
 

    Protokoll Ungdomsfullmäktige 6 december     

1. Mötet öppnades av ordföranden Jonathan Nilsson.                     

Ordföranden Jonathan Nilsson välkomnade alla ledamöter till årets           
sista möte där också ett budgetmöte ingick. Han informerade om 
utgångarna och säkerheten i salen.    

2. Närvarorapportering.                                                                       

Narvarorapporteringen utfördes av sekreteraren Mirela Misail. 
Sammanlagt deltog 57 ledamöter. Inga ledamöter från Praktiska 
Gymnasiet deltog. 

3. Framtagandet av ny översiktsplan Nybrostrand och 
Köpingebro  

Arkitekterna Moa Larsson och Nina Söderström bjöds upp och berättade 
om översiktsplanen, den långsiktiga planen. Den innefattade till exempel 
hur saker och ting ska se ut i kommunen. Förra året kom en ny 
översiktsplan, men man vill ha en uppdaterad och fördjupad plan över 
Köpingebro. Eftersom många unga som bor i Nybrostrand går i 
Köpingebro skola går planen också över en del av Nybrostrand. 2040 är 
det tanken att nya bostäder ska byggas på platsen där sockerbruket låg. 
De ville ha in synpunkter från ledamöterna i deras fortsatta arbete. Två 
frågor fick de svar på via mentimeter: 

- Vad gillar du med det område där du bor? 

- Vad saknar du i det område där du bor? Svaren bifogas via protokollet.    

 

4. Information om skolornas elevråd.                                                      

Vice sekreterare Otto Hultman Alwén bjöd upp skolorna för en 
presentation om deras elevråd. 

Löderup - De har jobbat mycket kring trygghetsteamet, som är ett team 
som ser till att alla på skolan är trygga. Jobbar även med förbättringar.  

Köpingebro - Julavslutning i fokus, lekar, uppträdanden. Hur pengarna 
ska användas om de blir tilldelade pengar. Jobba med översiktsplanen. 
     

 



 
 

Källan - Jobbar med att förtydliga skolans regler då de i vissa moment  
inte är välfungerande, bland annat med bollarna. 

Västerport - Fokuserat på skolans klassråd och elevråd. Appen kommer 
nu att användas mer. Har även jobbat med elevernas inlärningsprocess, 
det har frågats runt på skolan, hur eleverna lär sig bäst för att kunna 
förbättra för alla på skolan. Insamling till Musikhjälpen. 

Norreport - Demokratirådet är välfungerande och fokusområdet kretsar 
runt hur språkbruket ska förbättras. Planering för julavslutningen. 

Backa - Nedskräpning är ett stort problem, försöker komma till rätta med 
detta. Jobbar mycket för miljön. Jobbar flitigt med faddrar på skolan. 

Sövestad - Ansökningen om UF pengar har det snackats mycket om. 
Alla har fått ta del och rösta, då samtycket och demokratin är väldigt 
viktigt. Det pratades om nya redskap för deras skolgård. 

Edvinshus - Trygghetsteamet försöker förbättra språkbruket. Dessutom 
fokus på rastaktiviteter, regler-ordning, duschdraperier och basketkorgar. 

Svarte - Regelbundna elevråd och var fjärde vecka skolråd. Viktigt att 
visa respekt för allas punkter. För förra årets pengar åkte de till 
Snogeholm för aktiviteter. Stök på skolbussarna och språkbruket är 
områden man jobbar med. 

Kunskap - Vad får elever stressade? Gjort en undersökning. Jobbat med 
UF- ansökningen samt namn till olika klassrum. 

Villa MY Regementet – Stärka skolans värdegrund, rastaktiviteter för att 
öka gemensamheten, planerar för nya aktiviteter, ibland via 
aktivitetsdagar.   

Villa MY Sjöstaden – Jobbat med hur man ska vara mot varandra? Om 
trygghetsskapande verksamheter och antimobbing i fokus. 

Ystad Gymnasium ÖP - Temperaturen har varit ett stort fokusområde då 
temperaturen skiftat väldigt mycket. Dessutom har man förslag om ett 
övergångsställe till bussarna. Arbete med ansökningen till UF-pengarna. 

Ystad Gymnasium Park – Jobbat med att öka elevernas mående. 
Eleverna var också missnöjda med de 20 kr skolan erbjöd för APL 
(praktik), det har nu ökats till 40 kr.  



 
 

Fria Läroverken - Julavslutningen, tävling och mixa upp det. Bygga ny 
skola bredvid Källan. Jobbar med mänskliga rättigheter. Börjat planera 
studenten, bildats en arbetsgrupp för detta.                 

5. Budgetmöte.            

Vice ordföranden Gustav Areskoug bjöd upp politikern Anja Edvardsson 
som ledde budgetmötet. Hon gick igenom tydligt reglerna för mötet, 
bland annat gäller följande: 

150 000 kr finns för att fördela till alla.  

Chansen att debattera emot presidiets förslag.  

Vårda språket, tydlighet, effektivt i talarstolen.  

UF:s ordförande berättade att presidiet tittat på olika saker, hur mycket 
det främjar demokratin och även lite på hur skolorna tidigare fått medel 
från ungdomsfullmäktige. Alla 12 förslagen var bra men att presidiet efter 
många diskussioner kommit fram till ett förslag. 

