
 

 

 

Protokoll för Ungdomsfullmäktige 1 Mars 2017 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Albin Zetterberg. 

2. Närvarorapportering utfördes av sekreterare Nora Wängerud  

Frånvarande:  

Änga/Vv, Ebba Lundberg - ingen ersättare. 

Änga/Vv, Ville Kleman - ersättare: Hobbe Rix.  

Köpingebro, Erik Nilsson - ersättare: Johanna Björk  

Norreport, Diza Persson - ingen ersättare. 

Sövestad, Ellen Jersling - ingen ersättare. 

Sövestad, Finn McManus - ingen ersättare. 

Edvinshus, Selma Bräck  - ingen ersättare. 

Kunskap, Michaela Arvidsson - ersättare: Måns Nelson.  

Kunskap, Alexander Silow - ersättare: Axel Björnsson.  

Ystad Gymnasium, Titus Farkas - ingen ersättare. 

Ystad Praktiska, Jennifer Mårtensson - ersättare: Joel Karlsson. 

Ystad Praktiska, Tilde Göransson Björklund - ersättare: Emil Håkansson.  

Fria Läroverken, Tilda Björklund - ersättare: Tobias Johansson.  

3. Albin Zetterberg gick igenom föregående mötesprotokoll. Protokollet 
godkändes av ledamöterna.  

4. Information från Ungdomens Hus:  

Majken presenterade Ungdomens Hus egna App, de rekommenderar 
ungdomarna att titta i appen om husets information och nyheter. De önskar 
fler förslag på sommarlovsaktiviteter och vill att ungdomarna kommer med 
förslag till personalen eller via appen. I appen kan man även tycka till om 
andra aktiviteter på Ungdomens hus. Ungdomens hus i Ystad är nu endast till 
för högstadie- och gymnasieelever. 

Nya aktiviteter på vardagarna:  

Tisdagar = Musik studietisdag  

Onsdagar = brädspel, då det var ett stort önskemål i Listen App om brädspel 
som aktivitet i kommunen.  



 

 

 

 

Lisa jobbar ute i byarna för åk 4-6. Hon pratade om inslussningen som 
kommer snart kommer påbörjas. Det handlar om att ”slussa in” de elever som 
ska börja på högstadiet till hösten. Ungdomarna får ta del av det stora 
ungdomshuset i centrala stan, ett bra sätt för att förbereda ungdomarna och 
få dem att känna sig extra välkomna.  

Ungdomens Hus kommer att anordna en ”klubbfest” den 20 Maj för årskurs 
6- 8. De kommer även att ha en ”klädbytardag” tillsammans med 
Naturskyddsföreningen den 1 April. Alla är välkomna mellan kl. 10-13.  

Ungdomens Hus vill även införskaffa sig en kaffemaskin från Fogarolli där 
huset erbjuder gratis barista utbildningar. Men för att förslaget ska gå igenom 
så måste ungdomarna ge sina åsikter, då personalen inte kan ta detta beslut 
ensamma.  

Under påsklovsveckan på torsdagen så har Ungdomens Hus öppet hus 
mellan kl.14-21.  

5. Listen App. Nora Wängerud och Alexandra Hansson pratar om hur 
kommunikationen mellan ensamkommande ungdomar och de svenska 
ungdomarna ska förbättras. De höll i en workshop och skolorna fick svara på 
frågorna:  

- Vad kan kommunen göra för att förbättra kommunikationen mellan 
ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar? 

- Vad kan du som individ göra för att förbättra kommunikationen mellan 
ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar? 

Skolorna fick gå upp och presentera sina förslag. Vi återkommer med 
resultaten. 

Appen har nu över 700 nerladdningar. Ca: 3 förslag i veckan speciellt om 
önskan av en ishall och åsikter om skolmaten. Ungdomarna måste bli bättre 
på att lämna in och rösta på förslagen. Aktiviteterna i appen ska 
kategoriseras, ett projekt som BUN-gruppen jobbar aktivt med.  

