
 

 

 
Protokoll Ungdomsfullmäktige 3 december 2019 

1. Mötet öppnades av ordförande Måns Nelson som dessutom 

hälsade alla välkomna till det nya presidiets första möte. 

 

     4. Eftersom kommundirektör Mariana Vikström hade lite bråttom så 

flyttade presidiet punkt 2 och 3.  

         Mariana Vikström berättade vad en kommundirektör är och vad 

man gör som kommundirektör. Mariana berättade också hur man 

blir en kommundirektör och hur man utbildar sig till en. 

Kommundirektören diskuterade också om Ystad Kommuns dåliga 

ekonomi. Hon förklarade att folket som arbetar är färre än alla 

äldre och yngre som tar del av skatten. Därför är ekonomin i Ystad 

inte den bästa, kommunen måste prioritera vad som det ska 

satsas på. Mariana förklarade att barn ligger högt på 

prioriteringslistan. Efter det så frågade hon UF vad de skulle vilja 

hända i Ystad. En ledamot tog upp “hotet” om Kulturskolans 

nedläggning och de andra sakerna nämnda i tidningen, och om 

Kommundirektören har inflytande i dessa “hot”. Mariana förklarade 

att kommundirektören ger information och underlag till politikerna 

men kan inte vara med och bestämma vad som ska beslutas.  

 

Mariana förklarade också att anledningen till att BUN:s ordförande 

“hotade” att lägga ner Kulturskolan, Ungdomens Hus med flera 

ställen var för att Ystad har dålig ekonomi och måste därför se till 

att det viktigaste finns (som till exempel skolor, fungerande 

kollektivtrafik). En annan ledamot tog upp detta med 

gängkriminaliteten i Ystad och undrade hur vi ska få detta att 

upphöra. Mariana svarade att hon gärna ville få UF:s förslag om 

saken. Några förslag var:  

- att se till att vid yngre ålder försöka få barn att inte gå med i 

gäng.  

- att det ska vara hårdare konsekvenser med att vara med i 

kriminella gäng.  

- ett förslag på straff var att skicka ut folk i kriminella gäng till 

andra kommuner.  



 

 

 

- att det ska finnas mer uppsikt och vakter vid offentliga platser. 

En ledamot påpekade att det händer väldigt många bråk på 

skolorna. Ledamöterna påpekade också att vissa lärare inte agerar 

när detta händer, de vill att vuxna ska reagera och agera.  

De påpekade också att en del av ungdomarna har knivar på sig, 

särskilt på kvällarna. Och detta vill ledamöterna se till att motverka.  

 

2. Närvarorapportering 

 

     3.  Föregående mötesprotokoll 

Sekreterare Alexandra tog kortfattat upp vad som hände vid förra 

mötet. 

  

     5. Ungdomscoach/projektledare La Source Andreas Thell        

presenterade det nya projektet inom LEADER. La Source vill fånga 

upp och stötta ungdomar och vill se till att ungdomar får påverka. 

Det här nya projektet ger stöd till lokala projekt. Det finns ca 3500 

leaderområden i Europa. LEADER går ut på att ta vara på det 

lokala perspektivet. Att de som bor vid byar vet vad som behöver 

utvecklas och förbättras. Det är där La Source vill att idéerna ska 

komma ifrån. Ungdomar kan ansöka upp till 25 000 kr från La 

Source. (av unga för unga). Andreas förklarade hur man kan 

ansöka och kriterierna för att eventuellt få pengar.  

Han berättade också att man vill i La Source använda ett U-LAG 

där fyra till åtta ungdomar hjälper till att bestämma vilka 

ansökningar som ska komma igenom och få pengar. 

www.leaderssydostraskane.se/for-unga/   

 

Innan nästa punkt bad BUN:s ordförande Göran Göransson att få 

ordet. Han ville bemöta detta med att ungdomar tycker det är svårt 

att få tag på politiker. Han föreslog bland annat att elevråden kan 

bjuda in politiker. Att man bjuder in politiker till skolor, elevråd etc. 

så att man kan prata om olika viktiga saker som berör barn o unga. 

 

6. UF bad elevråden presentera hur de jobbat under hösten, 

dessutom hur miljöarbetet fortskrider på sina respektive skolor. 

http://www.leaderssydostraskane.se/for-unga/


 

 

 

Löderup: Löderup skola har inte tagit upp något om miljön under 

sina elevråd. De har däremot tagit upp bandyregler och 

fotbollsregler eftersom det blivit bråk vid skolorna. 

