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Verksamhetsberättelse för Ungdomsfullmäktige 2012/2013
 

Inledning 

Verksamhetsåret 2012-2013 har letts av presidiet som bestått av ordförande David Ohlin, vice 

ordförande Whilliam Lindroth, sekreterare Josefin Hansen samt vice sekreteraren Saga 

Blomster. Det har varit ett intensivt år med många möten både i presidiet och i 

ungdomsfullmäktige.  

Aktuella frågor under verksamhetsåret har varit remissvar angående Fritidsplanen 2013-2016, 

arbetet kring framtidsprojektet Vision Ystad 2030 samt kring uppföljning av olika 

ungdomsenkäter. Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda sammanträden, inklusive 

ett internat. Utöver dessa möten har ungdomsfullmäktige deltagit i en workshop om Vision 

Ystad 2030  

Ungdomsfullmäktiges verksamhet vilar på ett beslut i Kommunfullmäktige 2002. 

Ungdomsfullmäktige utgör inflytandeorgan för barn och unga, är yttrandeinstans i frågor som 

rör barn och unga, fattar beslut i frågor som rör fördelning av de medel som socialnämnden 

har ställt till ungdomsfullmäktiges förfogande samt kan väcka förslag i frågor som rör barn 

och unga i Ystad. 
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Mötesverksamhet 
Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda möten under året:  

 

4-5 oktober 2012, Löderups strandbad  

Det första mötet inleddes med ett internat på Löderups Strandbad. Då valdes ett nytt 

presidium och ledamöterna fördelades i respektive nämnd.  

På internatet var föreningen Rädda Barnen från Ystad inbjudna. De presenterade Rädda 

Barnen och gjorde olika övningar med ledamöterna.  

Verksamhetsberättelsen för 2011/2012 presenterades.  

Ordförande presenterade ett svar man fått från Barn- och Utbildningsnämnden angående 

betygsfrågan.  

Dessutom rapporterade kommunens hälsopedagog Alexandra Hansson om vad som hänt i 

frågan om det Folkhälsopolitiska programmet.   

 

28 november 2012 Knutssalen  

Hälsopedagogerna Alexandra Hansson och Anna Förberg återapporterade från en 

ungdomsenkät kallad LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).   

Det bildades en arbetsgrupp som ska gå igenom Hälsoenkäten från 2012.  

Presidiet informerade om studiebesöket i september från Höganäs och deras ungdomsråd.  

Presidiet presenterade sin verksamhet på Kommunfullmäktiges möte den 15 november. 

Ordföranden informerade om att en skrivelse angående frågan om barnchecklistan skickats till 

Christer Olofsson på Kultur och Utbildning. 

 

5 mars 2013 Knutssalen  

Områdeschef Göran Sjunnesson presenterade ”Fritidsplan 2013-2016” som bland annat 

handlar om barn och ungas fritid. Ledamoten Oskar Nilsson som ingått i gruppen som 

granskat Fritidsplanen presenterade förslag till remissvar.  

Planarkitekt Hanna Tell informerade om framtidsprojektet Vision Ystad 2030. Ledamöterna 

arbetade med olika frågeställningar kring Ystad som till exempel vad som är bra, mindre bra 

och hur vill du Ystad skall se ut 2030. För att ungdomsfullmäktige skall bli delaktiga bjöds de 

in till en Workshop som avhölls den 12 april.  

Skolorna informerade om vad de gjort för de pengar de blivit beviljade vid mötet i maj 2012. 

 

15 maj 2013 Knutssalen  

Detta möte innehöll främst budgetmöte, vilket presenteras separat. Mötet inleddes med att 

kommunikatör Kristian Ördell pratade om Vision 2030 som omfattar hela Ystads kommun. 

Saga Blomster från presidiet informerade om workshopen från den 12 april då man mer 

konkret arbetade med förslag på hur staden Ystad skall se ut 2030.  

Adrian Magnusson avtackades efter 9 år i ungdomsfullmäktige. Samtliga ledamöter tackades 

med ett diplom och en biobiljett som kommunfullmäktiges ordförande Matts Johnson och 

ungdomsfullmäktiges ordförande David Ohlin delade ut. 

 

Nämndsgrupperna (med cirka 12 ledamöter per grupp) 

 

Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, koordinator Marina Mårtensson:  

 Varit på nämndsmöten, träffat politiker tillsammans med kommunjuristen. 

 Har varit delaktiga med att producera en informationsfilm om förvaltningen 
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 Har haft en stor prao-dag, där alla fick prova på yrken inom Samhällsbyggnad. De 

hade bland annat varit på Mät och GIS och sett hur man gör kartor, följt personalen på 

Plan o Bygg och IT-avdelningen, provat att vara lokalvårdare, varit i köket på Göken 

och gjort studiebesök på Reningsverket.   

