
 

 

 
Protokoll Ungdomsfullmäktige 5 mars 2021 (digitalt) 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Måns Nelson 

Ordförande Måns Nelson välkomnade alla i ungdomsfullmäktige till 

mötet och förklarade de regler som gäller när mötet är digitalt. Måns 

informerade också om en nyinsatt punkt på dagordningen, den kommer 

att ligga efter punkt 2. 

 

2. Närvarorapportering 

Sekreteraren tog närvarorapporteringen. Skolorna från Edvinshus, 

Källan, Fria Läroverken samt Ystads Praktiska Gymnasium deltog tyvärr 

inte på mötet. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Sekreteraren tog upp vad ungdomsfullmäktige diskuterat på föregående 

möte.  

 

OBS! En nyinsatt punkt: Ystad har fått pandemipengar. 

Presidiet bjöd upp Skolchef Helena Kind som berättade att alla 

kommuner har fått pengar av regeringen, ca 1 miljard kronor, ska delas 

ut 2021 till alla kommuner. Dessa pengar ska gå till att hjälpa 

utbildningen av unga under pandemin då Covid-19 har försvårat 

utbildningen för många elever och lärare.  

2 miljoner 700 tusen kronor har gått till Ystad kommun för att hjälpa 

utbildningen i de kommunala skolorna, lovskolor/kvällsundervisning samt 

de privata skolorna i Ystad. Saker som dessa pengar kan användas till 

är saker som extra hyra för fler/större lokaler, APL, extra städning med 

mera. Helena berättade att de vill stärka undervisningen då ändringen 

från vanlig till digital skola är svårt och att många elever och lärare har 

problem med detta. Efter denna information så ger Helena ledamöterna 

chansen att svara på två frågor via menti.com som ska hjälpa ledningen 

att klargöra vad pengarna kan ska användas till framöver. Frågorna 

handlade om hur ledamöterna blivit påverkade av Covid-19 samt hur 

man kan minska de negativa effekterna som pandemin har haft på  

 



 

 

 

skolorna. Efter frågorna öppnade Helena upp för diskussion om hur UF-

ledamöterna blivit påverkade socialt av pandemin.  

 

4. Skolornas elevråd 

Ordförande bjöd upp skolorna och berättade hur UF gärna ville höra hur 

elevråden arbetade med sina demokratiska råd. Presidiet hade förberett 

ett antal frågor till elevråden som de gärna skulle vilja ha svar på under 

redovisningen av elevråden. Dessa frågor var:  

 

- Hur har ni elevråd och hur ofta? 

- Vilka ämnen kommer ofta upp och skapar engagemang? 

- Vad skulle ni vilja förbättra med ert demokratiarbete? 

 

Löderup: Löderup skola har elevråd en gång i månaden samt ett 

matråd. Löderups representanter förklarade att skolgården och att hålla 

avstånd är saker som ofta kommer upp under mötena. Skolan känner 

också sig nöjda med hur deras elevråd fungerar och känner att de inte 

behöver förändra särskilt mycket 

 

Köpingebro: Varje tisdag har Köpingebro skola en demokratitimme.  

De har förutom den timmen ett hälsoråd, Grön Flagg och två elevråd. 

Där samlas alla och går igenom vad som klassråden velat gå igenom. 

Efter de har diskuterat vad som behövs göras så ges olika uppdrag till 

de olika representanterna för att fixa det som tagits upp. Något som ofta 

tagits upp är om duscharna, som till exempel om det går att byta 

duschmunstycket. Rastaktiviteter och rörelsepauser samt matfrågor är 

andra populära ämnen som tas upp. 

 

Västerport: Västerports elevråd är tyvärr inte aktivt just nu på grund av 

Covid-19 då de inte kan träffas som vanligt. Eftersom deras elevråd är 

så stort (från F-9) har de då svårt att träffas och hålla avstånd.  

Den biträdande rektorn som håller i elevråden tycker det är bättre att 

vänta till de kan mötas igen i stället för att riskera något. Västerport har 

också “råd-representanter” som har ersatt klassrepresentanter, detta 

fungerar mycket bättre enligt dem. 

