Protokoll Ungdomsfullmäktige 4 december 2018
1.Ordförande William Schmatz öppnade mötet och välkomnade alla
ledamöter och åhörare.
2. Sekreterare Tristan Farkas tog närvarokontroll och följande ledamöter
var ej närvarande: Ingen ledamot var närvarande från Ystad Praktiska.
Frånvarande Kunskap: Wilma Areskoug, ersättare: Måns Nelson. En
saknades från Sövestad: William Thorén, ingen ersättare.
3. Föregående mötesprotokoll presenterades av William Schmatz.
4. Vice sekreterare Alexandra Piper välkomnade Emma Holgersson och
Anneli Bergström för att presentera en remiss för förslag till trafikstrategi
för Ystad Kommun. Presentationen gjordes med hjälp av en powerpoint .
Målet med trafikstrategin är att uppnå ett säkert och hållbart
trafiksystem. Vi fick se en mindre version av trafikstrategin som innehöll
det som påverkar ungdomar främst. Ledamöterna fick nu chansen att
skriva ner vad de tyckte genom ett pappersformulär som utdelades.
Sedan gavs ledamöterna möjligheten att ställa frågor öppet.
5. Klara Karlsson välkomnade fram skolorna för att rapportera om vad
respektive skola gjort på sina elevråd.
Löderup tog upp problemet med deras bussar, att det blev bråk på de
stora bussarna. Som en påföljd förbjöd skolan telefoner på bussarna.
Elevrådet höll inte med om detta beslut av skolledningen, dock så fanns
inte detta problem på lilla bussen.
På Köpingebros elevråd har man diskuterat och gett förslag på hur deras
arbetsmiljö skulle kunna förbättras inklusive deras utemiljö. Till exempel
att skaffa en klättervägg. Matrådet hade också diskuterat om hur de ska
minska andelen mat som slängs på skolan.

Bleke/Östra har diskuterat sin nya skola som skall öppnas 2020, kallad
Källan. De har haft workshops och följer barnchecklistan på hur denna
skola skulle kunna byggas upp.
Änga/Västervång har börjat ta upp frågan om hur deras
mobilanvändning skall vara framöver. De har också diskuterat om hur
deras budget skulle vara uppbyggd.
Norreport har haft FN-vecka bland niorna, åttorna har haft “Kärleken är
fri” vecka där man fick öva samarbete och se presentationer om vad
kärlek betyder, sjuorna hade livets lotteri där de fick möjligheten att
skriva om hur det var i ett annat land.
Backa har diskuterat trivselreglerna i deras matsal, eleverna har önskat
en enkät om miljön i matsalen så de kan dela med sig vad de tycker.
Elevrådet ville också ha mer lärare ute under rasterna. De arbetar också
med frågan om att minska matsvinnet.
Sövestad har diskuterat om att få en gräsplan istället för deras grusplan.
De har diskuterat deras kommande julpyssel. Dessutom frågan om hur
man skall sluta använda svordomar. Pengarna från ungdomsfullmäktige
gick till en kick off dag för deras elever.
Edvinshus har diskuterat innemiljön, de vill ha bekvämare stolar i
klassrummen, ståbord samt generellt arbeta för att göra rum mysiga.
Dessutom förbättra ljudnivån över större delen av skolan. De har också
genomfört en halloweendag för alla klasser, elevrådet fick uppdraget att
förbereda denna dag. Pengarna från ungdomsfullmäktige går till ett
samarbete med Friends för en uppstartsdag.
Svarte hade en heldag för deras elevråd där de bjöd in SVEA för att lära
dem hur skoldemokratin fungerar, hur man beter sig och hur det är
uppbyggt. De vill bland annat också minska deras köer till matsalen. De
har även önskat skohyllor för det blev väldigt stökigt utan dem.
För pengarna de fick från ungdomsfullmäktige blev det en utflykt till
Ystads djurpark. Har också arbetat med frågan om matsvinnet.

