
 

 

 
Protokoll Ungdomsfullmäktige 7 december 2021 

 
1. Mötet öppnades av ordförande Jonathan Nilsson 
Mötet öppnades av den nye ordföranden Jonathan Nilsson där han 
hälsade alla välkomna och gick igenom vilka regler som gäller under det 
digitala mötet. Han gick även igenom dagordningen innan mötet 
fortsatte. 

 
2. Närvarorapportering 
Sekreteraren Mirela Misail tog närvarorapporteringen. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Vice ordföranden Alexandra Piper berättade kort om det föregående 
mötesprotokollet där hon tar upp bland annat: Val av presidiet, workshop 
om nämndsgrupperna, att UF:s pengar 2021 kommer gå till lovaktiviteter 
2022. 
Alexandra tog även upp besöket som Ungdomsfullmäktige fick på förra 
mötet av Kommunpolisen Patric Nihlén, där han berättade om tryggheten 
runt Ystad och slutligen om Trygghetsvandringen som skedde 27/10.    
 
4. Val av vice sekreterare 
Ordföranden fortsätter mötet genom att presentera förändringarna som 
har skett i presidiet, nämligen att Alexander Piper har gått upp en post till 
vice ordförande och Mirela Misail har tagit över som sekreterare.  
 
Han berättade även att presidiet inte är komplett och att det behövs en 
person till, vice sekreteraren. Jonathan berättade kort vad posten 
innebar och efteråt frågade han om någon ledamot var intresserad av 
den rollen. Till slut bestämdes det att vice sekreteraren för i år är Adam 
Stannå.   
 
Ungdomsfullmäktiges Presidiet för 2021-2022 enligt följande: 
 
Ordförande – Jonathan Nilsson 
Vice Ordförande – Alexandra Piper 
Sekreterare – Mirela Misail 
Vice Sekreterare – Adam Stannå 
 
 
 
 



 

 

 
5. Information från Elevråden 
 
Löderup skola berättade att de har en representant från varje klass 
vilket de tyckte fungerade väl. De pratar mycket om tryggheten i skolan, 
bland annat på rasterna.  
 
Köpingebro berättade att i deras elevråd pratade de mycket om Elevens 
val aktiviteter, tryggheten i skolan men även hur de skulle göra kring 
deras Julavslutning. Skolmaten är också en fråga som det pratas om.  
 
På Källan har de elevråd en gång i månaden och det är två 
representanter från varje klass. I deras elevråd har de diskuterat om 
reglerna på skolgården främst på grund av att det förekommer 
skadegörelser men även bråk.  
 
Västerport har gjort stora förändringar sen förra året. Numera har de ett 
stort elevråd med totalt 50 representanter som uppdelats i olika grupper 
till exempel Sociala frågor, UF och Hälsa. Regler för matsalen och 
språket i skolan är någonting de har fokuserat extra mycket på. 
 
Norreport har rapporterat att i deras skola är det väldigt mycket 
skadegörelser till exempel krossade rutor, soffor och pingisbord förstörs. 
Åtgärder för att motverka skadegörelse skall genomföras. 
 
Backa På skolan har de haft problem med att deras kiosk inte alltid är 
öppen, det gör att de inte kan köpa grejer men även att de inte kan låna 
ut bollar. Det försöker de fixa genom att elevrådet tar det vidare till 
rektorn och om inte det går vill de ha klassbollar.  
 
Sövestad har också två representanter från varje klass och det de 
berättade var att de har snackat mycket om rastaktiviteterna men även 
innemiljön så att alla på skolan kan känna sig trygga och välkomna. 
 
Edvinshus Regler för rastaktiviteter har varit väldigt viktigt för skolan 
eftersom de vill förhindra skador och bråk så mycket som möjligt. De ville 
även genomföra ett disco och inte bara det utan eleverna önskade också 
ett uteklassrum så att de skulle kunna ha lektioner ute på sommaren.  
 
Svarte Precis som för andra skolor har de också haft problem med 
svordomar i skolan och därför försökt minska det på senare tid. De har  
 



 

 

 
även lagt ner mycket tid på rastaktiviteterna eftersom de anser att då 
skapas det större gemenskap och man lär sig att umgås med alla.  
 
