Protokoll Ungdomsfullmäktige 21 mars 2018
1. Mötet öppnades av ordföranden William Schmatz
William presenterade möjligheten för ledamöterna att skriva under för att
stötta den före detta viceordföranden Måns Rundqvist. Han lider av en
muskelsjukdom som han har fått en livsviktig medicin för. Region Skåne
har beslutat att ej betala för denna medicin längre. Ungdomsfullmäktige
enades om att stå bakom Måns rätt till sin livsviktiga medicin.
2. Sekreterare Sol Michaela Arvidsson tog närvarorapporteringen.
3. Ordföranden gick igenom föregående mötesprotokoll.
4. Information från skolornas elevråd
I Löderup har man diskuterat matsedeln och har efter diskussionerna
enats om vad de skulle äta i skolan.
På Änga/Västervång ska man bygga en multiplan för bollsport på
skolgården
I Köpingebro ska de ha en yrkesdag den nionde maj som ska gälla klass
4-6. De ska diskutera jobb, söka jobb och reportage. De ska diskutera
jobb tillsammans med sina föräldrar som ska ingå i yrkesdagen där
eleverna kan välja vilket yrke de skulle vilja lära sig mer om. De har även
gjort en matenkät och vill minska bortslösad mat.
På Blekeskolan har de har skapat en komplimangvägg där eleverna kan
skriva upp komplimanger till varandra. De har även diskuterat matavfall
och kapprummets organisation.
På Norreport har man bland annat diskuterat omklädningsrummen där
de bland annat ska avkalka i killarnas omklädningsrum.
På Backa ska de skaffa väggar mellan duscharna omklädningsrummet.
De har skickat in förslag till kommunen angående sommarlovsaktiviteter,
t.ex. strandturneringar.

I Sövestad har de diskuterat om reglerna i skolan på elevrådet då alla
inte följer dem. De skrev upp svärord på lappar och brände upp dem på
en grill för att eleverna skulle sluta svära vilket har resulterat i en
minskning bland svordomarna.
På Edvinshus har de diskuterat skolreglerna och satt upp dem i
korridorerna, tex hur eleverna bör hantera mobiltelefoner. De har även
diskuterat vad de ska göra i skolan nästa år under elevrådet. De har
skaffat nya böcker till biblioteket och diskuterat en önskematsedel.
I Svarte har de diskuterat inneraster då många elever har brutit reglerna
och inte skött sig. De har även diskuterat trivselfrågor och
skolgårdsmiljön. De stödjer även Rocka sockorna officiellt på skolan den
21/3-18 som är den Internationella Downs Syndromdagen.
På Kunskapsskolan har de diskuterat maten som eleverna inte tycker
om. De vill både ändra själva maten, dess utseende och matsedeln som
inte är särskilt varierande. De har även diskuterat städningen på skolan
som inte har skötts. De har haft en elevenkät på skolan.
På Villa MY ska de inviga sitt nya miljöhus efter påsk, de har även
diskuterat återvinning och hur man kan förbättra den aspekten.
På Ystads Gymnasium har de introducerat kulturgaranti och
utbytesdagar där elever kan följa med på olika konserter och så vidare.
De har även introducerat id-kort för eleverna då de kan använda skolans
alla tjänster. De har även diskuterat skolmiljön och luften inne i skolan.
De har diskuterat att ha swish i skolan men detta kommer inte att inledas
i skolsammanhang. De har infört grön flagg där de vill hålla det renare på
skolan rent miljömässigt.
På Fria Läroverken har de diskuterat hur de ska fördela mentorstiden,
där de får information om vad de ska göra under veckan. De har även
diskuterat matkort.
5. Ordföranden presenterade en film av Kultur o Utbildnings Martin
Ekholm som är en av de ansvariga för IT i skolan där han redogjorde för
bytet från datorer till Ipads.
Martin förklarade bland annat om den nationella digitaliseringen som
förklarar att elever bör kunna använda andra digitala medel.