6. Bästa Biennalen, Konstpedagog Anna Norberg.  

Anna presenterade sin idé med sina kollegor Jennie Grönvall och Henrik 
Petterson.  

Konst biennal, konst, konst upplevelse. Konstbiennalen återkommer varannat 
år och runt om i Skåne visas konst på olika utställningar som alla ungdomar 
ska få ta del av.  



 

 

 

 

Anna vill få ihop en referensgrupp till utvecklandet av en Konst App. Djup 
intervjuer och workshops kommer tillkomma. 

Intresserad? Kontakta: anna.norberg@ystad.se  

Nästa utställning, Lördag - Kännbart, döv och blindhet, upplev konsten med 
känslan med hjälp av olika material, vibrationer och former.  

7. Information från skolornas elevråd:  

Löderup: Skolan har fått en ny stor klocka på skolgården. Det har diskuterats 
om förslag på rastaktiviteter. Skolan har fått 2500 kr från föräldrarföreningen 
till rastredskap och 30 000 kr för en resa till Kreativum till våren.  

Änga/Vv: Matråd, egen matvecka och eleverna har fått välja vad de vill ha till 
lunch.  

Köpingebro: Eleverna vill minska sitt matsvinn. De har bestämt sig för att 
väga maten och notera efter varje dag hur mycket mat som slängs. Eleverna 
får se hur mycket mat de slängt och hur stor förändringen blir.  

Bleke/Östra: Huvudbonader ska bli tillåtna inomhus pga identitetsskäl. De har 
röstat fram aktiviteter mellan skolorna med hjälp av Föräldrar föreningen.  

Norreport: Skolan har påbörjat ett grönflagg arbete. Det har skett stora 
förändringar på skolan då matsalen fått nya möbler och elevcaféet har målats 
om. Det har diskuterats mycket om skadegörelse. Det har bestämts att 
personen som utför skadegörelsen ska få betala för skadan, även hjälpa till 
att åtgärda skadan som utförts.  

Backa: Skolan ska ha en ”må bra” dag den 7 april för välmående med fysiska 
aktiviteter. Det har diskuterats förslag på sommarlovsaktiviteter och namn på 
matsal.  

Edvinshus: Eleverna har fått pengar till en ”må bra” dag och elevrådet har 
kommit fram till förslag på aktiviteter. Boxning, basket, volleyboll, bowling, 
skridskor, agility och film var några av förslagen. Eleverna vill utföra dagen i 
mitten på Maj då de vill utöva aktiviteterna utomhus.  

Önskematsedeln, 3 olika alternativ på de olika rätterna, hela skolan fick 
sedan rösta fram matsedel.  

Svarte: Grönflagg har blivit en stående punkt på elev- och klassråd på skolan. 
Vecka 10 har eleverna fått välja sin egen skolmatsedel. Skolan har anordnat 
en fototävling där lärarna fått sätta upp bilder från när de var unga, eleverna 
ska sedan gissa vem som är vem och ett pris delas ut till den som fått flest  
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rätt. Skolan har bestämt sig för att ha en skräpplockarvecka under Håll 
Sverige rent veckan. Det har även planerats en äggrullningstävling till våren.  

Kunskap: Diskussion om huvudbonader inomhus. Det är inte tillåtet men 
eleverna tror att fler kommer komma med argument och att lärarna kanske då 
ändrar sin åsikt. I matsalen önskar eleverna ris istället för bulgur. På skolan 
finns det små grupprum men eleverna jobbar inte flitigt i grupprummen. 
Årskurs 4 och 5 undrar när deras skolgård ska tillbyggas/tillkomma.  

Villa MY: Diskuterat om trakasserier på internet via mobilen och sociala 
medier.  