Kunskapsskolan berättade att de har pratat mycket med deras 
matleverantör för att kunna få en mer variation på maten. De ville till 
exempel inte att det skulle vara fisk varje tisdag utan på andra dagar 
också. I deras elevråd pratas det även om att de ville få mer synlighet för 
deras elevråd runt för att skapa ett större intresse. Dessutom så har de 
ingen källsortering och vill därför investera i en sådan. 
 
Villa My stod näst på tur och de rapporterade om att de också pratade 
mycket om tryggheten på skolan och likaså om värdegrund ”behandla 
andra som man själv vill bli behandlad”. 
 
Ystad Gymnasium och Park hade mycket att säga. Ystad Gymnasium 
pratade en del om rökningen på skolgården och hur det störde många 
elever. De arbetar emot det genom att uppmärksamma eleverna men 
också att lärarna har mer koll. Det stora problemet var köerna till 
matsalen. De ansåg att köerna är alldeles för långa och många av 
eleverna hinner inte äta. Park hade även stora problem med 
nedskräpning så de har infört städdagar där varje program ska städa i en 
vecka. Har diskuterat med ledningen angående dessa frågor. 
 
Fria Läroverket De sa att de hade ändrat på starttider på grund av 
tågen inte gick och bussarna kom nästan alltid för sent. De hade även 
infört mobilförbud och jackförbud i skolan. Högtalare var någonting de 
ville investera i eftersom det skulle skapa en trevlig stämning.  
 
Ystad Praktiska Diskuterat nedskräpningen och därför infört städdagar. 
Cafeterians öppettider har varit på tapeten-bör utökas. Man har också 
diskuterat likabehandlingsplanen som alltid behöver vara aktuell. 
 
6. Motion om Ungdomsbiljett 
På vår sjätte punkt presenterade Alexandra Piper motionen för 
ungdomsbiljetten och vad det innebar för UF:s ledamöter. Hon talade om 
att biljetten skulle betyda fria tåg och bussresor alla dagar i veckan. 
Ystad kommun har framfört förslaget för att ungdomarna bland annat ska 
kunna åka till sina aktiviteter även på helger. Ungdomsfullmäktige 
reagerade väldigt positivt till denna motion men det förekom också 
många frågor som till exempel: 
Kommer biljetten att bli indraget om man inte sköter sig?” 



 

 

 
Gäller det Kunskapsskolan, med andra ord privatskolor?” 
Kommer alla ungdomarna få en eller bara de som bor i Ystad?” 
Gäller det grundskola och förskola?” 

 
Eftersom presidiet inte riktigt kunde svara på alla frågor skulle det tas 
vidare. Ungdomsfullmäktige anser dock att alla ungdomar som går i 
skola i Ystad borde få ungdomsbiljeten och inte bara de som bor inom 
kommunen. Presidiet får i uppdrag att lämna in ett skriftligt yttrande till 
Kommunstyrelsen. (Medföljer protokollet)          

 
7. Riktlinjer för Hållbar mat  
Jonathan informerade om workshopen som skedde den 1 december i 
Ystads Arena. Syftet med workshopen var att få ungdomarnas 
synpunkter över maten i Ystad. Tyvärr var det inte så många som deltog 
i mötet men Alexandra Hansson som var ledaren tackar ändå för svaren 
som inkommit. 
Slutsatsen av mötet var att man inte kan önska vilket rätt som helst 
eftersom skolorna har en budget som måste hållas och riktlinjerna som 
säger att maten inte får vara dyrare än vad de redan är. Förutom det 
tyckte ungdomarna som deltog på mötet att det inte borde finnas någon 
gräns på hur mycket mat man får ta. Man ska kunna få tillräckligt mycket 
mat för att bli mätt, inte bara 5 köttbullar. Det diskuterades också mycket 
om trivseln i matsalen. Eleverna tyckte att matpersonalen skulle kunna 
hjälpa till med att hålla en bra stämning. Till sist pratades det om 
hållbarheten där de sades att vi i Ystad kommun måste minska 
matsvinnet och att kommunen måste se till att livsmedlen som används i 
skolorna är närproducerat.  
Alexandra och kommunen kommer bearbeta alla synpunkter och skriva 
nya riktlinjer.  
 
