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Verksamhetsberättelse för Ungdomsfullmäktige 2013/2014
 

Inledning 

Verksamhetsåret 2013-2014 har letts av presidiet som bestått av ordförande 

David Ohlin, vice ordförande Winston Söderberg, sekreterare Sara Kristiansson 

samt vice sekreteraren Mohammad Omran. Det har hänt mycket under året som 

gjort att det blivit en hel del möten framförallt för presidiet. 

Aktuella frågor under verksamhetsåret har varit remissvar angående den nya 

energi- och klimatstrategin, remissvar angående ett medborgarförslag om tivoli 

och laserdome samt frågan om barnchecklista i Ystad. Andra frågor som 

ungdomsfullmäktige tagit upp och som skapat debatt är frågan om flyttningen av 

höstlovet samt placeringen av VIP- ingången i den nya arenan. 

Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda sammanträden, inklusive ett 

internat. 
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Mötesverksamhet 

Ungdomsfullmäktige har haft fyra protokollförda möten under året: 

 

3-4 oktober 2013, 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 Världsnaturfonden WWF inbjudna och de presenterade sin 

verksamhet och arbetade med ledamöterna i form av olika frågeställningar. 

Även Ungdomens Nykterhetsförbund UNF presenterade sin verksamhet med 

Sveriges förbundsordförande som talare. 

Verksamhetsberättelsen för 2012/2013 presenterades. 

Ordföranden informerade om två remisser som inkommit till UF: Energi- och 

klimatstrategin samt om ett medborgarförslag om laserdome och tivoli i Ystad. 
(läs mer under inkomna remisser) 

 

27 november 2013, Knutssalen 

Utvecklingschefen på Kultur och Utbildning Katarina Anker- Kofoed 

informerade om arbetet med att få fram en barnchecklista för Ystads kommun.  

Ungdomsfullmäktige som jobbat länge med frågan utsåg en arbetsgrupp 

angående Barnchecklistan. (Läs mer under övriga frågor) 

Hälsopedagogerna Alexandra Hansson och Carolina Palm presenterade 

kommunens nya tobakspolicy som bland annat innebär tobaksfri skoltid. 

Ledamöterna arbetade med olika frågor på mötet och svaren skall användas i 

arbetet med att ta fram en handlingsplan. 

Fältsekreterarna Caroline Ekstrand och Rickard Magnusson informerade om 

drogsituationen i Ystad. 

 

4 mars 2014, Knutssalen 

Webbstrateg Gabriel Borgius presenterade ungdomsfullmäktiges nya plats och 

utseende på Ystads hemsida. Kommunens E-strateg Håkan Lindqvist 

informerade om vad som händer inom IT-området i Ystad. 

Presidiet och arbetsgruppen presenterade sin skrivelse angående flyttningen av 

höstlovet 2014. Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Jan Erlandsson 

informerade om varför man gjort denna ändring. (Läs mer under övriga frågor) 

Kommunalråd Kristina Bendz informerade om olika projekt som man arbetar 

med just nu bland annat badhuset, arenan och framtiden för gymnasiet. 

Frågan om barnchecklistan tog Kristina med sig och skall återkomma med svar 

under nästa verksamhetsår. 
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21 maj 2014, Knutssalen 

Detta möte innehöll främst budgetdiskussioner, vilket presenteras separat. Mötet 

inleddes med att Fältsekreterarna Caroline Ekstrand och Anna Förberg samt 

ungdomarna i Bridgeteamet presenterade projektet Småkommuner mot droger 

och metoden Film for Real.  

Ordföranden berättade att det kommit till deras kännedom att ingången till den 

nya arenans VIP-ingång är tänkt att placeras mittemot Ungdomens Hus. 

Presidiet hade förberett en skrivelse i ärendet som efter ledamöternas 

godkännande skickades till olika instanser i kommunen. 

Resultatet av undersökningen kring skolornas toaletter presenterades av 

skolornas ledamöter. 

Samtliga ledamöter avtackades med diplom och biobiljett av KF:s ordförande 

Matts Johnsson och UF:s ordförande David Ohlin. 

 

Nämndsgrupperna ( med cirka 12 ledamöter per grupp ) 

 

Nämndsgruppen för Samhällsbyggnad, koordinator Marina Mårtensson: 

- Fått se en informationsfilm om de olika verksamheterna samt arbetat mer 

ingående med Vision Ystad och badhuset och dess invigning. 

- Fått information av E- och IT-strateger om framtiden inom området 

- Varit ute på Prao, där alla provat på olika yrken inom Samhällsbyggnad 

 

Nämndsgruppen för Social Omsorg, koordinator Jenny Nilsson: 

- Haft ett möte med socialnämndens ordförande och fått grundläggande 

information om verksamheten 

- Gjort ett studiebesök på det nya äldreboendet, Väderleken 

- Fått ingående information av personal från Barn och Familj kring olika 

ärenden samt träffat ensamkommande flyktingar och de arbetar med dem. 