Ystad GY: Eleverna har haft direktkontakt med matsalen angående frågor 
kring skolmaten.  Nya möbler till matsalen tillkom efter lovet. Upprustning av 
tekniken i de olika lektionssalarna har tillkommit. En politiker har varit på 
skolan och svarat på stora frågor som eleverna fått ställa. Albin säger att de 
rekommenderas till de skolorna som har stora frågor som de vill ha 
besvarade.  

Ystad Praktiska: På skolan sker det en utbyggning av skolans entré som 
utförs av eleverna själva. Skolan har fått nya eluttag, projektorer och dukar till 
projektorerna. Skolan ska investera i ett nytt nätverk som sträcker sig över 
hela skolan. Eleverna som går i tredje ring på gymnasiet har ställt upp som 
elevcoacher till de yngre eleverna i de olika ämnena.  

Fria läroverken: Skolan har köpt in en kaffemaskin från Fogarolli där eleverna 
ska få tillgång till att gå en Barista kurs. För elevernas UF- företag har de haft 
en framtidsmässa i Hugohallen. Mässan handlade mycket om att företaget vill 
att alla elever ska få tillgång till jobb direkt efter gymnasiet. De har även haft 
en stor mässa för alla UF- företagen i Siriushuset i Ystad. Eleverna har fått ett 
nytt skolbibliotek i det nya elevcaféet, att ha tillgång till ett bibliotek hjälper 
eleverna genom att hitta bra böcker kring de olika ämnena.  

8. Medborgarförslag Ishall:  

Albin berättade om medborgarförslaget som vi arbetat ihop gemensamt på 
förra stormötet. Albin frågade om synpunkter från ledamöterna om 
medborgarförslaget. Ungdomsfullmäktige accepterade förslaget och det 
kommer även skrivas under av en ledamot som bor i Ystad kommun.  

 

 



 

 

 

 

9. Möte samt rapport från nämndsgrupperna:  

- Samhällsbyggnad:  

Lägenheter vid Studio Danza och Willys ska byggas. De som köper marken 
funderar på hur mycket man kan tjäna på marken och bostäderna. 
Regementsgatan ska byggas om, bilvägen kommer kortas ner och bli mer 
anpassad för gående och cyklister. Vid Västra sjöstaden ska det byggas 
lägenheter, lekplatser, gym och affärer. En cykelväg längs den skånska 
kusten diskuteras. Det planeras en ny skola under vattentornet centralt i stan.  

Ungdomarna ska få chansen att besöka ett reningsverk under en studiedag.  

- Social Omsorg  

Gruppen har haft temamöte kring barn som far illa och exempel på insatser 
som kan erbjudas barn/unga: 

• Samtalsstöd till barnen, hela familjen, till föräldrar 

• Barngrupper 

• En egen kontaktperson  

• Kontaktfamilj 

• HVB-hem  

Kishor och Ossian framför att det vore bra om Socialtjänsten gav mer 
information om hur de arbetar ute på skolorna. Det föreslås även att 
presentationen kunde ges vid något möte i Ungdomsfullmäktige.  

- Kultur  

Gymnasiet är på gång med något nytt. Kulturkalendern för 2016/2017 har 
släppts. De berättade om ungdomspotten, pengar till ett valfritt projekt för 
ungdomarna. Ungdomarna i nämnden har fått titta på en utställning på 
konstmuseet. Karin presenterade utbudsdagen som handlar om dans, musik 
och teater.  

- Kultur och Utbildning  

• Medborgarförslag om fotbollsplaner i stan, belysning vid Ystads IP och om 
mötesplats utomhus. 



 

 

 

• De jobbar hårt kring bruket av tobak på gymnasiet och högstadiet av både 
elever och lärare. Gruppen vill även föra vidare information till politikerna om 
Tobacco Endgame som är en organisation som vill göra Sverige rökfritt år 
2025.  

• De har jobbat med appen och även diskuterat utseendet i appen och vilka 
ämnen man ska sätta under de nya kategorierna.  

