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Protokoll för Ungdomsfullmäktige 9 maj 2017 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Albin Zetterberg 
 

2. Vice Sekreterare Kishor tog närvarorapporteringen.  
Följande var frånvarande: 

         Änga/Vv, Elin Andersson - ingen ersättare 
Änga/Vv, Elias Svensson - ingen ersättare 
Norreport, Diza Persson - ingen ersättare 
Edvinshus,Tilda Skarphagen - ersättare:Tea Karlsson 
Kunskap, Freja af Uhr – ingen ersättare 
Kunskap, Carl- Anton Bergqvist - ingen ersättare 
Kunskap, Ossian Olsson - ingen ersättare 
Kunskap, Michaela Arvidsson – ingen ersättare 
Ystad GY, Titus Farkas – ingen ersättare 
Ystad GY, Mohammad Omran – ingen ersättare 
Fria Läroverken, Josefin Hansen – ingen ersättare 
 

3. Albin gick igenom föregående mötesprotokoll, vilket ledamöterna 
godkände.  
 

4. Albin bjöd fram Kommunfullmäktiges ordförande Kaj Jönsson som 
pratade om syftet med UF som är att ta tillvara alla ungdomars 
åsikter och synpunkter. Kommunen vill att ungdomar ska jobba på 
ett demokratiskt sätt. Det är viktigt att argumentera för sin åsikt 
men även respektera andras åsikter. Kaj tackade demokratilärarna 
för sitt arbete.   
 

5. Kishor bjöd fram Kommunpolis Patric Nihlén.  
Patrik arbetar som kommunpolis. Polisen genomgår en stor 
omorganisation. Ystad tillhör Polisområde Syd och 
Lokalpolisområde Ystad. Anledningen till omorganisationen är att 
kunna lättare flytta resurser dit det behövs. De gör allt för att skapa 
trygghet i Ystad. Han arbetar med grannsamverkan och media. 
Han tränar upp andra polischefer. Han arbetar med 
förberedelsegruppen för att vara förberedd om något skulle hända.  
Största uppgiften är medborgarlöftet, polisen ska skapa ett 
medborgarlöfte och arbeta tillsammans med invånarna. Ett aktuellt 
medborgarlöfte i Ystad är bl.a. ökad synlighet. 2018 ska ett nytt 
medborgarlöfte skrivas. Vi ansåg vid ett tidigare möte att narkotika 
och trafiken är oroligheter i kommunen. Polisen arbetar ständigt 
med dessa frågor. Polisen arbetar mot inbrott med hjälp av lokala  
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väktare.  Polisen arbetar med kunskap för att förebygga större 
brott. De arbetar med områdes poliser i skolorna.  
 
Följande saker togs upp och besvarades:  

Ledamöterna vill ha fler civila poliser 
Det finns redan ganska många civila poliser i Ystad men det skulle 
behövas fler. 
 

Ledamöterna vill ha en internetpolis 
Det finns redan men inte i den omfattningen som behövs. 
 

Mer synliga poliser 
Polisen försöker vara på platserna där ungdomar finns, främst i 
skolan.  
 

Polisen i skolan ska informera om narkotika 
Patrik ska försöka komma ut till skolorna och informera om 
narkotika. Problemet med narkotika är stort i Ystad.  
 

Vi vill att polisen är mer ute i skolorna. Det fungerar bra på 
Österport men de syns inte tillräckligt på de mindre skolorna.  
 

Snatteri bör anmälas. Om man vet att någon snattar bör man 
kontakta polisen eller gå via annan vuxen.  
 

Det bästa vi ungdomar kan göra är att säga nej till droger och 
hjälpa kompisar som är i riskzonen.  
 
Om man tipsar polisen kan man vara anonym.  
 
Eleverna på Österport vill öppna porten.  
 
Vi undrar om det finns möjlighet för utökad övervakning men det är 
inte polisens uppgift att besluta om detta. 
 
Dessutom anser vi att polisen bör arbeta: 

- Mot våldtäkt, och ta dessa ärenden på stort allvar! 
- Mot nätmobbning, ex. begränsa vissa ord på bland annat Ask. 

 
  

6. Budgetmöte med Adrian Magnusson 
            Adrian berättade hur budgetmötet går till.  

Presidiet förslag till fördelning enligt följande: 
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ÄRENDE   SKOLA   ANSÖKTA MEDEL  
 
Utflykt-Vandring  Löderup     6 000 kr 
Föreläsningar, kränkningar Norreport    27 000 kr  
Antidrogprojekt  Ystad Gym    15 000 kr  
Sövde äventyrscamp Hedeskoga    25 000 kr  
En Backadag  Backa     11 000 kr  
Tema Arbetsliv  Köpingebro    10 000 kr  
Kick off, Tosselilla  Sövestad     25 000 kr  
Föreläsningar, Nätkränkning Villa MY      9 000 kr  
Temadagar, antidrog Kunskap     20 000 kr 
 
Presidiet föreslog att följande ärenden skulle få avslag: 
ÄRENDE   SKOLA   ANSÖKTA MEDEL 
Musikanläggning  Svarte   10 000 kr 
Temadag, likabehandling Fria Lärov.  25 000 kr 
Aktivitetsdag, Arenan Bleke     6 000 kr 
 

Efter 1,5 timmes diskussioner, synpunkter och omröstningar blev 
slutresultatet enligt följande:  
 

Löderups förslag blev beviljat 
Norreports förslag blev beviljat 
Ystad Gymnasiums förslag blev beviljat 
Fria Läroverkets förslag blev beviljat genom röstning där de slog ut 
Hedeskogas förslag  
Backas förslag blev beviljat 
Köpingebros förslag blev beviljat 
Sövestads förslag blev beviljat  
Villa MY:s förslag blev beviljat 
Kunskaps förslag blev beviljat 
 

7. Punkten information från skolornas elevråd ströks på grund av 
tidsbrist. 

 

8. Alexandra Hansson berättar att det inte händer så mycket i appen 
just nu men många förslag har kommit in under våren. De jobbar 
med att få in nya aktiviteter i appen.  
 

9. Även punkten kring nämndsgrupperna fick utgå. Dock hade 
ledamöterna i BUN en synpunkt: De anser att många pedagoger 
på skolorna luktar rök och haft möten på skolorna. BUN gruppen  
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har skrivit medborgarförslaget Tobacco Endgame- Rökfritt Sverige 
2025 vars mål är att minska tobakskonsumtionen i samhället.  

 
 

10. Ungdomens Hus informerade om att de kommer arrangera 
bl.a. LAN den 18-20 juni på Ungdomens hus. De kommer också ha 
tre resor till Tosselilla. Alla aktiviteter som de genomför kommer 
dyka på kommunens hemsida. 
 

11. Arbetsgruppen till Kick Off dagen 2017 pratar om att datumet 
blir den 30 Augusti. Vi kommer troligtvis få 30 000kr från 
ungdomspotten och 10 000kr från antidroggruppen.  
 

12. Övriga frågor 
 
- Fria läroverket anser att åk 4-5 på Kunskapsskolan stör deras 

lektioner och ber dem att vara lite tystare.  
 
- Albin bjöd in några ledamöter till ett seminarium om skolan den 

20 maj.  
 

13.  Avtackning av ungdomsfullmäktiges ledamöter.  
 Varje ledamot fick ett diplom och en biobiljett.    
 

14. Albin avslutade mötet och informerade om lunchen som 
serverades på Restaurang Continental.  

 
Vid protokollet 
 
Kishor Peneff, Vice sekreterare Ungdomsfullmäktige 