8. Polisen 
Mirela gav sedan vidare ordet till poliserna Örjan Odén och Caroline 
Andersson. Poliserna i Ystad är mycket oroliga för ungdomarna eftersom 
mobbningen inom kommunen ökar. Främst är det taskiga kommentarer 
och bilder som sprids genom sociala medier. De berättade att det faktiskt 
är brottsligt att sprida någons bilder och att man faktiskt kan bli anmäld 
för detta. Caroline påpekade också att detta drabbar främst flickor. Det är 
dock svårt att utreda och sätta fast någon eftersom ungdomarna oftast 
skyller på varandra eller att någon har tagit någon annans mobiltelefon. 
En ung representant frågade Örjan: ”Vad är straffet för ett sådant brott”?  
 



 

 

 
till vilket han svarade med att man får betala böter och kan bli ett ärende 
för socialtjänsten. 

 
En annan punkt de tog upp gällde cykling. De lyfte upp att man MÅSTE 
använda ljus om man cyklar i mörkret och det beror på att de är oroliga 
att flera olyckor ska ske. Dålig belysning är icke godkända.  
Polisen nämnde också att de tyckte att Ungdomens hus borde ha öppet 
fredag eftermiddagar. Ungdomens hus var då redan på plats och 
svarade direkt genom att säga att numera öppnar de 14:00 på fredagar. 
Avslutningsvis nämnde Caroline och Örjan att de jobbar också mycket 
med att ta fast langare som säljer droger och alkohol till unga människor. 
 
9. Ungdomens hus 
Tack vare Covid-19 och de olika restriktionerna hade Ungdomens Hus 
svårt att hålla öppet för fysiska besök under 2020 men nu höstterminen 
2021 finns det nya möjligheter och nya öppettider. Nu på UH har man 
chansen att boka egna rum baserat på egna önskemål till exempel 
filmkväll. Till det kom det några frågor tex ” Kan man komma direkt till UG 
och boka eller behöver man göra det digitalt?” vilket Lisa från 
Ungdomens hus svarade, ja. En annan fråga var ” Finns det någon 
åldersgräns för att besöka UH?” och svaret vi fick var att alla som är 13–
19 år gamla är välkomna. 
Ungdomens hus avslutade deras punkt genom att informera om deras 
hemsida: www.ungdomenshus.se. Man kan besöka den för mer 
information eller skicka ett mejl på ungdomenshus@ystad.se om man 
har några extra frågor.  

  
10. Näringslivsstrategi 
Näringslivsutvecklarna Lotte Nilsson och Jenny Randowo höll i en 
presentation där de presenterade olika tankar på hur man skapar tillväxt 
och hållbart näringsliv. Ystad Kommun håller på att uppdatera och förnya 
Näringslivstrategin och ville ha ungdomsfullmäktiges synpunkter. De 
förmedlade de frågor och områden som man ville ha svar på av 
ledamöterna. Svaren från ungdomsfullmäktige och den nya 
Näringslivsstrategin kommer att presenteras under 2022.  
 
11. Övrigt 
När Jonathan frågade om någon hade någonting att säga på övrigt var 

Norreportskolan snabba. Eleverna på Norreport är väldigt missnöjda 

med sin skolmat den senaste tiden, vilket beror på att de inte har någon 

skolkock. Koordinator Alexandra Hansson bjöd in Norreports ledamöter  

http://www.ungdomenshus.se/
mailto:ungdomenshus@ystad.se


 

 

 

att inkomma med synpunkter gällande Hållbar Mat, eftersom Norreport 

missade workshopen den 1 december. 

Sedan avslutade Vice ordföranden med att snabbt gå igenom några 

extra punkter. Först pratade hon om Folkhälsoenkäten för Barn o Unga 

som alla ungdomar i Skåne mellan åk 6 och åk 2 Gymnasiet genomförde 

i februari och hur viktigt det är att faktiskt göra det så att kommunen kan 

ha en överblick på elevernas hälsa. Hon fortsatte med att berätta att 

Trygghetsvandringen som började på ÖP-torg och slutade på 

Regementet hade en slutsats att speciellt Åvalla Parken känns väldigt 

otrygg. Avslutningsvis uppmanade hon att alla skulle gå in på Ystads 

kommuns hemsida och svara på enkäten om vad man kan göra med 

Åvalla Parken i framtiden. 

 

10 . Mötets avslutning 
Mötet avslutades av Ordföranden Jonathan Nilsson som tackade för 

dagen. Nästa möte för ungdomsfullmäktige är den 3 mars. 

 

Ungdomsfullmäktiges sekreterare 

Mirela Misail 


