
 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
 

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012  
 

 

1§.  Ordförande David Ohlin öppnade mötet. 
 

2§. Sekreterare Josefin Hansen tog närvarorapporteringen. 

 

3§. Ordförande David Ohlin redovisade från föregående möte. 

 

4§. Elevrådsredovisning samt genomgång av förra årets budget. 

 

Löderups skola: Köket har påbörjat sin renovering. 

 

Ängaskolan: Det har skapats fem grupper på skolan som har olika uppgifter, bland annat för 

att ta hand om elever samt för att få det bättre på skolan. 

 

Köpingebro skola: De har tagit upp saker som skolan kan bli bättre på. De har kommit på 

nya regler till fotbollen och låter de små barnen vara med på lekar. De önskar sig nya duschar 

 

Blekeskolan: Tillsammans med föräldraföreningen, lärare och elever har det ordnats 

ordningsregler. De vill ha en jämn fotbollsplan och diskuterar om en zon där de får lov att ha 

snöbollskrig. 

 

Östra skolan: De undersöker om man kan hyra Bollen för att ha ett disco för många klasser. 

Har ordnat kulregler. 

 

Västervångskolan: Trumsetet de önskade sig ifrån UF är beställt. Det har diskuterats om att 

flytta möbler till biljardrummet. 

 

Backaskolan: Vill måla om på toaletterna, och vill då få måla det själva. 

 

Edvinshemskolan: Det har pratats om en trygghetsdag för att lära känna varandra.  

Ska ha en aktivitetsdag med Alfred Nobel tema. 

 

Svarte skola: Ska inviga sin nya matsal 

 

Kunskapsskolan: Styrelsen har varit på en utbildning i Malmö, där de fick tips om hur de 

kan förbättra elevrådet. Det ska skaffas en logga till Kunskapsskolan som eleverna själva har 

fått rita förslag till. Det har bildats ett matråd och ett miljöråd.  

De har diskuterat ett disco inför sitt 10- års jubileum på skolan. 

 

Västra Sjöstadens skola: De har haft en teambuilding dag för pengarna de fick från 

Ungdomsfullmäktige. De var på regementet och hade olika aktiviteter. Ska flytta till 

regementet inom kort. 

 

5§. Redovisning av Nämndsgrupperna 
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Kultur ska gå på kulturevenemang, de ska även titta på bibliotekets digitala tjänster. De har 

gjort så att åttorna har fått se Brunst på teatern. 

 

BUN har lämnat in barnchecklistan till presidiet. De har pratat om hur alla nämnderna hänger 

ihop. 

 

Social Omsorg har pratat om vad de vill besöka eller göra som t.ex. besöka ett äldreboende 

eller att vara rullstolsburna. De ska träffa Karin Olsson Lindström som är ordförande i 

Socialnämnden. 

 

Samhällsbyggnad har gjort en planering inför våren då de ska ha tre möten och en praodag. 

De ska göra en presentation om Arenan och Köpingebroskolan mm. 

 

6§. Hälsopedagogerna Alexandra Hansson och Anna Förberg presenterade resultaten 

från LUPP-enkäten. 
 

Årskurs 8 eleverna gjorde LUPP-enkäten hösten 2011. Alla ungdomar   fick svara på frågor 

om var man träffas på fritiden och om det fanns mycket att göra. Ungdomar vill vara med och 

påverka mer än vad de får, 35% av åk 8 vet inte hur man kan vara med att påverka i Ystads 

kommun och 50% vet inte var man ska vända sig om man vill vara med och påverka.  

Det är viktigt att titta på vad ungdomar tycker om trygghet och säkerhet i Ystad. 

 

Hälsoenkäten 2012. 

Ystad har tillsammans med alla kommuner i Skåne gjort en stor undersökning för åk 6, 9 och 

åk 2 på gymnasiet. De vill bilda en grupp ifrån ungdomsfullmäktige som ska diskutera denna 

undersökning. 

Ledamöterna som ingår i denna arbetsgrupp är: 

 

Milton Pechman 

Viktor Malmros 

Moa Sjögren 

Tilde Thun 

Saga Blomster 

Anna Yngve 

Sarah Fatullah 

Titus Farkas 

Tilda Björklund 

Tiffany Wahlkvist 

Agnes Pihlman 

 

Hälsopedagogerna gav sedan de olika nämndsgrupperna två frågor: 

1. Hur vill ni ungdomar möta politiker? 

2. Hur ska vi göra ungdomsfullmäktige känt för alla och veta var man ska vända sig för 

att kunna påverka? 

 

Bland annat dessa förslag kom från nämndsgrupperna på ovanstående frågor: 
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Kultur:  

Tycker att politiker kommer ut till alla klasser och har föreläsningar på t.ex. Ungdomens Hus. 

