
 

 

 
Protokoll Ungdomsfullmäktige 3 mars 2022  
  

1. Mötet öppnades av ordförande Jonathan Nilsson  
Ordföranden Jonathan Nilsson öppnade mötet och hälsade alla           
välkomna till årets första Ungdomsfullmäktige möte i Knutsalen. Han 
nämnde även hur kul det är att äntligen vara på plats efter en långvarig 
pandemi.  

  

2. Närvarorapportering  
Sekreteraren Mirela Misail tog närvaro rapporteringen.  
  

3. Föregående mötesprotokoll  
Sekreteraren gick igenom föregående mötesprotokoll där hon tog upp 
bland annat: Motionen om Ungdomsbiljett vilket innebar fria tåg och 
bussresor alla dagar i veckan, Riktlinjer för hållbar mat, besöket UF fick 
av polisen och Näringslivsstrategin.   

  

4. Lovaktiviteter  

Vice ordförande Alexandra Piper återberättade att varje år ger 
Ungdomsfullmäktige pengar till olika skolprojekt. Men i dessa 
pandemitider har det varit svårt att göra dessa aktiviteter därför togs det 
beslut om detta förra året i UF att 2021 års pengar skulle gå till 
lovaktiviteter 2022. Nu är det ledamöternas tur att bestämma vart de 
pengarna ska användas till. Västerportskola hade redan skickat in 
förslag som användes till inspiration får de nya förslagen. Därefter 
delades alla ledamöter i grupper där de skulle få skriva sina egna förslag 
som kunde vara allt mellan att prova på olika sporter till 
matlagningskurser. Förslagen samlades ihop därefter och mötet kunde 
fortsätta. Förslagen bifogas protokollet. 

  

5. Information från elevråden 

Nu var det dags för respektive skola att gå fram och berätta vad de har 
jobbat med på sin skola och även hur de arbetade mot deras mål.  

  
  
  
 
 
 



 

 

 
Löderup berättade att de har olika fokusområde varje termin. Det 
kan tex vara ”mobbning ” eller en ”kompisvecka”. Löderup lägger 
väldig mycket fokus på kommunikationen och att minska otrevliga 
kommentarer mellan barnen.   
  
Köpingebro hade Barnkonventionen som fokusområde. De 
jobbar även väldigt mycket med gemenskap i skolan. Därför 
arrangerar de äldre klasserna olika aktiviteter för de yngre. 
Köpingebros elever var också väldigt besvikna på att deras 
elevens val blev inställd på grund av pandemin men till deras 
glädje har den bara flyttats fram.   
  
Källan jobbar också väldigt mycket med vänskapen på skolan 
och hur man stärker det, därför har de kommit på 
”vänskapsdagen” som ska hjälpa de att genomföra deras 
önskemål. Aktiviteterna som kommer ske under denna dag 
kommer till exempel vara hinderbana.  
  
Västerport har dessvärre inte kunnat ha något elevråd på grund 
av pandemin men de diskuterar väldigt mycket om vad de 
kommer göra framöver utifrån budgeten de har.  
  
Norreport är missnöjda med maten på skolan. Eleverna säger att 
maten tar slut snabbt och de har försökt lösa situationen genom 
att prata med både matpersonalen och den nya rektorn. Skolan 
har även köpt in nya pingisbord men det stora problemet ligger på 
att skadegörelserna som sker regelbundet vilket leder till att deras 
budget tagit slut.  
  
Backa planerar en ”må bra dag” där fokusarbetet kommer vara 
emot mobbningen och hur man är en bra kompis. Detta kommer 
ske genom olika sorters aktiviteter så som att lära känna 
varandra, bjuda in en hemlig artist och låta kompisagenterna (en 
grupp elever som ser till att alla är med på rasterna) fixa några 
rastlekar.  
  
Sövestad har tyvärr inte heller hunnit ha ett elevråd och det beror 
främst på sjukdom.  
  
 
 



 

 

 
 
Edvinshus diskuterar väldigt mycket på hur deras skolavslutning 
kommer att ske. De har inte haft så många möten hittills men de 
funderar på att kanske grilla på avslutningen.   
  
