
 

 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 2 mars  

 

 1.Mötet öppnades av ordföranden Jonathan Nilsson. 

Ordföranden Jonathan Nilsson välkomnade alla till dagens 
ungdomsfullmäktige. 

2. Närvarorapportering. 

Genomfördes av sekreteraren Mirela Misail. Två skolor deltog ej, Villa 
MY sjöstaden samt Ystads Praktiska Gymnasium. Sammanlagt 55 
ledamöter deltog. 

3. Kommunalråd Paula Nilsson och oppositionsråd Kevin 
Rasmussen. 

Paula Nilsson har jobbat som kommunalråd i nu ett år. Ett arbete som 
representerar Ystad och strävar alltid för Ystads bästa. Paula berättade 
om vad som skall förbättras och kommunens fokusområde. Hon pratade 
om infrastrukturen, landsvägarna och motorvägarna. Hon berättade att 
hon måste prioritera olika punkter och att pengarna inte räcker till allt. 
Det har gjorts en projektplan för Ystads framtid. I projektplanen planeras 
flera boenden och en helt ny stadsdel. Visionen som kommunen har 
skapat ska nu försökas bli till verklighet.  

När frågan om hur samarbetet funkar mellan kommunfullmäktige och 
ungdomsfullmäktige var svaret att även fast kommunikationen har 
förbättrats känner ungdomsfullmäktige sig förbisedda i många viktiga 
frågor såsom Marietorp och Ungdomsbiljetten.   

Paula Nilsson frågade ledamöterna om vad vad som är bäst med Ystad, 
och det kom bland annat fram att cykel och gångbanor är viktigt för att 
förbättra kommunen. 

Mirela Misail frågade Paula Nilsson om hur de tänker kring 
ungdomsbiljetten. Mirela tar upp att gränsen för att få tillgång till 
skolbiljett bör kompromissas eftersom ungdomsbiljetten nu dras 
in. Ordföranden för Samhällsbyggnadsnämnden Håkan Damm, som 
fanns på plats lovade att kolla upp frågan eftersom de har hand om 
trafikfrågorna. 

 



 

 

 

Hur jobbar kommunen mot klimatkrisen var också en fråga som togs 
upp. Paula svarade med att nya mål mot klimatkrisen har påbörjats. 

Sammy Voss från Fria läroverken informerade om Fritidsbiblioteket. Den 
1 april ska den startas igång i Åvallaparken. Det blir en container som 
ska finnas på plats med olika aktivitetsprylar. Dessutom personal som 
ska hjälpa till med utrustning och aktiviteter. 

Kevin Rasmusson, oppositionsråd anser att vi bör stärka 
kommunikationen. Åsikter och synpunkter bör tas hand och bearbetas 
ända fram till ett projekt tar slut anser han. En ledamot visade oro över 
vad konsekvenserna för skolan kommer att bli när man ska spara in på 
skolbudgeten. Kevin kunde inte ge något direkt svar, men tror att 
konsekvenserna kommer visas nu efter hand. 

Idrott hamnade i stort fokus under mötets gång. Många ungdomar tycker 
att idrottslivet inte är bra nog och att den kan förbättras. Önskemål om 
flera öppettider och mer pengar till olika föreningar tas upp. Vissa 
ledamöter påstod även att handbollen och fotbollen prioriteras mer än 
andra sporter och föreningar men Kevin försäkrade att så är det inte och 
det beror helt enkelt på hur många medlemmar det finns i varje förening. 

En annan ledamot frågade Kevin om vad han tycker om friskolor. Kevin 
berättade att han inte är emot konceptet men är kritisk till hur vissa 
friskolor fungerar idag.  

Varför ipads och inte datorer? Paula berättade att det pågår en 
undersökning om att byta tillbaka till datorer igen.  

Budgeten för skolans mat tas upp eftersom livsmedel blivit dyrare. Maten 
håller inte tillräckligt bra kvalité och många äter inte maten i skolan både 
för att den inte räcker till och för att den inte håller en bra standard. Detta 
är något som Paula skulle titta närmare på.   

Visionen för Landsbygden? Vissa skolor anser att de blir bortprioriterade 
i jämförelse med staden. Hur hanterar Ystad kommun den frågan? Paula 
svarade att man antar den nya Landsbygdsstrategin den 16 mars som 
man sedan ska arbeta efter. 

Språkbruket i skolorna tas upp och Paula berättade att det redan görs 
stora arbeten på skolorna för att förbättra detta.  