- Ledning och Utveckling  

Värdegrunden i Ystads kommun diskuterades. Referensgruppen tog upp ord 
som ska bygga Ystads värdegrund:  

• Engagemang  

• Professionalism  

• Strandskydd  

• Fairtrade  

De har även diskuterat om vad det finns för ungdomar att göra i Ystad, även 
vad de skulle vilja göra på fritiden.  

Högstadiet - Det finns inte mycket att göra för ungdomar mellan 13-16 år, 
ungdomarna vill spela paintball och ha en fest som ska kontrolleras av vuxna 
för att förhindra smugglingen av alkohol.  

Gymnasiet - inga idéer.  

Mellanstadiet - Eleverna på mellanstadiet vill att Ungdomens Hus ska ha mer 
öppet. En pingisklubb och fler aktiviteter ute i byarna via fritidsgårdarna 
önskas.  

10. Information inför budgetmötet i maj:  

Kishor informerade om att det finns 150 000 kr att fördela på mötet i maj. 
Sista ansökningsdag är den 31 mars. Skolor, Nämndsgrupper och Presidiet 
kan ansöka om pengarna. Vi vill att skolorna ska prioritera saker som gynnar 
eleverna som demokrati, föreläsningar, utflykter med mera. (se riktlinjerna)  

Man måste vara beredd på att kunna argumentera kring sitt förslag då det 
kan finnas andra som tycker att pengarna ska läggas på annat.  

11. Presentation av Kick Off-dagen i september 2017:  



 

 

 

 

Kishor presenterade  de olika förslagen om Kick Off-dagen tillsammans med 
William Schmatz. Sen är det arbetsgruppen för denna dag som väljer det 
slutliga förslaget. Nedan redovisas några förslag som kan komma ifråga. 

De frågade även om punkten fick flyttas till efter sommarlovet. Ledamöterna 
svarade ja.  

Förslag UF-dagen Kick-off i september: 

Budget: 70 000 kr samt möjlighet att söka från bla ungdomspotten 

Eventuellt samarbete med fritiden som gärna vill ha någon form av workshop 

kring vad unga vill göra på sin fritid? ”Framtidsverkstad”. 

Tanken är att ha ett förmiddagsprogram för mellanstadiet och ett ett 

eftermiddagsprogram för högstadiet/gymnasiet. Förslag på aktiviteter: 

Freestyle Phanatix, välkänd dansgrupp som funnits i många år. 

Föreställningen ”R” har tydlig koppling till demokratifrågor, den handlar om 

integration och mångfald och vi kompletterar gärna föreställningen med en 

dialog/paneldiskussion eller liknande. Vi är öppna för ungdomarnas idéer!  

Bust Da Breakz II, som i sin tur anknyter till jämställdhet och mångfald. 

Denna beatbox & streetdance/breakdance performance är uppdaterad förra 

året och har återigen kvinnor med i sin Crew.  

Teater – Artiklarna                                                                                        

Med utgångspunkt i Barnkonventionen och med hjälp av bland annat 

mobiltelefoner och ungas egna röster om sin livssituation bygger vi, två 

dansare och två tekniker, en interaktiv föreställning om mänskliga rättigheter i 

dagens samhälle. 

EM-kväll högstadiet/gymnasiet 

Jesper Rönndahl, David Batra eller Frans kommer ev att uppträda.  

12. Kommundirektör Jonas Rosenqvist:  

Vad innebär det att vara kommundirektör?  

 



 

 

 

 

Kommunens ledande tjänsteperson, chef över en verksamhet med ca 2000 
anställda. 

1,6 miljarder kostar det att driva staden Ystad per år och staden finansieras 
av skatteintäkter.  

Ystad med 29 500 invånare är en populär stad som växer väldigt mycket. 
Ystad är en av de 100 största kommunerna i Skåne. Ystad är en lagom 
kommun om man vill få kommunen att växa successivt.  