De tycker att man ska kunna påverka elever genom elevrådet så att representanterna tar ut det 

till klasserna och ger förslag som kan gå vidare till ungdomsfullmäktige. 

 

BUN: 

Vill att politiker ska komma ut på skolorna eller att skolorna kommer till dem. 

 

Samhällsbyggnad: 

Tycker att politikerna kommer till skolorna eller Ungdomens Hus och pratar och får med sig 

en lapp hem. De vill att man ska sätta upp affischer. 

 

Socialnämnden: 

Vill att politiker kommer ut till de olika stadierna, eller att de kommer som en studiedag på 

skolorna. Politikerna kanske kan visa sig snällare och bättre eftersom alla inte har en så bra 

bild av dem. Ungdomsfullmäktige går ut i klasserna för att berätta vad vi gör för att få fler 

intresserade. 

 

7§. Remiss från BUSO – styrdokument för förebyggande insatser. 
Ledamöterna godkänner att presidiet tar sig an uppgiften att ändra eller godkänna remissen. 

 

8§ Studiebesök från Höganäs 

Saga Blomster berättar om studiebesöket från ungdomsrådet från Höganäs. Det var 13 

ungdomar som kom. 

Man får anmäla sig efter intresse till ungdomsrådet i Höganäs för att komma med. De 

diskuterade lite olika frågor om vad man hade för gemensamma beröringspunkter, intressen 

och ändamål. 

 

9§ Besök på Kommunfullmäktige 

Presidiet var inbjudna till kommunfullmäktiges möte och gick igenom förra årets 

verksamhetsberättelse samt vad som är på gång för kommande år. 

 

10§ Information inför budgetmötet i maj 

Pengarna ska gå till saker på skolan för att stärka demokratin och göra skolan tryggare. 

Studiebesök ska vara saker som skolan inte vanligtvis gör.  

Varför man vill göra det och hur man har kommit fram till det, vem som ska göra det t.ex. 

6:orna på en skola ska redovisas på mötet.  

Förtydligande angående mötesteknik kommer att skickas ut under januari månad. 

 

11§ Övriga frågor 

 

Information 

Presidiet ska skicka in en skrivelse till förvaltningschefen för Kultur och Utbildning angående 

frågan om barnchecklista för Ystad Kommun som ungdomsfullmäktige arbetat med under 

förra verksamhetsåret. 

 

Förslag till besök till Ungdomsfullmäktige. 
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Förslag på lämpliga organisationer och personer som ska komma och prata inför 

ungdomsfullmäktige. 

 

SOCIALNÄMNDEN: 

Brandsäkerhet 

Sjukvård ( lära sig hantera akutfall ) 

BRIS 

WWF 

Miljö och hälsa 

Information från viktiga personer i nämndsgrupperna 

Missing people 

Citygruppen  

 

SAMHÄLLSBYGGNAD: 

Barncancerfonden 

FRIENDS 

Räddningstjänsten 

 

KULTUR: 

Sport och hälsa 

WWF 

Kulturskolan 

Internationellt besök 

Arkeolog 

 

BUN: 

Stadsministern 

Rådgivningsbyrån  

Ambulans och brandbil 

Arkitekt ( visa något som ska byggas i ystad ) 

Krig ( journalist som varit någonstans där har varit krig ) 

Representant från parti 

Två olika partiledare som har en debatt 

 

ÖVRIGT FÖRSLAG: 

Spelmissbruk 

 

Ledamot Tilde Thun tog upp en fråga om butiker i Ystad 

Hon vill ha mer välkända butiker i stan istället för affärer som man aldrig har sett tidigare.  

Man kan inte vräka affärer för att man vill ha något nytt. 

 

Rosmarie Johansson, politiker BUN 

Bjuder in alla ledamöter till kommunfullmäktige var tredje torsdag klockan 18.00 förutom i 

juli. Nästa möte är den 20 december klockan 15.00. Nästkommande är den tredje torsdagen i 

januari. 

Politikerna kommer gärna ut till skolor och till ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har 

en möjlighet att kontakta politiker 
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Ledamot Saga Blomster: 

Det finns inget övergångsställe vid en väg vid Edvinshemsskolan där väldigt många barn 

springer över vägen eftersom det inte finns något nära övergångsställe. Med detta undrar hon 

om det kan göras ett övergångsställe för att undvika olyckor. Inget beslut fattades. 

 

12§ Ordförande David Ohlin avslutade mötet. 

 

            

 Vid protokollet 

 

 

____________________   ____________________ 

Josefin Hansen   David Ohlin 

Sekreterare Ungdomsfullmäktige  Ordförande Ungdomsfullmäktige 


