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Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2015. 

 
1§ Mötet öppnades av Ordförande Caroline Axrud.  

 

2§ Närvarorapportering fördes av Sekreterare Tilde Nilsson Dahlman 

 

3§ Ordf. Caroline Axrud gick igenom föregående mötesprotokoll  

 

4§ Framtagande av Barnchecklista  

 

     Kommunalråd Kent Mårtensson berättade om den uppgift ungdomsfullmäktige fått, nämligen att 

ta fram en barnchecklista för Ystad. Ordföranden informerade om att arbetet med Barnchecklistan 

redan är igång. Kent tycker det är jätteviktigt att kommunen får veta vad barn och ungdomar tycker 

i olika frågor. 

 

5§ Rapportering av elevråd 

 

Löderups skola: De planerar för en aktivitetsdag till våren. Vill ha en skateboard-ramp och rektorn 

ska undersöka hur man gjort på andra skolor. 

 

Ängaskolan: De har pratat om vad vi gör på Ungdomsfullmäktige. De ska även undersöka hur 

mycket mat vi slänger genom att väga maten som slängs. Har fått nya fotbollsmål. Det finns mögel i 

ett av omklädningsrummen så det hoppas de ska bli renoverat. Under sommaren ska matsalen 

renoveras. 

 

Köpingebro skola: De har börjat jobba med ett hälso- och värdegrundsarbete och har fått besök av 

bland annat en hälsostrateg från kommunen och Seth Ronland som äger ett träningsföretag i Ystad. 

De kommer att få besök från Stockholm som ska handla om nätmobbing och kommer då även att få 

besök av andra från föreningslivet. Arbetet avslutas vecka 12 med ett disco. 

 

Bleke/Östra skola: De har önskat sig ett nytt wifi och renovering i Bollen eftersom det är ofräscht. 

De har också pratat om ordningsregler på skolan och att dom vill ha frukt på skolan. 

 

Västervångsskolan: De har pratat om att vilja ha nya dukar i kafeterian, att det är ojämn 

temperatur i klassrummet, att de vill ha skyltar till salladerna och att duscharna stängs av för snabbt. 

De ska också prata om matsvinn och väga hur mycket mat som slängs. 

 

Norreportskolan: Sveriges television har varit hos dem och de har lärt sig jättemycket under dessa 

veckor. Pingisrummen har blivit renoverade. Niorna är med i Pisa-undersökningen. De ska ha en 

föreläsning om mobbing på Ungdomens hus. 

 

Backaskolan: De har haft en innebandyturnering. De har också pratat om att deras skola ska vara 

parfym- och tobaksfri. De har haft öppet hus för förskolebarn. Det ska börja 40 nya elever hos dem. 

 

Sövestad skola: De fick pengar för att gå på äventyrsbad och det har dom gjort. De har haft öppet 

hus på skolan då de sålde saker. Det är inför en klassresa för åk 6. 
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Edvinshus skola: De har pratat om att det är trångt i deras omklädningsrum så att vissa måste byta 

om mitt på golvet. De har problem med klotter och har pratat om att ha tydligare ordningsregler. De 

ska få nya möbler och växter till sitt studierum och har beslutat om en tvärtomdag. 

 

Svarte skola: De har infört varningar i matkön. Om man inte sköter sig få man ställa sig sist i kön. 

De kommer också att ha olika färger på sina strumpor för att visa på människors lika värde. 

 

Kunskapsskolan: Som första skola i Sverige arbetar de med Schools for peace och non violence. 

Varje morgonsamling gör dom en övning om det arbetet. De ska också inviga en vattenkran. 

 

Villa my: Deras skolgård ska bli klar i april. De kommer att få gungor och mjuk matta bland annat. 

De har haft en vattenskada i skolan som gjort att vissa har fått vara i andra lokaler. De har också 

pratat om vad de ska göra med de pengar dom fick. 

 

Sydgym: De har pratat om att sex och samlevnad ska samordnas med andra ämnen. Ventilationen 

på skolan har inte fungerat så bra. 

 

 

6§ Polisens arbete framöver. 

 

Kommissarie Patrik Ahrlin informerade om polisens omorganisation. Dessutom ville han ha hjälp 

med frågor om hur polisens arbete skall se ut i Ystad framöver. 

Dessa tre frågor ville han ha svar på: 

 

- Vilka problem tycker du att det finns i Ystad som negativt påverkar din trygghet? 

- Vad tycker du att polisen i Ystad ska prioritera? 

- Hur tycker du att polisen ska samarbeta med ungdomarna i Ystad? 

 

Ledamöterna fick diskutera i smågrupper kring frågorna 

 

På första frågan kom det in svar såsom narkotika, nätmobbning, trafiken, oron för mordförsök. 