 

Köpingebro: Köpingebro skola har gjort så att klass 4 har kul på 

rasterna och att klass 5 har fått bestämma en egen planeringsdag. 

Köpingebro har också haft en yrkesdag då föräldrarna hade pratat 

om sina jobb och detta blev väldig lyckat. De hade också ett 

matråd med deras kock som svarat på frågor. Det var också en 

önskevecka då eleverna fick önska mat. Med miljön hade de pratat 

om att Köpingebro skola ville att maten som serveras ska vara 

närodlad. 

 

Bleke: Blekeskolan jobbar med miljön genom att de har Grön 

Flagg. De sorterar också mat och annat skräp i olika påsar så att 

man kan återvinna maten.  

 

Västerport: Västerport jobbar med miljön genom att skolan delas 

upp i olika grupper som till exempel miljöråd. Genom att sortera 

papper och annat så hjälper Västerport till med miljön. De har 

också personal som plockar skräp med yngre samt använder 

digitala verktyg för att förminska antalet papper. 

 

Norreport: Skolan hjälper miljön genom att tänka och förbättra 

matsvinnet och klädåtervinning. De har klädskåp där man kan ta 

och lämna in kläder. Skolan väger också hur mycket de slänger 

och funderar på att ha en speciell tävling för att minska matsvinnet. 

De har också närproducerad mat. 

 

Backa: Skolan har gått igenom King Out reglerna för att se till att 

alla får en trevlig upplevelse när de spelar. Det har också varit 

önskemål om mer idrott. Skolan har också ett Grön Flaggråd där 

de fokuserar på det globala målet nummer 6. Backaskolan syr 

tygkassar av återvunna tyger och skänker pengarna till en 

organisation som jobbar för “bättre vatten”.  

 



 

 

 

Sövestad: Skolan har kommit igång med Grön Flagg. De arbetar 

med språket på skolan och försöker göra det bättre. 

 

Edvinshus: De har framförallt jobbat med verksamhetsmålen bland 

annat med att få igång samarbetet med bibliotekspedagogerna. 

Har just nu ett Astrid Lindgren tema på skolan. Har diskuterat en 

del kring majblommepengarna. Skall börja med miljöfrågorna i 

januari då uppgifterna kring Grön Flagg skall upp på 

dagordningen. 

 

Svarte: Skolan har ett matråd där deras kock är med. De har 

också åkt på en resa till Sövde äventyrscamp. Det har också varit 

en teckningstävling på skolan. De har också köpt klockor så att 

elever vet när man ska in på rasten. Skolan har en aktiv Grön 

Flagg där tema vatten varit i fokus. Svarteskolan slänger nästan 

ingen mat och jobbar för att minska det ännu mer. 

 

Kunskap: Kunskapsskolan har diskuterat mycket om skolmaten 

och hur den kan förbättras. De har också pratat om hur deras 

idrottshall kan bli bättre. Det har också diskuterats om biljardbordet 

samt öppettiderna kring cafét. 

 

Villa MY: Villa MY jobbar med trygghet och jämlikhet de vill att alla 

ska ha samma förutsättningar. De siktar mot Grön Flagg och ska 

jobba med att minska matsvinnet. 

 

Ystad Gymnasium: Ystad Gymnasium har pratat om värmen i 

lokalerna. Där vissa lokaler på skolan är för varma och vissa för 

kalla. De har också pratat om ID-kort och hur de ska bli bättre. 

Ystad Gymnasium siktar mot att bli en Grön Flagg skola.  

 

Ystads Praktiska: Skolan har bytt matleverantör. Dessutom  

funderar man på att skaffa en ny lokal. De vill bygga en lokal som 

passar eleverna. De vill också ha bättre material så att de inte 

behöver slänga så mycket material. De vill också återvinna mer. 

Skolan funderar på att öppna ett café eller kiosk. De vill ha bättre  



 

 

 

läromedel och bättre studietider. Ystad Praktiska pantar och 

sorterar så att det inte ligger skräp runt på skolan. De återvinner 

också arbetskläder. 

 

Fria Läroverket: Skolan uppmuntrar sina elever att ta bussen eller 

att gå eftersom skolan har fokus på hälsa. Alla elever har möjlighet 

att få gymkort och får dessutom skoltid till att gå och träna. De 

använder datorer mer än papper och på sätt minskas 

papperssvinnet. 