Svarte hade ordnat en undersökning för att få reda på hur 
eleverna på skolan mådde som sedan ledde till den stora frågan  
”Hur får vi alla att må bättre”. Eleverna kom in med olika förslag 
på bland annat olika aktiviteter som sporter och kakdagar.   
  
Kunskapsskolan ger mycket vikt till elevråd och de försöker 
skapa större engagemang kring elevrådet och vad elevrådet gör 
samt står för. Detta görs genom att elevrådsprotokollet sätts upp 
runt om i skolan och de har även tänkt på att kanske skaffa en 
liten pin eller en vattenflaska för de som är med så att andra 
elever är medvetna. Kunskap arbetar även mycket emot 
kränkningarna på skolan.  
  
Villa My gjorde en trivselenkät för att se hur eleverna trivs i 
skolan. De planerar även olika aktiviteter som tex eget vasalopp 
och kasta stövel.  
  
Ystad Gymnasium (Park) funderar om deras utspring kommer 
ske på Österportstorg. De säger även att det är väldigt kallt på 
deras skola och att de jobbar med att få swish till deras cafeterior. 
Det finns även inga övergångar mellan gatorna som gör att 
eleverna känner sig trygga. Lamporna har också varit ett besvär 
och därför ska det tas upp med vaktmästaren.  
  
På Ystad Gymnasium (Österport) uppstår problem när det 
gäller engagemanget på skolan och man hoppas att få upp 
engagemanget genom att lägga upp vad elevrådet gör på sociala 
medier. De vill även se till att allmänheten får reda på hur de kan 
göra skillnad för att få fler att engagera sig.  
  
Praktiska Gymnasiet jobbar mycket med Hållbarhet och en 
hållbar framtid därför har de arrangerat ett stort arbete kring det 
som har pågått i 4 veckor där de bland annat gjorde en egen 
second hand och skrev uppsatser.   
  
 



 

 

 
Fria läroverken har nu bestämt att ha fasta placeringar i 
klassrummen eftersom det är väldigt stökigt och högljutt. De sa  
även att de hade många aktiviteter under Alla Hjärtans Dag som 
till exempel tipsrundor. Just nu är det väldigt mycket fokus på 
lärarmiddagen som kommer att ske i maj. Eleverna kommer även 
ha en fototävling som förhoppningsvis bygger ett starkare band 
mellan eleverna.   

  

         6. Återkoppling Motionen om Ungdomsbiljett  
Motionen från föregående protokoll har gått igenom och numera 
är det bestämt att ungdomsbiljetten ska gälla alla dagar i veckan 
för alla ungdomar i Ystad kommun berättar vice ordföranden. 
Eftersom det bara gäller gymnasieeleverna är det många 
högstadieelever som undrade om de också kommer få tillgång till 
ungdomsbiljetten. Till det svarade Alexandra att det kommer ske 
en statistikundersökning för att kommunen ska se hur väl 
fungerande denna metod är. Därefter kom det också en fråga av 
när biljetterna gäller och svaret är att den nya Ungdomsbiljetten 
gäller för de flesta på gymnasiet om de bor i Ystad kommun 
redan nu och de kommer att kunna användas dygnet om året 
runt.  

  

7. Remissvar Arenan och Badhuset  
UF:s presidium har svarat på en remiss angående om Arenan 
och Badhuset skulle säljas för att betala av en del Ystad 
Kommuns skuld. Detta skulle då innebära att Arenan och 
Badhuset skulle säljas till privat i stället för kommunen. Presidiet 
hittade denna remiss ganska problematisk på grund av bristande 
information, ”Vad skulle det innebära för skolan?”,” Vad skulle det 
innebära för föreningarna?” och ” Vad blir konsekvenserna om vi 
säljer?”. Tack vare det blev svaret på remissen ett tydligt nej.  
Presidiets remissvar medföljer protokollet 

  

8. Polisen  
Poliserna startade upp med att prata om läget i Ystad och hur det 
ser ut på gatorna. De får även in synpunkter från allmänheten om 
att det ofta är otäckt att gå vid till exempel stationen på 
kvällen/natten.  
 
 



 

 

 
Sedan pratade de om ett nytt projekt som heter ”Backa Barnet” 
som är till för att hjälpa barn även innan de är födda genom att se 
till att föräldrarna kan ta hand om sina barn samt utvärdera vilka  
 
risker som barnet har för att så tidigt som möjligt undvika negativa 
konsekvenser för både barnet och samhället i stort.  
  