 

Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Jenny Nilsson:  

 Haft ett möte med socialnämndens ordförande. Pratade bland annat om det nya 

äldreboendet Väderleken. Diskuterade även med henne om flyktingboenden och 

drogproblematiken. 

 Studiebesök på ett boende för funktionsnedsatta ungdomar i åldern 20-30 år på 

Bellevuegatan 15. Man har besökt Dagcentret på Hyllegatan 14 därefter Café Zäta 

som bistår kommunen med smörgåsar och bakverk 

 

Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden (BUN), koordinatorer Käthe Ivarsson, 

Anna Förberg och Alexandra Hansson:   

 Har träffat politiker för samtal och diskussioner kring aktuella frågor.  

 Gruppen har påbörjat ett uppdrag från nämnden som ska handla om ungdomars 

livsstil.  

 Gjort en film om den nya skateparken på Ungdomens Hus.  

 

Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Charlotta Blom Rudolv:  

 Besökt Konstmuseet i samband med Kulturnämndens möte.  

 Arbetet med hemsidan, Kulturkollen där man kan gå in och läsa olika recensioner om 

kulturupplevelser, bokurklipp eller skriva något själv.  

 Har gått igenom bibliotekets digitala tjänster och övrig verksamhet där. 

 Besökt klostrets utställning samt varit på teatern och sett Hemsöborna framförd av 

teatergruppen 123 Schtunk. 

 

 

Budget   
Presidiets förslag presenterades av ordförande David Ohlin. 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 Ärende Ansökta medel 

Köpingebro skola Kick Off, Ystads Djurpark 25 000 kr 

Västra Sjöstadens skola Studiebesök, Lunds TH   9 500 kr 

Kunskapsskolan Föreläsning, Netscan 20 000 kr 

Sövestad skola Tosselilla 18 350 kr 

Ängaskolan Föreningsdag 20 000 kr 

Edvinshemskolan Aktivitetsdag 10 000 kr 

Norreportskolan Föreläsning, överlev. 2 Krig.  10 000 kr 

Backaskolan Tosselilla 25 000 kr 

BUN:s nämndsgrupp Låneutrustning Skate 10 000 kr 

 

Den sammanlagda summan för tillstyrkta ärenden för 2013 uppgår till 147 850 kr.  
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Följande ärenden blev avstyrkta:  

Skola  Ärende  Ansökta medel 

Svarte skola     Två 7-mannamål 11 980 kr 

Hedeskoga skola Lusthus  20 000 kr 

Västervångskolan Soffa  19 947 kr 

Östra skola                       Ystads Djurpark 18 000 kr 

Blekeskolan                       Kulhuset i T-borg  20 000 kr 

 

Inkomna remisser 

 

Fritidsplan 2013-2016 

I början av 2013 arbetade en arbetsgrupp bestående av presidiet samt ledamöterna Selma 

Örtqvist, Oskar Nilsson och Adrian Magnusson med fritidsplanen som kommit från Barn- och 

Utbildningsnämnden. 

 

Styrdokument- Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga i Ystads kommun. 

I slutet av 2012 arbetade presidiet med styrdokumentet som ligger till grund för förebyggande 

och tidiga insatser för barn och unga i Ystad. Ärendet hade kommit från BUSO. 

 

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun 

Presidiet har träffat projektledare Åsa Cornander och fått en kortare information om strategin. 

Presidiet kommer att fortsätta att arbeta med frågan under hösten 2013. 

  

Övriga frågor 

 

Barnchecklistan 

Frågan togs upp i Ungdomsfullmäktige våren 2012 och presidiet har gått vidare i ärendet 

genom att skicka en skrivelse till Christer Olofsson på Kultur o Utbildning. Detta gjordes 

hösten 2012. 

 

Rädda Barnen 

På internatet på Löderups Strandbad hade organisationen Rädda Barnen bjudits in. De 

informerade om Rädda Barnets arbete, både i Sverige och utomlands och gick igenom en del 

om barnkonventionen.   

 

LUPP och Hälsoenkäten 2012. 

Under hösten fick årskurs 8 eleverna fylla i en ungdomsenkät kallad LUPP. Detta står för 

lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Tanken med enkäten är att kommunen ska få kunskap 

om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Det kan handla om vad ungdomar 

uppfattar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbudet, skolsituationen och vilka 

framtidsplaner som finns. 

En annan enkät har åk 6, åk 9 och åk 2 på gymnasiet genomfört under 2012. Denna kallas för 

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne.  