De har även gjort en enkät för åk 9 2016/2017 där de fick svaret att
eleverna använde sina datorer mest för att skriva och söka information.
De vill enligt enkäten kunna använda sina digitala medel till mer saker,
t.ex. att fotografera osv. Att ha en Ipad i skolan bör även kunna tillföra
mobilitet, fler tillgängliga verktyg i form av applikationer osv.
Markus Ekholm förklarade varför/hur beslutet togs. Ekholm anser att
trots att eleverna inte direkt har fått vara med och ta beslutet så har de
indirekt fått göra det då de har skapat prövningar för elever med Ipads i
skolorna.
Ekholm säger även att det kommer att tillkomma tangentbord till Ipadsen
samt att det kommer att finnas möjlighet till vanliga datorer på skolan.
Eleverna kommer inte att få köpa ut sina datorer som det ser ut just nu,
de kommer istället att få lämna in datorerna efter sommarlovet.
Frågor till Digital Utvecklingsledaren Martin Ekholm från UF:
Hur ser Digital Utveckling på att kunna använda programmeringsverktyg
hemma?
Hur kommer det gå att använda kablar och koppla in Ipadsen på olika
sätt?
Kostnad för reparation vid skärmkrossande osv?
Skalen, kommer vi att få dem?
Det bör finnas tillgång till Appstore.
Hur kommer det att se ut med digitala verktyg för elever med
inlärningssvårigheter?
Hur ser rådet på att det är mycket kritik angående att byta?
Hur mycket kommer det att kosta, är det inte billigare att behålla
datorerna med tanke på livslängden?
Kommer det att bli lika smidigt att skriva text på en dator som på en
Ipad?
Det kommer att ta längre tid att titta på filmer till skolan och lyssna på
musik, enligt Ystads Gymnasium. Kommentarer till detta.
Vilka Ipads är det som kommunen kommer att ta in/ vilken modell?
Måste det vara just Apple-produkter då de är mycket dyra pga
märket?
Hur ska eleverna kunna använda sig av Ipadsen till nationella
prov?
6. Tristan presenterade Mona Skoog, (miljö och klimatstrateg) som
pratade om handlingsplanen för kusten. Mona tog både upp
handlingsplanen samt policyn för förvaltning och skydd av kusten. De har
skapat en ny, förbättrad handlingsplan. I övrigt tog hon upp följande:

De har skapat en arbetsgrupp med medlemmar från flera berörda delar
av kommunen inblandade.
De har gjort fyra utredningar som underlag för handlingsplanen.
De har även skapat en förvaltningsstrategi där de har gemensamma
riktlinjer kring naturen i Ystads framtid.
Erosion är ett stort problem just nu som diskuteras inklusive riskerna.
Även en strategi för att motverka erosionen finns.
En annan gemensam riktlinje är att vi ska undvika hårda skydd såsom
bryggor, osv. Detta är då hårda skydd endast förflyttar vattnet till en
annan plats, det eliminerar inte problemet.
De vill även skapa en buffertzon till havet
Mona förklarade även att det finns kustskyddsstrategier för kort, lång och
medellång sikt.
De har även delat in Ystad i olika områden för att se hur de bör agera för
en viss plats. Hon tog upp Nybrostrand som exempel.
Frågan ställdes om handlingsplanen även täckte koldioxidutsläppen,
detta svarade Mona med ett nej.
Alexandra Piper ställde frågan kring vilken metod som är bäst att
använda sig av, Mona svarade att de mjuka skydden föredrogs.
Frågan ställdes även kring hur mycket vattennivån har höjts/kommer att
höjas.
Ledamötena ställde även frågor kring påverkan av infrastruktur och
privatägda fastigheter nära havet, hur kommer de att påverkas av
erosionen?
7-8. Abbygail bjöd upp Alexandra Hansson som pratade om Listen App.
Alexandra förklarade att hon hade med sig sin kollega Erik Green som är
Föreningskonsulent. Alexandra förklarade att staten har gett Ystad
250 000 kr för att anordna sommarlovsaktiviteter 2018. Alexandra
anordnade en workshop där ledamöterna skulle skapa en 10-topplista
kring vilka sommarlovsaktiviteter som man bäst tyckte om. Alexandra