 

Nämndsgruppen för Barn- och Utbildningsnämnden, koordinator Käthe Ivarsson 

- Tagit del av den nya tobakspolicyn som bland annat innebär Tobaksfri 

skoltid 

- Har besökt det nya badhuset och fått ta del av skisser och sett nya 

lekredskap 

- Har gått igenom planerna för den nya skolan samt lekplatserna som 

planeras i kommunen. Fått ge synpunkter på planerna. 

 

Nämndsgruppen för Kultur, koordinator Charlotta Blom Rudolv 

- Haft möte med Kulturnämndens ordförande och fått grundläggande 

information om verksamheten 



 
UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

 

4 

 

- De inplanerade aktiviteterna på Konstmuseet och teatern där man skulle 

ha sett Cabaret blev tyvärr inställda. 

Budget 

Presidiets förslag presenterades av ordförande David Ohlin. Presidiet hade lyft 

fram förslag med bra planering som hade kommit fram genom en demokratisk 

process där ungdomarna varit delaktiga och även förslag som stärker 

gemenskapen i skolan. Resultatet av budgetmötet blev: 

 

Skola                                    Ärende                                    Ansökta medel 

Norreportskolan                   Föreläsning, Nätkränkning      12 000 kr 

Österportsgymnasiet            Studiebesök, Den blå Planet      9 620 kr 

Löderup skola                      Ystad Djurpark                         20 000 kr 

Backaskolan                         Motorikbana                              6 760 kr 

Köpingebro skola                 Föreläsning, Hälsoprofil          10 000 kr 

Sövestad skola                     Äventyrsbad                             13 000 kr 

Villa MY                              Studiebesök, T.M i Malmö      10 000 kr 

Svarte skola                          7-mannamål                               9 544 kr 

Blekeskolan                          Äventyrscamp, Sövde              34 500 kr 

Kunskapsskolan                   Utepingisbord                           20 000 kr 

 

Den sammanlagda summan för tillstyrkta ärenden för 2014 blev 145 424 kr 

 

Följande ärenden blev avstyrkta: 

Skola                                     Ärende                                     Ansökta medel 

Östra skolan                          Hinderbana                               100 000 kr 

Edvinshus skola                    Bollplank                                    15 000 kr 

Ängaskolan                           Tosselilla                                    20 000 kr 

Västervångskolan                  Biljardbord                                16 300 kr 

 

 

Inkomna remisser 

 

Energi- och klimatstrategi för Ystads kommun 

På första mötet den 3 oktober bildades en arbetsgrupp bestående av presidiet och 

utvalda ledamöter som granskade strategin. Remissvaret presenterades och 

godkändes på mötet den 27 november.(se bilaga) 

 

Ett medborgarförslag om ett nöjesfält och lazerdome i Ystad 

Även här bildades en arbetsgrupp den 3 oktober angående den inkomna 

remissen. Ett remissvar redovisades på mötet den 27 november.(se bilaga) 
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Övriga frågor 

 

Barnchecklistan  
På mötet den 27 november informerade utvecklingschefen Katarina Anker-

Kofoed om arbetet kring barnchecklistan, som ej kommit så långt. Ansvaret för 

frågan ligger på kommunledningen. 

På mötet den 4 mars tog ordföranden David Ohlin upp frågan med kommunalråd 

Kristina Bendz. Hon tog med sig frågan och skall återkomma till 

ungdomsfullmäktige med besked. 

 

Världsnaturfonden, WWF 

På internatet på Löderups Strandbad hade organisationen WWF bjudits in. De 

informerade om deras arbete, både i Sverige och utomlands samt svarade på 

många frågor från ledamöterna. 

 

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 

På internatet den 3 oktober berättade UNF om sin verksamhet som har cirka 

7 000 medlemmar i över 100 föreningar. 

 

Tobaksfri skoltid 

Ystad kommun har tagit beslut på en ny tobakspolicy som bland annat innebär 

tobaksfri skoltid både för skolpersonal och elever. Ungdomsfullmäktige fick 

information på mötet den 27 november och skall ingå i arbetet med att ta fram 

en handlingsplan. 

 

Frågan om flyttningen av höstlovet 2014 

Ungdomsfullmäktige fick under hösten via en ledamot reda på att BUN tagit ett 

beslut på att höstlovet flyttats från v 44 till v 42 utan att ungdomsfullmäktige 

varit delaktiga i beslutet. Presidiet och utsedd arbetsgrupp skickade en skrivelse 

till BUN som vid mötet den 4 mars fick informera om varför man tagit beslutet. 