 



 

 

 

Detta var bara några av de frågor som togs upp av ledamöterna under 
mötet. Kommunalrådet och Oppositionsrådet lovade återkomma senare 
under året för att ge svar. 

4. Återkoppling Barnchecklistan 

Folkhälsostrategerna Carolina Palm och Alexandra Hansson bjöds upp 
för att prata om återkopplingen kring kommunens barnchecklista. 
Checklistan har tagits fram för att pröva barnets bästa, denna lista skall 
fyllas i för att se till att arbetena går rätt till. Denna lista har nu setts över 
och vi i ungdomsfullmäktige har varit delaktiga i detta arbete. Man har nu 
arbetat fram en nyare och effektivare barnchecklista i hopp om att den 
ska användas mer och oftare. Ända sen september har det jobbats för 
fullt på vad som ska stå i barnchecklistan. Riktlinjer har utgått från 
workshopen som besvarade frågan: “vad barnen ska kunna påverka”. 
(Uppenbart för barnets bästa, till stor del, till liten del). Återkopplingen av 
återkommande ärendetyper var att Ungdomsfullmäktige vill vara med om 
att påverka som till exempel översiktsplanen, budget, utredningsuppdrag 
och yttrande gällande motioner med mera.  

Sedan 2013 har ett styrdokument för Ystad Kommun funnits men nu är 
det dags för den att revideras, göras om. Styrdokumentet är en riktlinje 
för alla som jobbar i kommunen. Nu när den ska göras om har 
synpunkter från ungdomsfullmäktige påverkat utifrån vad barn och ungar 
behöver, exempelvis flera poliser för ett säkrare Ystad.  
 
Ungdomsfullmäktiges ledamöter fick svara på en del frågor i menti som 
ska hjälpa folkhälsostrategerna att jobba vidare i arbetet med 
styrdokumentet.  

5. Kultur och Fritid 

Då Kultur och Fritid tyvärr inte kunde delta i mötet fick politikern Mårten 
Mårtensson hoppar in. Mårten har varit politisk aktiv under en lång tid 
och informerade ungdomsfullmäktige på hur politiken kan påverka men 
även vilka man kan vända sig till för olika frågor. 

Eftersom Ystad har många föreningar förekommer det en viss svårighet 
vad det gäller fördelning av pengar. Med detta sagt är det svårt att få 
pengarna att räcka till säger han. Jo större intresse det finns, desto 
större engagemang skapas. 

 



 

 

 

Varför ska Marietorp läggas ner? undrade en ledamot från Köpingebro. 
Till det svarade Mårten att inget är bestämt och att en utredning pågår. 
Förhoppningsvis ska Marietorp hållas vid liv och inte stängas ner.  

6. Polisen 
 

Jonathan bjöd upp Patric Nihlén, kommunpolis i Ystad. Han berättade 
om sina uppgifter. Han jobbar mycket kring säkerheten och kriminaliteten 
i kommunen.  
Patric berättade om de risker och hot det finns mot Sverige och att det är 
en av anledningarna till att det saknas poliser. Men han är väldigt tydlig 
med att det alltid finns poliser dygnet runt i Ystad, vilket är en stor 
trygghet för de som vistas i Ystad. Det dödliga våldet har tvingat polisen 
att prioritera och en del poliser får hjälpa till på de platser som kräver 
extra insatser. 

EST, ett arbetssätt som involverar samhället så att man får in tips och 
kunskap om vad som händer i en kommun. Denna ganska nya 
arbetsmetod har underlättat polisens jobb väldigt mycket. 

Patric arbetar med medborgardialoger, vad medborgarna i Ystad tycker 
behöver förbättras samt hur det skall ske. Han påminde alla att man inte 
skall glömma att till stor del mår alla ungdomar och vuxna bra men målet 
är att alla skall göra det. I Region Syd är Ystad den sjätte mest säkra 
kommunen. Detta innebär att Ystad kommun är väldigt säkert.  
 
Patric berättade om exempel på hur andra kommuner gjort för att skapa 
en gemenskap och en trygghet bland medborgarna.  

Patric har jobbat som polis i 30 år och jobbat i både Malmö och Ystad 
där han varit allt från Kommunpolis till områdespolis. Han anser att en av 
den största anledningen till att många ungdomar mår dåligt just nu är 
sociala medier.  

Han påpekade vikten av bra kommunikation, då vi ungdomar har 
möjligheten att inte bara hjälpa polisen utan även att göra det tryggare 
för alla.     

 

7. Information från skolornas elevråd 

 



 

 

 

Löderup - De har startat ett nytt begrepp som de kallar 
SCHOOLHACKS. Syftet är att skapa bästa förutsättningar för en bra 
skoldag. Hur kan vi få varandra och oss själva på bättre humör?  