 

Vision Ystad 2030. 

Vision Ystad är ett framtidsprojekt som handlar om hur man vill att Ystad skall utvecklas och 

hur staden skall se ut i framtiden. Ungdomsfullmäktiges ledamöter är en av alla 
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referensgrupper som får tycka till om framtidsplanerna. Vid mötet den 5 mars presenterade 

planarkitekterna Hanna Tell och Sofie Wedin Vision Ystad 2030 för ledamöterna.  

En speciell workshop om staden Ystad 2030 avhölls i april på Ungdomens Hus för 

ungdomsfullmäktiges ledamöter. 

 

Slutord 

Denna årsrapport sammanfattar ett produktivt verksamhetsår för Ungdomsfullmäktige, med 

bland annat Fritidsplan 2013-2016 och Vision Ystad 2030 samt allt arbete i nämndsgrupperna. 

Med denna rapport avslutas verksamhetsåret 2012-2013 och presidiet tackar för visat 

engagemang under året.  

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 

David Ohlin Whilliam Lindroth               Josefin Hansen 

Ordförande Uf V. Ordförande Uf                       Sekreterare Uf  

 

 

 

____________________ 

                                  

Saga Blomster 

V. Sekreterare Uf 

 

Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2012-2013 

Löderups skola Samantha Nyhlén   

  Ronja Andersson 

 

Ängaskolan  Agnes Pihlman 

  Milton Pechmann 

  Viktor Malmros 

  Moa Sjögren 

 

Köpingebro skola Albin Eldh  

  Maria Olsson 

  Tilda Björklund 

 

Blekeskolan   Anna Yngve     

  Klara Ek 

 

Östra skolan  Emil Jespersen 

  Nikki Palmert 

 

Västervångskolan Jenny Andersson 

  Niklas Ugricic 

  Whilliam Lindroth 

  Hugo Åkesson 
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  Oskar Nilsson 

  Dennis Garpevik 

  Wilma Rix  

  Matilda Lindström  

 

Norreportskolan                 Ellen Sandberg 

  Jennifer Mårtensson 

  Muhammad Omran 

  Titus Farkas 

  David Ohlin 

  Caspian Lander 

  Måns Lindgren 

  Josefin Hansen  

 

Backaskolan  Winston Söderberg 

  Nathalie Axrud 

  Angelica Evaldsson 

 

Sövestad skola Julius Rosenlund Lindvall 

  Elias Svensson 

 

Edvinshemsskolan  Moa Johansson Rittemar 

  Tilde Thun 

  Saga Blomster 

 

Svarte skola  Linus Persson  

  Truls Rockström  

 

Kunskapsskolan Josefin Wallden 

  Tilde Nilsson-Dahlman 

  Selma Örtqvist 

  Caroline Axrud 

  Sofie Mattsson 

  Louise Andersson Alenbratt 

  Sebastian Richard 

  Kristoffer Dahlqvist  

 

Västra Sjöstadens skola Noa Trenneman 

  Sarah Fathullah 

 

Sydskånska gymnasiet Adrian Magnusson  
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Besluta om 
tema på 
mötena 

Utgöra 
referens-

grupp till KF 
och nämnder 

Besluta  
kring egna 

medel 

Väcka förslag 
till för-

valtningarna 

Ungdoms-

fullmäktige                    

49 ledamöter 

UF 
Presidium 

SN 
nämnds-

grupp 

Koordinator 
från Social 

Omsorg  

SAM 
nämnds-

grupp 

Koordinator 
från Sam-
hällsbygg-

nad  

BUN 
nämnds-

grupp 

Koordinator 
från Kultur o 
Utbildning 

Kultur-
nämnds-

grupp 

Koordinator 
från Kultur 

och 
Utbildning 

Fältgruppen 

Demokrati-
lärare 
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Ungdomsfullmäktige består av 49 ledamöter från åk 4-9. Representanterna väljs av eleverna 

på respektive skola senast tre veckor före första höstmötet. Gymnasieskolan representeras av 

1-6 elever som varit UF-ledamöter under högstadietiden.  

 

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsår inleds genom ett tvådagarsinternat i början av oktober. 

Då hålls även det första av läsårets fyra möten. Vid detta möte utses nämndsgrupperna samt 

väljs presidiet: ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare. 

 

Presidiet uppgifter är i huvudsak att sammanställa dagordning, förbereda och hålla i mötena. 

Ett stort arbete är att utifrån inkomna ansökningar föreslå fördelning av Ungdomsfullmäktiges 

medel. Presidiet kan även i bereda inkomna brådskande ärenden. 

 

 

 

 

UPPDRAG                                                                     ORGANISATION 

 


