här kommer ett axplock: 
 
Workshop om Miljö och Hållbarhet: Det handlade om hur Ystad ska bli 
mer hållbart genom att diskutera olika frågor. Syftet med arbetet var att 
höja kunskapen gällande de globala hållbarhetsmålen. Miljön och 
Ekonomin stod högt på listan. 
 
Utvecklingsarbete Stortorget: Ledamöterna fick gå runt torget och 
komma med olika förslag på saker man ville förändra eller utveckla. 
Dessutom svara på en del frågor om Stortorgets framtid. 
 
Besök av Kommundirektören: Fick en presentation om vad en 
kommundirektör arbetar med samt information om vår kommun. 
Ekonomin i kommunen samt ”nedläggningshot” av Ungdomens Hus, 
Kulturskolan samt ”gängkriminaliteten” berörde ledamöterna.  
 
Presentation av nytt projekt inom LEADER: Projektet La Source vill 
fånga upp och stötta ungdomar i olika projekt. Bland annat genom att ta 
till vara på det lokala perspektivet. Att via unga människor lyfta de små 
byarna och få de orterna att utvecklas och förbättras. 
 
Utvecklingsarbete Surbrunnsparken: Den ekonomiska föreningen 
som ansvarar för Surbrunnsparken ville ha hjälp av ledamöterna bland 
annat med att få mer liv i området. De fick många intressanta förslag. 
 
Stafettpinnen för de Glokala Målen: Organisationen/företaget P-Dyk 
tog emot stafettpinnen från ungdomsfullmäktige. De jobbar aktivt med att 
ta upp spökgarn ur havet. De ingår också i ett projekt Rescue Ocean 
som handlar om olika miljöarbeten i Östersjön. 
 
Workshop om FN:s Barnkonvention: En workshop avhölls om BK där 
de 54 artiklarna diskuterades i mindre grupper. Man enades om vilka 
artiklar som var de viktigaste. Dessutom fick man en grundläggande 
genomgång av konventionen, som blev lag 1 januari 2020. 
 
Fairtrade City: Kommunfullmäktige remitterade ett ärende till 
ungdomsfullmäktige som handlade om Fairtrade City. Ledamöterna fick 
information och samtidigt komma med förslag. Presidiet skickade ett 
skriftligt svar till Kommunfullmäktige.  
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Frågan om basketplanen/skolgården på Edvinshus. Grannar har 
klagat på oljud från lekplatsen som tillhör skolan. Ungdomsfullmäktige, 
lokalplanerare inom skolan samt RÄDDA BARNEN träffades i början av 
juni och för att gå genom ärendet. Olika förslag diskuterades och nya 
möten kommer att hållas framöver. Platsen är populär för ungdomar. 
 
Skolornas elevråd: Elevråden är kärnan för ungdomsdemokratin i 
Ystad. Läs gärna protokollen för ungdomsfullmäktige, där finns många 
intressanta saker. Några exempel som man arbetet från året som gått: 
Minska matsvinnet, Grön Flagg, tips på rörelsepauser i skolan, 
skolfrågor, hälsodagar, teambuilding, föreläsningar som motverkar 
mobbing, språket till varandra, Håll Sverige rent, skolmaten, miljöfrågor 
och mycket mer. 
 
 
 
Slutord 
 
Denna årsrapport sammanfattar ännu ett aktivt verksamhetsår för 
Ungdomsfullmäktige, med bland annat rollen som remissinstans för 
barnchecklistan och andra aktuella frågor samt allt arbete i elevråden 
och nämndsgrupperna. 
 
Med denna rapport avslutas verksamhetsåret 2019-2020 och presidiet 
tackar för visat engagemang under året. 
 
 
Augusti 2020 
 
 
Presidiet, Ungdomsfullmäktige 
 
 
Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2019-2020 
 
Löderups skola                       Olivia Andersson  
                                               Lova Mowitz 
 
Västerportskolan                    Nellie Renstam Colberg 
                                                        Elvira Jönsson Ståhle 
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                                               Mattias Lindblad 
                                               Zaid Omran 
                                               Milo Randowo Norberg 
                                               Olle Cedrenius 
                                               Bella Lindqvist 
                                               Tindra Eriksson 
                                               Lisa Larsson 
                                               Max Lindén 
                                               Alicia Ljungqvist 
                                               Ida Andersson 
                                               Sabina Irengård 
 
Köpingebro skola                    Albin Andersson 
                                                Oliver Knudsen 
                                                Hugo Fall 
                                                 
 
Bleke/Östra                             Selma Tolalovic 
                                                Samuel Överling 
                                                Isa Lindgren 
                                                 
 
Norreportskolan                      Milla Kögel 
                                                Amina Ekstrand 
                                                Julia Larsson 
                                                Elis Andersson 
                                                Sebastian Mårtensson 
                                                Dunia Abo Shoaeb 
                                                Tristan Farkas 
                                                  
Backaskolan                            Theo Holmström 
                                                 Hilda Mårtensson 
                                                 
Sövestad skola                        Herman Rönn 
                                                 Ludvig Vielind 
 
Edvinshus skola                       Hilda Jensen 
                                                 David Thorén 
                                                 Olivia Muzzini 
                             



 
Ungdomsfullmäktige 

9 

 

 
Svarte skola                              Ellen Nilsson 
                                                  Cornelia Richard 
 
Kunskapsskolan                        Wincent Jeppsson 
                                                  Elisabeth Piper 
                                                  Edwin Nelson 
                                                  Alexandra Piper 
                                                  Njaal Öygarden 
                                                  Felix Kristell 
                                                  Sofie Persson 
                                                  Otto Hultman Alwén 
                                                  Jesper Paavolainen 
                                                  Lucas Malmqvist 
 
Villa MY                                     Otto Forsberg 
                                                  Totta Ehrenpohl 
 
 
Ystads Gymnasium                   Måns Nelson 
                                                  Adrian Chakrah 

                                 Joel Persson 
                                 Melwin Andersson 
                                 Tilde Jakobsson 
                                 Joakim Nord 

 
Fria Läroverken                        Elias Svensson 
                                                 Marielle Lundgren 
 
Ystads Praktiska                       Benjamin Larsson 
                                                  Sedra Bash 
 
 
 