  



 

 

 

Norreport: Tyvärr har inte Norreport kunnat arrangera ett elevråd sedan 

hösten 2020 då de blivit inställda under Coronpandemin. Men de 

planerar att ha ett elevrådsmöte på måndagen efter UF-mötet. Eftersom 

Norreport inte haft möte på länge så vet de inte riktigt vad som är aktuellt 

inom elevrådet just nu. Men i tidigare elevråd har rasism och mobbning 

varit vanliga punkter som tagits upp. Dessa punkter har stort 

engagemang och diskuteras ofta. De informerar om att de inte har flera 

små råd utan ett stort demokratiråd och att en vecka innan detta 

demokratiråd så hålls ett klassråd i varje klass. 

 

Backa: Backaskolan berättade hur de brukar ha elevråd en gång i 

månaden men tyvärr har behövt ha ett långt uppehåll på grund av 

corona. Frågor inom Backaskolan som skapar mycket engagemang är 

saker som handlar om mat och rastaktiviteter. Backa är också väldigt 

nöjda med hur deras elevråd fungerar. 

 

Sövestad: En gång i månaden har Sövestads skola elevråd där de har 

två representanter från varje klass samt deras biträdande rektor som 

hjälper till att hålla i elevråden. Ordförande och sekreteraren i elevrådet 

kommer från åk 6. Deras ledamöter berättade att miljöfrågor såsom 

skräpplockning och uppmaningar om förslag istället för klagomål inom 

elevrådet är punkter som ofta brukar tas upp på elevrådsmöten. 

 

Svarte: Svarte skolan har ett elevråd en gång varje månad där 

representanter från åk 3 till åk 6 och skolans demokrati lärare möts för 

att diskutera olika frågor. På grund utav Covid-19 så sker dessa möten 

på distans. Svartes ledamöter förklarade att rasten och rastaktiviteter 

brukar vara frågor och diskussioner som klassråden ofta brukar vilja ta 

upp med elevrådet.   

 

Kunskap: Kunskapsskolan har tyvärr inte kunnat ha något elevråd på 

grund utav Covid-19 men hoppas att de snart ska kunna starta 

elevråden igen. Den senaste tiden har Kunskapsskolans elevråd 

diskuterat hur de kan öka engagemanget inom elevrådet då det är ett 

problem de har stött på under året. De har på olika sätt försökt att  

 



 

 

 

förbättra detta och önskar att de kan fortsätta jobba upp engagemanget i 

skolan. 

 

Villa MY: Villa MY skola har elevråd minst 2 gånger per termin. 

Anledningen till att de inte har så många elevråd just nu är att Villa MY 

väljer att ta försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen.  

På elevrådsmötet så samlas en representant från varje klass. På dessa 

elevrådsmöten brukar frågor om rasterna ofta tas upp. Villa MY har 

också ett matråd där diskussioner om vegetarisk mat behandlas samt ett 

hälsoråd som pratar om hur man äter hälsosamt. 

 

Ystad Gymnasium: Ystad Gymnasium är indelad i två skolor som har 

olika elevråd. I båda byggnaderna så arrangeras först ett klassråd och 

sedan ett skolråd. De frågor som ofta tas upp är frågor om 

distansundervisningen. Diskussioner som handlar om hur den 

fungerar/hur den ska fungera i framtiden, Vad kommer att hända när 

eleverna kommer tillbaka till skolan är en aktuell fråga. Annat som brukar 

tas upp är att sammanhållningen i klassråden, då intresset för 

demokratin i skolan har svalnat. Många elever väljer att prioritera andra 

saker än elevdemokratin. Det sista som ofta tas upp handlar om hur 

studenten i sommar kommer påverkas av Covid-19. 

 

5. Ungdomens Hus. 

Lisa Georgsson från Ungdomens Hus pratade om vilka aktiviteter som är 

aktuella just nu. UG som Ungdomens Hus kallas är för närvarande 

stängt för fysiska besök, fast de har fortfarande mängder av digitala 

aktiviteter. De har en discord server där gaming, temakanaler och en 

filmklubb med digitala filmvisningar är några exempel på saker man kan 

göra med digitala UG. Från och med v.11 vill Ungdomens hus gärna 

anordna flera utomhusaktiviteter. UG informerade att de kommer försöka 

att fokusera på högstadiet och gymnasiet i förekommande aktiviteter då 

dessa elever har behövt vara digitala mycket längre än mellan och 

lågstadiet. Avslutningsvis så berättade UG om deras digitala studio 

tisdagar och digitala låtskrivarkurser på torsdagar som är väldigt populärt 

bland deltagarna. 

