
 

 

 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 8 oktober 2021 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Måns Nelson 

Mötet öppnades av att ordförande Måns Nelson hälsade alla gamla och nya 

ledamöter välkomna. Sedan berättade ordföranden vilka regler som gällde 

under det digitala UF-mötet. 

 

2. Närvarorapportering 

Sekreterare Alexandra Piper tog närvarorapporteringen. 

 

3. Information om ungdomsfullmäktige samt presentation av 

Ledamöterna 

Ordföranden berättade kort vad ungdomsfullmäktige är och handlar om. 

Därefter bjöd han upp alla ledamöterna för att kort presentera sig. 

 

4. Presentation och godkännande av Verksamhetsberättelsen 20-21 

Vice Ordföranden Jonathan Nilsson återberättade kort vad som stod i 

årets verksamhetsberättelse. Bland annat hur UF hade svarat på  

remisser om Purple flag och en utvisningshotad familj. Ledamöterna i 

ungdomsfullmäktige godkände verksamhetsberättelsen för 2020-2021. 

 

5. Val av nytt presidium 

Ordförande Måns förklarade hur ett val till nytt presidium går till samt 

vilket ansvar man har som presidieledamot. Därefter tydliggjorde han att 

man måste bli nominerad för att få möjligheten till att bli ordförande eller 

sekreterare. 

 

Valet till platserna i presidiet utföll enligt följande: 

  

Ordförande: Jonathan Nilsson 

Sekreterare: Alexandra Piper 

 

De vakanta platserna, det vill säga vice ordförande och vice sekreterare 

kommer att utses vid ett senare tillfälle. 

 



 

 

 

6. Workshop Nämndsgrupperna med olika teman 

Under föregående läsår hade UF ett par workshops där ledamöterna 

tyckte till och gav förslag på hur de ville att nämndsgrupperna skulle 

förändras. Därefter har presidiet och koordinatorerna bearbetat 

synpunkterna och tagit fram ett förslag. Detta nya förslag går ut på att 

mötena är öppna för alla skolor. Alla ledamöter kan anmäla sig till 

koordinatorerna för att sedan få en plats inom det specifika mötet. Detta 

till skillnad från det gamla systemet där varje ledamot var indelad i en 

nämndsgrupp. 

Temat som de framtida nämndsgruppsmötena ska handla om behöver 

nödvändigtvis inte bara tas fram av koordinatorerna. Ledamöterna kan 

också komma med temaförslag till nämndsgruppsmötena och på så sätt 

göra sin röst hörd. Det görs detta via sin demokratilärare som sedan 

vidarebefordrar detta till den koordinator som ämnet passar sig till. 

 

Efter denna genomgång hölls en liten workshop där ledamöterna via 

menti fick inkomma med tips och förslag på olika teman som man kan 

jobba med framöver. 

 

7. Ungdomsfullmäktige pengar för 2021 

Ungdomsfullmäktiges presidium framförde ett förslag till UF om 

pengarna som brukas delas ut till skolorna varje år (150 000 kr). Detta 

beslut var att pengarna skulle gå till lovaktiviteter under 2022 eftersom 

många skolor inte haft chansen att spendera pengarna ifrån tidigare år 

på grund av corona pandemin. Presidiet förklarade att detta förslag 

diskuterats redan i våras utan invändningar.  

Presidiet förkunnade sedan att de planerar att skapa en speciell 

referensgrupp inom UF som ska ta fram förslag och beslut angående 

lovaktiviteterna. Om man är intresserad av att sitta i denna 

referensgrupp så anmäler man intresse till sina demokratilärare.  

 

Efter detta var klargjort så svarade en ledamot från Norreportskolan att 

de satte sig emot detta förslag, men efter president påpekat att de är en 

utav de skolor som fortfarande har pengar kvar sedan tidigare år så 

förstod de och med detta gick mötet vidare och förslaget godkändes.  

 



 

 

 

8. Polisen 

Presidiet bjöd upp Kommunpolis Patric Nihlén som berättade om den 

kommunala säkerheten. Patric började med att presentera sig själv. Han 

berättade att han jobbat 29 år inom polisen. Kommunpolisens jobb är att 

både skapa trygghet och förebygga brottslighet. Polisen söker sig ofta till 

medborgarna för att få höra deras åsikter om Ystads trygghet.  

 Patric klargör sedan hur man brukar mäta trygghet i Ystad. Ca 1800 

personer brukar få en trygghetsenkät i brevlådan där man kan svara på 

vad som känns otryggt i ystad. Efter enkäterna blivit inskickade så 

arbetar en styrgrupp med frågorna för att sedan bestämma utifrån 

svaren hur man kan förbättra Ystads trygghet.   

Sedan redogör Patric för de två saker som just nu är huvudinriktningar i 

Ystad, dessa två saker är arbete med ungdomar mot narkotika och 

trafiken då den enligt Ystads invånare är ganska störande.  

 

Ledamöterna fick sedan ett antal frågor av kommunpolisen som de 

svarade på via menti. Svaren redovisas i ett särskilt dokument. 

 

1. Känner du dig trygg i Ystad? 

2. Om inte, var i Ystad känner du dig otrygg? 

3. Känner du dig trygg i skolan? 

4. Om inte, vad gör dig otrygg i skolan? 

5. Är det lätt att få tag i alkohol? 

6. Hur går man tillväga för att få tag i alkohol? 

7. Är det lätt att få tag i droger? 

8. Hur går man tillväga för att få tag i droger?  

9. Vet du vart man vänder sig om du eller en kompis har problem kring 

alkohol eller droger?  

 

9. Trygghetsvandring Åvallaområdet 

Måns berättade att det kommer ske en trygghetsvandring i Ystad den 

27/10 18.00, samling på ÖP-torget. Trygghetsvandringens syfte är att få 

svar på var man kan känna sig otrygg i Ystad och vad man kan göra åt 

det. Ledamöter från UF har möjlighet att följa med på denna runda. Om 

man är intresserad av att gå med på denna trygghetsvandring så 

anmäler man sig till sin demokratilärare. Presidiet skall deltaga. 



 

 

 

10. Övrigt 

Vid punkten övrigt så uppmanade presidiet skolorna att använda sina 

pengar. Ledamöterna får gärna fråga sina demokratilärare om de har 

några pengar kvar och se till så de blir använda enligt beslutet.  

 

Villa MY tog upp om hur de tycker att det är för få övergångsställen vid 

Dragongatan, vilket leder till att folk springer över vägen.  

 

 

11. Mötets avslutning 

Mötet avslutades av avgående Ordföranden Måns Nelson. Nästa möte 

för ungdomsfullmäktige är den 7 december i Knutsalen på Stortorget. 

 

 

 

Ungdomsfullmäktiges sekreterare 

 

Alexandra Piper 