Det inledande förslaget från Fria läroverket pratade ordföranden om: Han 
berättade att det är ett unikt val, stor upplevelse och i längden kommer 
det också att även påverka ungdomsfullmäktige. Fria Läroverkens 
ledamot Sammy Voss pratade varmt om deras förslag: ”en fantastisk 
möjlighet, att vara på plats gör så mycket mer, lära oss mycket om 
Riksdag och Regering. Hela åk 3 och åk 2 ska åka med”. Resan har 
skolan velat göra längre, en unik möjlighet.  

Ingen annan skola ville ha ordet och gå emot presidiets förslag och 
därmed klubbades förslaget igenom. 

Presidiets olika ledamöter gick upp och presenterade de olika förslagen 
de förordat och argumenten för dessa. Besluten blev enligt följande: 

46 000 kr till Fria Läroverken. Stockholmsbesök, Riksdag och 
Regering  

18 000 kr till Löderup. Besök Reningsverket och Återvinning.  

10 000 kr till Villa MY Sjöstaden. Utflykt Snogeholm, teambuilding m.m. 

 



 
 

15 000 kr till Edvinshem. Aktivitetsdag KFUM, samarbete och 
gemenskap. 

30 000 kr till Västerport. Aktivitetsdag med bland annat samarbete och 
gemenskap. Här blev det lite debatt då Kunskap gick emot genom att 
lyfta fram deras förslag om en föreläsning då den kommer passa för 
mellan och högstadiet. De kommer arbeta för elevernas mentala hälsa, 
enkät besvarades av alla elever på skolan. Tema hälsa kommer fortsätta 
på skolan.  

Backaskolan gick också emot med att säga hur förekommande 
mobbning är i skolan. Kompis agenter och elevråd anser att de är elever 
som har koll på vad som händer bland unga och mobbningen måste tas 
hand om nu. 

Västerport försvarade sitt förslag med att utförligt beskriva vad de 
planerar att göra med aktivitetsdagen som bara är en del av förslaget. I 
förlängningen stärker det gemenskapen på sikt och därmed kommer det 
ut till alla elever. 

Omröstning genomfördes mellan de tre skolorna där alltså Västerport 
fick flest röster. 

13 000 kr till Köpingebro. Varmbad och Kallprat. ”Tillsammans flyter vi” 

 9 500 kr till Villa MY Regementet. Samarbete och gemenskap. 
Tekniska Museet. 

7 000 kr till Västerport 7- 9 Grundsärskolan. Djur och Natur, Utflykt till 
Ystads Djurpark. 

Skolorna har nu hela 2023 på sig att genomföra aktiviteterna. De 
kommer att få berätta på ungdomsfullmäktige framöver om sina 
genomförda projekt.  

6. Det digitala i skolan: Upphandling av lärplattform och frågor.     

Många skolor använder V-klass, men man ska vara öppen för nya 
lärplattformer eftersom avtalet numera gått ut. Vad är det som är viktigt i 
framtiden för en lärplattform som ska serva så många till exempel 
föräldrar, elever med flera? Utvecklingsledare Ann-Christine Klinga  

 



 
 

presenterade hur arbetet fortgår och redovisade svaren från en 
enkätundersökning. Resultaten från enkätundersökningen medföljer protokollet. 

Hon svarade också på en del frågor som främst handlade om 
driftstörningar.  

Det fortsatta arbetet med upphandlingen fortsätter och den viktiga frågan 
är ”Hur byter vi till det nya”. Här vill utvecklingsledaren fortsatt ha kontakt 
med ungdomsfullmäktige.  

 7. Hoodies till UF:s ledamöter.  

  Presidiet tog upp frågan om Hoodies till alla UF:s ledamöter. Alla var 
positiva till detta. Syftet med detta är att lyfta ungdomsdemokratin. 
Ledamöterna ska ha tröjan på vid möten och i andra sammanhang. 
Hoppar någon ledamot av UF, ska den lämnas tillbaka. ”Vi ska synas 
och höras samt göra reklam för ungdomsfullmäktige” avslutade 
sekreteraren Mirela.  

 8. Fritidsbiblioteket.            

Fritidskonsulenten Alexander Strömberg informerade om ett kommande 
projekt som jobbades fram under hösten och startar i februari 2023, 
kallat Fritidsbiblioteket. Ett samarbete med bland annat Ystad kommun, 
KFUM och Ungdomens Hus inblandade för att rusta upp och använda 
Åvallaområdet. Fritiden är viktigt och platsen kan användas till många 
aktiviteter, då det är nära både Arenan, Badhuset och Biblioteket.    

I projektet utgår man från en container som är placerad i Åvallaperken. 
Den kommer att vara utrustad med många olika redskap som är 
kopplade till olika aktiviteter. Det kommer också finnas möjligheter att 
låna kostnadsfri utrustning, begagnat med miljöfokus. Det kommer inte 
bara vara idrott utan även kulturaktiviteter. Huvudfokus kommer att vara 
att låna ut saker till ungdomar samt ett samarbete i vissa moment med 
Ungdomens Hus, då det ligger väldigt nära. 10 timmars öppettider i 
veckan är tanken. Personal kommer att finnas på plats för att hjälpa till 
med utlåning samt någon som kan hålla i aktiviteter.  

  

 

 



 
 

9. Övrigt.                                    

Ungdomens Hus var förhindrade att deltaga under mötet, men deras 
hemsidor och sociala medier har information om öppettider och 
lovaktiviteter.                   

10. Mötets avslutning.  

Mötet avslutades av ordföranden Jonathan Nilsson. Nästa möte är 
torsdagen den 2 mars 2023. 

Ungdomsfullmäktiges sekreterare 

Mirela Misail.                                   

 