 

På andra frågan svarade ledamöterna att man ska prioritera arbetet kring inbrott, trafiken, stoppa 

mindre brott så att de inte blir större samt att man ska röra sig mer på stan. 

 

På tredje frågan angående samarbetet med ungdomar så vill man att polisen ska synas mer där 

ungdomar finns, mer kontakt med yngre och kanske starta en hjälplinje för ungdomar. 

 

7§ Rapport från Nämndsgrupperna 

 

Kulturnämnden: Ledamöterna har varit på lite olika kulturevenemang, bland annat i Hässleholm 

och Malmö. De har sett olika dansföreställningar för att se om det är något för Ystad att köpa in. 

 

Socialnämnden: Ledamöterna har diskuterat flyktingfrågan som nämnden arbetar med, bland annat 

kring ensamkommande flyktingbarn. Nästa möte skall handla om hur de handikappade har det 

Ystad. 
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Samhällsbyggnadsnämnden: Ledamöterna har tagit del av cykelstrategin samt haft synpunkter på 

den, har även diskuterat bredbandsstrategin, tagit upp och pratat kring spontanidrottsplatser. Även 

diskuterat websidan samt hur lätt det är att hitta för ungdomar. 

 

Barn- och Utbildningsnämnden: De har haft besök av fritidskonsulent Erik Green och pratat 

bland annat om föreningar. Börjat titta på frågan om barnchecklistan. Har tittat på Ystads hemsidor 

angående psykisk ohälsa för att se vad som kan bli bättre. 

 

8§ Information från hemsidegruppen 

 

Kishor Peneff från hemsidegruppen informerade lite om förslag på förändringar som är på gång: 

web-tv kanske redan på majmötet, funktionsbrevlådor, remisser, hur man kommer med i Uf, vad 

händer i Ystad?, ansökningar på nätet, bildarkiv med mera. 

 

9§ Remissen angående förslag till cykelstrategi i Ystad 

 

Ungdomsfullmäktige och nämndsgruppen för Samhällsbyggnad har tagit del av förslag till 

cykelstrategi samt lämnat remissvar angående denna. Detta skulle göras inom 4veckor. 

Ungdomsfullmäktige tyckte det var bra med en cykelstrategi men vill betona följande: 

 

- Underhållet kring cykelvägarna måste bli bättre 

- För att främja cyklingen till skolan måste cykelvägarna bli bättre och säkrare 

- Speciellt Dragongatan och Regementsgatan är dåliga för cyklisterna 

- Man vill betona förslaget om att införa lånecyklar, bland annat för turisterna 

 

10§ Ungdomens Hus 

 

Nya verksamhetsledaren Jesper Mattsson och Susanne Nilsson presenterade kommande aktiviteter 

på ungdomens Hus. 

De informerade om allt som händer på Ungdomens Hus och övriga mötesplatser. Ny app är på gång 

för att enkelt hitta till aktiviteterna. I slutet av 2016 fyller Ungdomens Hus 10 år, då är målet att allt 

ska vara på topp, både besökarantal och innehållet. 

Ledamöterna fick i smågrupper diskutera lite kring hur de ville ha Ungdomens Hus framöver. Det 

kom in en hel del förslag på den korta tid man fick i grupperna. Jesper och Susanne tackade ja till 

att Ungdomens Hus blir en återkommande punkt på dagordningen. 

 

11§ Uppföljning Barnkonventionen 

 

Anna Förberg återkopplade från förra mötet om det grupparbete som ledamöterna arbetade med 

angående artiklarna i Barnkonventionen. Man var ganska överens om vilka artiklar som var 

viktigast, bland annat artikel 3 som handlar om barnets bästa. 
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12§ Övriga frågor. 

 

- Ordf. Caroline Axrud informerade om ansökningar och kriterier inför budgetmötet i maj. 

Presidiet uppmanade skolorna och nämndsgrupperna att utveckla tankegångarna kring 

kommande ansökningar.  

- Alla nya nämndsordföranden presenterade sig för ledamöterna och informerade kort om 

deras målsättningar för just sin nämnd. 

- Ordföranden tog upp med ledamöterna angående närvaron på nämndsgruppsmötena. 

Speciellt högstadieledamöterna uteblir från mötena. Skärpning! 

- Inkommit ny remiss angående en detaljplan för ett nytt bostadsområde i Östra området.  

- Presidiet informerade om sitt studiebesök i Lund och deras ungdomsdemokrati. 

Spännande, men det skiljer sig ganska mycket från vårt ungdomsfullmäktige. De har 

storting ett antal gånger om året och ungdomarna representerar sig själva. 

 

 

13§ Mötet avslutades av Ordförande Caroline Axrud 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

_________________________________    ________________________________ 

Tilde Nilsson Dahlman                                  Caroline Axrud 

V.Sekreterare Ungdomsfullmäktige              Ordförande Ungdomsfullmäktige 

 
 