De förtydligade vissa saker som var man får cykla och att man 
ska hoppa av och gå med cykeln om man är på en gångbana. 
Polisen upplever även andra problem som hemmafester med 
minderåriga där en konsekvens av detta blir att unga blir 
påverkade och kör med sina A-traktorer. Polisen säger också att 
de tänker börja kolla även A-traktorer för rattfylleri som man 
tidigare inte haft så stor kontroll över.   
De trycker även på vikten av att hålla kontakten med polisen i 
närområdet eftersom alla är polisens ögon och om man ser något 
så kan man tipsa för att man tillsammans ska kunna få en 
trevligare närmiljö.  
  

9. Ungdomens Hus  
De öppnade med att vädja till alla ungdomar att komma dit för de 
har öppnat upp igen och de vill få tillbaka alla ungdomar som har 
varit där tidigare men även de som aldrig tidigare varit där. UG 
som Ungdomens hus kallas i folkmun får nya öppettider som 
finns på ystad.se. Efter det fyller de i att de inte bara finns i 
lokalerna runtom i kommunen utan även digitalt på Discord, 
Instagram och Facebook. De säger också att man gärna får 
önska om man har förslag på vad man kan göra på UG. Det kom 
en fråga om varför man inte har öppet på lördagar. Svaret blev att 
på grund av personalbrist men att de gärna för en dialog med 
kommunens ungdomar för att komma fram till den bästa 
lösningen.  
  

10 . Åvallafestivalen 2022  

Katri Johansson tog ordet och berättade att man tänker ta tillbaka 
Åvallafestivalen som på grund av pandemin inte blivit av de 
senaste två åren. Hon ville även ha ungdomarnas åsikt om man 
tycker det är bättre att ha festival i början eller i slutet av 
sommaren samt vad man vill göra på festivalen. Åvallafestivalen 
2022 är tänkt att vara en festival för ungdomar utomhus som ska 
tilltala alla, oavsett intresse, vilket betyder väldigt blandade  



 

 

 
evenemang för alla och det är helt gratis. Den pågår hela dagen. 
En enkät kommer att skickas ut för den som har förslag på vad 
man kan göra på en sådan festival.   

            Sedan fortsätter i stället Jonna från Kulturcrew och informerade                      
 om hur det är att vara funktionär på Åvallafestivalen samt vad 
 det innebär att vara en kulturcrew. 

 
11.  Ny lärplattform  
Avtalet för den digitala lärplattformen Vklass håller på att gå ut. 
Därför behöver kommunen göra en ny upphandling. De beskriver 
även vikten av att vi ungdomar ska få ta del av detta då vi 
kommer använda den mycket. Vid en sådan upphandling måste 
flera prövningar av materialet ske för att kunna utse en ”vinnare” 
som får det nya avtalet. Planen är att en referensgrupp med 
ungdomar ska skapas för att diskutera ämnet men även skicka ut 
en enkät till de äldre och bedriva mindre diskussioner med de 
yngre eleverna i kommunen. Tidsplanen för detta är att ett nytt 
avtal ska var på plats till hösten detta år. De fyra ungdomar som 
ska ingå i referensgruppen är: 
Jonathan Ek Västerport åk 9 
Signe Naxelius Källan åk 6 
Alva Rebert Norreport åk 9 
Jonathan Nilsson åk 1 Gy 

  

12.  Övrigt  
Eleverna från Köpingebro skola påpekade att på deras skola är 
det jättestort problem med internetet och framför allt på 
läsplattorna eftersom de stängs av och på utan någon direkt 
anledning. Till det var det många som hade samma åsikt, framför 
allt Norreportskolan. Det var även en ledamot som gav förslaget 
att man kan ha två internet routrar i stället för en eftersom då kan 
man ansluta till det andra nätverket om det första inte fungerar 
som det ska.  

  

 
 
 
 

 



 

 

 
13.  Mötets avslutning  
Mötet avslutades av ordföranden Jonathan Nilsson. Dessutom 
informerade han om att nästa möte är den 10 maj på samma 
plats. 

  
 

 

                   Ungdomsfullmäktiges sekreterare 

 

                    Mirela Misail 