Det blev en intensiv debatt kring frågan där ledamöterna var kritiska till beslutet. 

BUN:s ordförande bad om ursäkt för att inte UF fått yttra sig i frågan. I 

utvärderingen av lovflyttningen skall UF få en betydande roll enligt BUN:s ordf. 

 

Småkommuner mot droger 

Fältsekreterarna och Bridgeteamet informerade om ett nytt stort projekt som ska 

få ungdomar att ändra attityderna till droger. Man skall sprida informationen 

från ung till ung och göra det till en del av skolarbetet. Slutmålet är en film men 

egentliga huvudmålet är inte själva filmen, utan vägen dit. Man ska i huvudsak 

följa elever som börjat åk 7 hösten 2013 tills de slutar åk 9 våren 2016. 
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Frågan om VIP-ingången till nya arenan. 

Ungdomsfullmäktige fick under våren information om att man tänkte placera 

VIP- ingången till nya arenan mitt emot Ungdomens Hus ingång. Presidiet har 

sammanställt en skrivelse om varför man tycket detta är olämpligt. Skrivelsen 

har gått till arbetsutskotten för Kommunstyrelsen och alla nämnder. UF har 

dessutom tillsammans med Ungdomens Hus och Ungdomskraft protesterat 

kraftigt via skrivelser, artiklar och namninsamlingar. Kommunens beslut står 

dock fast och ändrar inte placeringen. 

 

Statusen på skolornas toaletter 

Ungdomsfullmäktige fick av kommunalrådet Kristina Bendz den 4 mars en 

uppgift om att undersöka allt kring skolornas toaletter. Ungdomsfullmäktige har 

via skolornas elevråd utfört uppgiften och svaren presenterades vid sista mötet 

den 21 maj.(se protokoll för mer info) 

 

Övrigt 

Dessutom har Kommunalråd Kristina Bendz informerat om aktuella frågor i 

kommunen. Fältgruppen har informerat om drogsituationen i kommunen. 

 

Slutord 

Denna årsrapport sammanfattar ett produktivt verksamhetsår för 

Ungdomsfullmäktige, med bland annat remisser och andra aktuella frågor samt 

allt arbete i elevråden och nämndsgrupperna. 

Med denna rapport avslutas verksamhetsåret 2013-2014 och presidiet tackar för 

visat engagemang under året. 

 

 

 

_____________________   _____________________  ____________________ 

 

David Ohlin                         Winston Söderberg             Sara Kristiansson 

Ordförande Uf                      V. Ordförande Uf               Sekreterare Uf 

 

 

 

 

______________________ 

Mohammad Omran 

V.sekreterare Uf 
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Skolornas representanter till Ungdomsfullmäktige 2013-2014 

Löderups skola                        Lisa Persson   

                                               Nora Wängerud 

 

Ängaskolan                            Moa Sjögren 

                                               Agnes Pihlman 

                                               William Schmatz 

                                               Ellen Bagge 

 

 

Köpingebro skola                   Julia Magnusson 

                                                Emma Frense 

                                                Kasper Piledahl 

                                                Jasmine Holst 

 

Bleke/Östra                             Arvid Rosengren 

                                                Miriam Heule 

                                                Ayoob Basim Jameel 

                                                Elvira De Leon Annas 

 

Västervångskolan                   Vilma Rix 

                                                Winston Söderberg 

                                                Sebastian Gelin 

                                                Emil Pettersson 

                                                Milton Pechman 

                                                Tilde Thun 

                                                Whilliam Lindroth 

                                                Johan Holmgren 

 

Norreportskolan                      Oscar Hansmark Janz 

                                                Amelie Helin 

                                                Mimmi Andersson 

                                                Sara Kristiansson 

                                                Titus Farkas 

                                                Mohammad Omran 

                                                Måns Lindgren 

                                                Josefin Hansen 

 

Backaskolan                            Bea Isaksson 

                                                Angelica Evaldsson 

                                                Anna Pehrsson 
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Sövestad skola                         Elias Svensson 

                                                 Julia Ek 

 

Edvinshus skola                               Moa Johansson Rittemar 

                                                 Josefin Persson 

                                                 Thilde Frisborn 

 

Svarte skola                              Sara Ek Svensson 

                                                  Cornelia Lundh 

Kunskapsskolan                         Issabelle Köhrsen 

                                                   Ella Wiles 

                                                   Sophie Ehrensvärd 

                                                   Josefin Wallden 

                                                   Jakob Elgen 

                                                   Gustav Olsson 

                                                   Caroline Axrud 

                                                    Isak Lundgren 

 

Villa MY                                    Molly Fornell 

                                                   Anna Larsson 

 

Sydgym                                      David Ohlin 

                           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