Bostadsbyggandet är viktigt för alla kommuner i Ystad då Sverige växer. Ett 
av målen som kommunfullmäktige satt upp är att befolkningen i Ystad ska 
växa med 1% per år, ca: 450 personer/år.  

Ungdomsdemokratin är en viktig del av kommunens verksamhet.  

Frågor till Jonas Rosenqvist:  

- Vad ska ni i kommunen göra för att motverka drogerna och narkotikan i 
samhället? Kan eleverna som t.e.x. ska börja gymnasiet känna sig trygga 
och inte behöva oroa sig över denna drogproblematik under skoltid?  

Svaret vi fick: Det finns en drogproblematik i samhället som missbrukare tar 
med sig eller för vidare. Poliserna försöker väcka mycket uppseende med 
hjälp av t.e.x. narkotikahundar. Mycket handlar om att ge ut information att                                                                                                      
det finns fler bättre alternativ än att bruka narkotika eller droger. Folkhälsan i 
kommunen spelar även roll.  

Hur mycket tjänar Ystad Kommun varje år?  

Svaret vi fick: 1,6 miljarder kronor. Statlig skatt och avgifter från invånare som 
betalat förskola, äldreboende osv.  

- Inställda lektioner på gymnasieskolorna.  

Svaret vi fick: Man måste göra arbetslivet i Ystad mer attraktivt, konkurrensen 
från de andra kommunerna är hög.  

Folkhälsa i kommunen, attraktiva arbetsgivare locka kommunen att ”jobba 
hos oss”, konkurrensen är hög men måste göra arbetslivet i Ystad mer 
attraktivt, speciellt när det kommer till Ystad.  

- Utbyggnaden av hamnen, hur kommer hamnen att se ut?  

Svaret: Det kommer ta lång tid, attraktivt bostadsområde, stadsdel, affärer 
osv. Hamnen måste flyttas ut så att bostadslivet blir ostört och så att  

 



 

 

 

                                                                                                                                                   
transporterna ska fungera. Planerna som UF var med och tyckte till om, de 
förslagen gäller som ett ”planeringsinstrument”.   

Varför väljer man att använda ”id kort” till Ystad Gymnasiet? Varför använder 
ni inte er av kameror? Då man kan släppa in fler personer per öppning.  

Skolan är ingen offentlig plats, kamera övervakning är en kontroversiell fråga 
och tillstånd från länsstyrelsen måste införskaffas. Länsstyrelsen överväger 
sedan om övervakningen är viktigare än individen.  

- Tillgängligheten i Ystad i större drag.  

Man vill behålla det gamla i Ystad med byggnader, kullersten och små 
gränder. Men i de nybyggda husen  så ska allt anpassas till alla med 
tillgängligheter. Men de gamla byggnaderna försöker också anpassas.  

Måns Rundqvist ( v.ordföranden) tyckte att de som jobbar med 
tillgängligheten i Ystad ska åka till Kristianstad och ta del av tillgängligheten i 
Kristianstad. Staden är långt fram i utvecklingen av tillgänglighet.  

13. Övriga frågor 

Kunskapsskolan fick 20 000 kr till en temadag. Temadagen skulle handla om 
flyktingar, främlingsfientlighet och mötet mellan ensamkommande och 
svenska ungdomar. Temagruppen har inte kunnat jobba ordentligt och undrar 
om skolan får använda sina pengar till nästa termin. Kan vi låta Kunskap 
använda sina pengar till nästa termin? Ledamöterna svarade Ja. 

En av ledamöterna förklarade vad grönflagg var för något. ”Man måste uppnå 
vissa mål som handlar om en bättre miljö för att uppnå en grönflagg.” 

14. Mötet avslutades.  

Ungdomsfullmäktiges ledamöter inbjöds efter mötets avslut till lunch på 
restaurang Le Cardinal.  

Vid protokollet 

Nora Wängerud, sekreterare Ungdomsfullmäktige 