 

      7. Nämndsgrupperna 

 

Social Omsorg: En presentation av verksamheter. På Social 

Omsorgsnämndens möten så fick ungdomarna träffa 

socialsekreterare. Han förklarade hur man kan få hjälp, till exempel 

att föräldrar och barn själva kan söka hjälp från socialtjänsten. 

Ungdomarna i nämndsgruppen ville veta mer om till exempel 

flyktingar och missbruk och hur man jobbar med dessa frågor. Den 

16 januari skall man träffa Fältgruppen och då diskutera 

förebyggande arbete.  

 

Kultur: Ledamöterna i Kulturnämnden fick gå på Konstmuseet och 

se på utställningarna. De diskuterade kulturgarantin och var med 

och bestämde vad som barn ska få i kulturgarantin. Det 

diskuterades också om Ystads Biblioteks myshörna och hur man 

skulle göra den mer hemtrevlig. Några idéer var ljusslingor, kuddar 

och filtar. 

 

Samhällsbyggnad: Gruppen diskuterade hur Surbrunnsvägen ska 

se ut och bestämde att de ville ha den lik Regementsgatan som 

har fartgupp. De diskuterade också storstopp till bussar. En annan 

punkt var lekplatser och vilka platser som har lekplatser. Det 

diskuterade hur stora är de är och vad man vill ska finnas på en 

lekplats. Parkeringar var också ett diskussionsämne och man 

diskuterade utseende samt om man ska höja parkeringsavgiften 

på ställen med många bilar. 



 

 

 

 

BUN: Nämndsgruppens ledamöter diskuterade vad de ville att man 

skulle förändra. Några punkter var: Skolmat, värme, ventilation, 

droger, trivsel, bättre lärare med mera. Ett förslag till förbättring var 

att A- dagarna ska vara på måndagar eller fredagar så att man får 

en längre helg istället för ledigt mitt i veckan. Det diskuterades 

också om vad som är viktigt för barn. 

 

Ledning och Utveckling: I gruppen diskuterades det om hur 

kommunen fungerar, vad man gör, vilka olika avdelningar som 

finns, styrmodellen samt lite om vad vi vill påverka? Till exempel 

Hållbar Utveckling. Ett annat ämne som diskuterades var FN:s 

Barnkonvention och vad det kommer att betyda när den blir lag. 

Det pratades om att alla barn ska få stöd i tid. Att man ska må bra 

under ens fritid, att man ska känna sig trygg hemma och att man 

ska må bra fysiskt och psykiskt.  

 

8 Stafettpinnen. Mål nummer 10, minskad ojämlikhet 

Sekreterare Alexandra berättar att presidiet vill arbeta med mål 

nummer 10 och vill gärna veta förslag om vilken förening som man 

kan ge över stafettpinnen till. De olika förslagen var: WWF, Röda 

Korset, Rädda Barnen, Rädda Östersjön med flera 

 

9. Surbrunnsparkens framtid 

Vice ordföranden förklarade för ledamöterna vad Surbrunnsparken 

är och vad man kan göra där. Ledamöterna fick sitta två och två 

och diskutera vad dom ville skulle finnas i Surbrunnsparken. 

Surbrunnsparkens “ledare” vill att det ska finnas mer “liv” och bad 

därför UF om hjälp. Resultaten av förslagen kommer i ett särskilt 

dokument som medföljer protokollet. 

 

10. Ungdomens hus 

Erik och Lisa från Ungdomens Hus berättade vad som händer vid 

deras ställe och vad som kommer hända. Som till exempel 

ändrade öppettider, det är stängt från 20 december till den 20 

januari. De fick några frågor om hoten om nedstängning.  



 

 

 

 

De svarade att de fortsätter som vanligt. Denna fråga har kommit 

upp tidigare men att man ändå måste ta det på allvar. 

 

    11.Övriga frågor 

Till sommaren behövs ett ungdomsfullmäktige, det vill säga 8-10 

ledamöter som är tillgängliga över sommaren.  

Något vi tar upp igen på nästa möte. Påminner om budgetmötet, 

att det börjar diskuteras på skolorna om vad man vill söka pengar 

till. 

 

12. Mötet avslutades av ordföranden Måns Nelson 

 

 

         Vid pennan sekreteraren i Ungdomsfullmäktige 

 

Alexandra Piper. 