ville att ledamöterna skulle tänka realistiskt och komma på förslag som
går att utföra.
Listen App: Alexandra förklarade att det ska ske en utvärdering av appen
som endast har ett två års tidslopp. Alexandra inledde en utvärdering på
Menti.com där ledarmöterna fick skriva vad som var positivt och negativt
med appen.
9. Nämndsgruppsredovisning
Kultur – de vill visa film med max 11- årsgräns, de vill även att folk ska
vara med i olika kulturella aktiviteter som går i mellanstadiet, tex dans
och teater. Högstadiet ska få möjligheten att titta på samisk film samt att
vara med i hip-hop aktivitet. De har även varit med på musikal. Det
talades även om Kulturcrew och hur man kan kontakta dem via mail. De
diskuterade även att ha en sommarlovsfestival den 19 juni samt vad den
skulle innehålla. Den kommer att vara mellan Biblioteket och
Ungdomens hus.
BUN – de har diskuterat sommarlovsaktiviteter samt hur de ska hantera
pengarna som de har fått från staten. De har även diskuterat en speciell
skola för nyanlända där de kan lära sig svenska innan de kommer till
samma skola som de svenskfödda ungdomarna, vilket kan
underlätta för dem. De har även gjort en utvärdering av listen app. De
har även talat om en sida som kallas ”hjälp för barn och unga” som finns
till för barn och unga som mår dåligt. De vill ha en egen sida för barnen
och ungdomarna där de kan hitta kontakter osv i fall att de mår dåligt. De
vill även ha fler kontroller av skolmiljön.
Samhällsbyggnad – de har haft två nämndsgruppsmöten där de har
diskuterat bla olika trafikstrategier med trafikstrategen och vad arbetet
innebär. De har även diskuterat bygget av cykelvägar i Ystad samt var
det finns bäst möjlighet att bygga vidare på kommunens cykelvägar.
Tagit upp frågor kring hastigheten i Ystad när man färdas via bil. De har
haft en workshop som syftade på att ta reda på hur ungdomar färdas till
skolan i Ystad, resultatet blev att de flesta ungdomarna som bor i Ystad
färdas med cykel.
De har även diskuterat vad man bör ta upp på matråden i skolorna.
Social Omsorg – de har inte haft möten 2018 ännu men skulle ha ett
dagen efter då de skulle träffa en Silvia-sjuksköterska.

Ledning och Utveckling – de har arbetat med kustplanen tillsammans
med miljöstrategen, Mona Skoog. De skulle haft besök av
ekonomichefen i kommunen som tyvärr inte kunde närvara.
10. Ungdomens Hus – Erik och Lisa informerade om kommande
händelser. De angav öppettiderna för både högstadieelever och
mellanstadieelever som får besöka Ungdomens hus på måndagar.
Anläggningen i Köpingebro är nedstängd tills vidare. Alla aktiviteter och
öppettider finns på hemsidan/appen. Det finns bla möjlighet till öppen
scen var fjärde vecka. Det är nytt för Ungdomens hus att de nu fokuserar
på att ha olika temamånader, tex så är Mars konstmånaden då fokuset
ligger på konst, vernissage, osv. I samband med temat så kommer det
att skapas en ny graffitivägg. Det kommer att finnas möjlighet för dans på
påsklovet för både mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Ninjat (ett
lan) kommer att äga rum under påskhelgen. Den 4 maj kommer det att
finnas möjlighet för alla som går i sjuan och uppåt att komma på hip-hop
konsert på UG. De har även infört klubb UG från åk 6-9 som är tänkt
som en aktivitet som ska förebygga användandet av tobak, alkohol och
droger.
11. Övrigt
Sol Michaela förklarade att det pågår ett säkerhetsarbete kring vägen
utanför Kunskapsskolan där det kommer att skaffas speglar för bättre
sikt. Ledamöterna har en önskan om skylt som förklarar för trafikanter att
det är skolområde samt att det finns önskemål av ett övergångsställe.
Annifrid Ellinor Portinsson, student förklarade hur tankarna går kring
förbättringar av utomhusmiljöer i Ystad för unga.
William påminde ledamöterna om att ansöka om pengar av
ungdomsfullmäktige samt att det ska finnas en demokratisk process i
skolan kring vart pengarna bör gå.
Rose-Marie Johansson, politiker ställde en fråga till kulturnämnden som
ville komma på besök till Ystads Teater. Hon skulle hjälpa till med detta.
12. Ordföranden angav vart ledamöterna kunde skriva under i samband
med namninsamlingen för Måns Rundqvist och avslutade mötet.
Vid protokollet
Sol Michaela Arvidsson, sekreterare Ungdomsfullmäktige.