Kunskap har diskuterat Skolmaten och miljön i matsalen, det är deras
tema och arbetsområde för detta läsår. Pengarna från
ungdomsfullmäktige gick till niorna förra terminen för att utbilda och
förebygga kring droger.
Villa MY har diskuterat husmodellen, att förebygga diskriminering och
hur/var det förekommer. Pengarna de fick förra året gick till en utflykt.
(Dag Hammarskölds Backåkra där de fick lära sig lite mer om FN)
Ystad Gymnasium har gjort ett arbete för att skapa fler råd, bland annat
Grön Flagg. Arbetslaget har nu matsortering. SVEA är planerat att
komma dit för att utbilda om hur elevdemokratin fungerar. Skolans elever
har också bland annat fått ett ID-kort för att förebygga att obehöriga
personer befinner sig på området. De har planerat en workshop om att
förbygga droganvändning. De har också introducerat ett litet skolråd för
när mindre och snabba beslut måste tas.
De vill också arbeta för att förbättra sina lokaler och hur de är
uppbyggda, bland annat hur långa matköer kan undvikas.
Fria Läroverken har arbetat med “matgrupper” för att hitta nya platser
där eleverna kan äta då de har matkort som funkar på vissa utvalda
restauranger. Eleverna har också diskuterat mobilanvändningen. De har
även diskuterat hälsovanor bland eleverna.
6. Tristan Farkas välkomnade fram Alexandra Hansson för att diskutera
LISTEN APP, Ystad Kommuns app för barn och unga.
Hon gick igenom hur barnchecklistan togs fram, samt hur appen har
använts de senaste åren.
Ledamöterna diskuterade skolvis om vad de tyckte om appen och hur
den bör utvecklas. (sammanställningen medföljer protokollet)
7. På denna punkt handlade det om Ungdomsfullmäktiges stadgar.
Presidiet har tidigare diskuterat över en stadgeförändring angående
paragraf 11. Det handlar om förslaget att även föreningar ska ha
möjlighet att söka pengar av ungdomsfullmäktige.

Ordförande William Schmatz redogör för ledamöterna och
motiveringarna för det nya förslaget. Det var sedan en allmän
diskussion/frågor/debatt om detta.
Några ledamöter lämnade ett förslag om att även grupper (utan
stadgar/protokoll) skulle kunna få ansöka. Frågan följs upp vid
kommande möte.
8. Information från Nämndsgrupperna.
BUN: Har fått förfrågan om att konstruera en basketplan. Diskuterat olika
sätt att förebygga mobbning, bland annat om en idé att det skall bli
enklare att byta skola för att få en nystart. Att bygga en familjecentral där
all hjälp finns på en plats, till exempel på Social Omsorg.
Även tittat på olika förslag för att göra aktivitetsutbudet större under
fritiden.
Social Omsorg: Diskuterat årets planering och vad de skall göra på
kommande möten. De har bland annat diskuterat om att lära sig mer om
tillgänglighet och hur man kan förbättra det. De har också diskuterat
kring omhändertagna barn och processen som föregår detta.
Samhällsbyggnad: De har haft en grundläggande genomgång om vad
deras förvaltning gör, inklusive de fyra olika avdelningarna som lyder
under Samhällsbyggnad. Planerat lite för kommande möten.
Kultur: Hade deras första möte på Ystad Teater, där diskuterade de
kulturgarantin och såg på en teaterföreställning. Sen gick man även
igenom förslag för kulturgarantin i åk 4-6. De gjorde också en
rundvandring på klostret och diskuterade kring deras verksamhet och
hur den kan förbättras.
En av idéerna var att ändra namnet på byggnaden och att ge ut gratis
Wi-Fi, ett förslag på namn var Ystads Clostereum. De visade också
bilder på ungdomar som skulle användas som bildmaterial vid behov.
Ledning o Utveckling: Har diskuterat över hur LoU är strukturerat. Har
nästa möte den 7 december, skall då planera för kommande möten. De
har bara haft ett möte under denna period.

9. Ungdomens Hus presenterade deras verksamhet och vad som är
aktuellt just nu. De diskuterade också musikhjälpen och hur Ungdomens
Hus kommer hjälpa till att samla in pengar.
10. William Schmatz välkomnande upp Klas Martinsson, personalchef.
Klas presenterade aktuell information från Kommunledningen samt hur
kommunen är strukturerad och hur de vill att deras kommun skall växa.
11. Övriga Frågor: Inga övriga punkter. (tiden räckte inte till)
12. Mötet avslutades av William Schmatz.
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