 



 

 

 

6. Workshop Nämndsgrupperna 

Koordinator för nämndsgruppen BUN Alexandra Hansson och 

koordinator Carolina Palm från Ledning och Utveckling framställde hur 

de gärna ville förändra grupperna då det inte är så många närvarande 

vid mötena. Eftersom nämndsgrupperna är till för att UF-ledamöterna 

ska ha ordentligt inflytande så tycker Alexandra och Carolina att 

motivation och engagemang inom dessa grupper är viktigt. De är ju till 

för att UF-ledamöterna ska ha inflytande även mellan de stora mötena. 

Reglerna för hur nämndsgrupperna ska fungera är inskrivet i stadgarna, 

så ett beslut om förändring måste det röstas om under två påföljande 

UF-möten. För att få information om hur UF-ledamöterna helst skulle 

vilja förändra nämndsgrupperna så fick de svara på tre frågor via 

menti. 

Carolina förklarade att de återkommer till nästa möte med ett förslag om 

förändring. Då ligger bland annat svaren från dagens möte till grund för 

det nya förslaget. 

De tre frågorna till ledamöterna: 

 

- Hur tycker du nämndsgrupperna har fungerat där du suttit?  

- Beskriv ett tillfälle då du har haft inflytande på riktigt i UF och 

i nämndsgrupperna 

- På vilket sätt kan ungdomsfullmäktige underlätta så att fler 

sådan tillfällen sker? 

 

7. Dagens gäst: Politikern Adrian Magnusson. 

Ordföranden bjuder upp politikern Adrian Magnusson för att samtala om 

hur elevråd och ungdomsfullmäktige kan påverka dagens politik. 

Efter att ha presenterat sig och sin roll som politiker (satt 9 år i UF) gick 

han in på huvudfrågorna. 

Adrian förmedlade att man som ungdom kan känna att det inte går att 

påverka hur kommunen styrs och klargjorde sedan att detta inte är sant.  

Han tydliggjorde att man kan påverka och att man inte ska hindra sig 

själv genom tankar som “så kan man inte göra”. För det finns många 

olika sätt att meddela och förändra kommunen, man kan till exempel 

maila kommunen och eftersom det är ett krav att alla mail till  

 



 

 

 

kommunfullmäktige måste behandlas så kommer ditt ärende bli 

uppmärksammat.  

Adrian berättade att om ett elevråd skulle skriva till en politiker så skulle 

de flesta politikerna gärna vilja svara och/eller ha en dialog med ett 

elevråd. Man ska dock tänka på att man inte alltid behöver skriva till 

politiker först, man kan kanske ta upp frågan inom skolföreningen eller 

UF innan man kontaktar en politiker, men man ska inte vara rädd för att 

maila kommunen.  

Det finns också speciella kontaktpolitiker för skolor och områden, så 

Adrian uppmuntrar starkt att våga bjuda in politiker till samtal. 

Om det nu kommer sig att politiker av någon anledning inte är så 

intresserad av en dialog så kan man alltid kontakta olika medier, men 

man ska helst först försöka få kontakt med politikern.  

 

Adrian framhävde att elevrådet och UF öppnade möjligheten för honom 

att bli politiker. De olika sätten han fick vara med och påverka skapade 

intresse, en förståelse hur demokrati fungerar, mod att prata framför folk 

och chansen att lära känna olika människor och politiker.  

Adrian avslutade genom att berätta hur tacksam han är över vad 

elevråden och UF:s engagemang gett honom och tycker det är väldigt 

bra att många engagerar sig politiskt för att förändra samhället. Hans 

budskap avslutningsvis: 

Att våga och vara offensiv samt att inte vara rädda för att ta kontakt med 

politiker 

 

8. Övrigt 

Presidiet förklarade att de funderar över att förändra nästa budgetmöte 

då alla skolor inte har haft chansen att utföra aktiviteterna för de tidigare 

pengarna på grund av Covid-19. Denna fråga skall tas upp på nästa 

möte som är onsdagen den 12 maj. 

Till sist så bjöds koordinator för Kultur, Sara Söderberg upp som 

skickade ut en enkät i chatten om 2021 års Åvalla festival. Den handlade 

om hur den ska genomföras nu när det finns så många restriktioner.  

 

 

 



 

 

 

Sara ville gärna ha in tips och idéer av ledamöterna i 

ungdomsfullmäktige. 

 

9. Mötets avslutning  

Mötet avslutades av ordföranden Måns Nelson. 

 

Vid pennan, sekreteraren i Ungdomsfullmäktige 

 

Alexandra Piper 