Köpingebro - Planering för när pengarna av Ungdomsfullmäktige ska 
användas. De har även pratat mycket om mat. Under den här tiden har 
de även pratat om översiktsplanen över Köpingebro. De har varit mycket 
engagerade och utfört workshopen för att underlätta hela processen.  

Källan - Gjort en lista över vad klasser kan göra under Alla hjärtans dag. 
De pysslade saker som kunde sättas upp på skolan och hade lekar med 
deras fadderklasser. På Alla hjärtans dag så gick elevrådet runt och 
önskade alla klasser en trevlig dag.   

Västerport- De har jobbat med frågan hur de kan förbättra deras 
utvecklingssamtal för att utveckla deras lärande. De pratade också om 
hur de skall göra med deras pengar och de har bestämt att de skall ha 
denna aktivitetsdag för hela skolan den 25 maj.  
 

Västerport GS 7 - 9 Planerat resan till Ystad djurpark med pengarna de 
fick från Ungdomsfullmäktige, men de kommer även ha en sagostund för 
de yngre barnen för att stärka gemenskapen. 

Norreport- De hade öppet hus och alla fick komma med idéer. De hade 
även en workshop där de lärde sig att berätta sagor. De fick själva 
komma på egna sagor. De pratade om nikotin och tobak och hur de kan 
åtgärda det.  

Backa- På Alla hjärtans dag hade de en invigning för att stärka 
elevernas välmående, till exempel att ge varandra komplimanger. Jobbar 
aktivt med rastaktiviteter. 

Sövestad- De har pratat med Anders Gustafsson som är lokalplanerare, 
eftersom de skall planera sin skolgård. De har även pratat om en 
matvecka där de får välja sin mat. Sedan skall de ha ett fotbollsråd för att 
stoppa bråken på skolgården.  

Edvinshus- Tyvärr har de inte hunnit göra jättemycket denna termin 
men de lägger väldigt mycket fokus på språket i skolan samt planeringen 
av aktivitetsdagen som man fick pengar för av ungdomsfullmäktige. 

Svarte - Skolan har fokus på välmående. Detta görs genom att ha en 
gemensam dag på skolan där det utförs aktiviteter. Eleverna ska kunna  



 

 

 

få en bra arbetsro. Man jobbar ofta i små grupper för att stärka banden 
och ha kul tillsammans. 

Kunskap- Jobbar med språkbruket i de yngre klasserna, men även haft 
ett möte med rektorn kring elevhälsan. Rastaktiviteter är en viktig del i 
detta arbete. 

Villa MY/Regementet- Eleverna har nu bestämt att åka till Malmös 
Tekniska Museum med pengarna de fick. Det ska även ha ett “Vasalopp 
“som en rolig aktivitet för alla åldersgrupper. 
 
Ystad Gymnasium- Ystad Gymnasium har inte haft så många elevråd. 
Men de har pratat om kollektivtrafik och hur eleverna tar sig till skolan. 
Därför har de ett förslag på att ta bort parkeringsavgiften för att eleverna 
skall kunna parkera vid skolan.   

Fria Läroverken- De känner sig väldigt tacksamma över resan till 
Stockholm. Resan är planerad till den 18 Maj och har varit det största 
fokusområdet på skolan. De berättade om maten på skolan och deras 
app, där man kan bestämma sina måltider.  

8. Övrigt 

Ordföranden Jonathan Nilsson bjöd upp Adrian Magnusson. Adrian sitter 
i Riksdagen och är den förste som nått dit efter sammanlagt 9 år i 
ungdomsfullmäktige. Han representerade Backa, Norreport samt Ystads 
Gymnasium. En verklig förebild för Ystads ungdomsfullmäktige!! I 
Riksdagen sitter han i trafikutskottet där många frågor tas upp.  

9. Fotografering Hoodies 

Efter ett tidigare beslut i ungdomsfullmäktige så fick samtliga ordinarie 
ledamöter en tröja. De blev fotograferade vid stora porten till Gamla 
Rådhuset. Se bilder. 

Det är bra om ni på era respektive skolor tar foto på ledamöterna 
inklusive tröjor och sätter upp på anslagstavlan med kontaktuppgifter, 
kanske både UF och elevrådet. 



 

 

 



 

 

 
 

10. Mötets avslutning. 
 

Ordföranden avslutade mötet och informerade samtidigt om att nästa 
möte är den 9 Maj. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges sekreterare 
 
Mirela Misail 

 

 


