Protokoll Ungdomsfullmäktige 7 mars 2019
1. Vice ordföranden Klara Karlsson öppnade mötet och
välkomnade alla ledamöter och åhörare.
2. Vice sekreterare Alexandra Piper tog närvarokontroll. Inga
närvarande ledamöter från Fria Läroverken och Ystads Praktiska.
3. Sekreterare Tristan Farkas gick igenom föregående
mötesprotokoll.
4. Planarkitekterna Sofie Widén och Lovisa Ståhl presenterade
den nya översiktsplanen. Den nuvarande översiktsplanen de
arbetar med är att försöka uppnå målen år 2030. En kopia av
översiktsplanen finns på: https://ystad.se/kommunen2030. Vi fick
även möjligheten att komma med våra synpunkter via en enkät,
och hur de sen arbetar vidare med dessa.
5. Miljö- och klimatstrateg Mona Skoog informerade
Ungdomsfullmäktige om en konferens/event Youth Summit 2019
som går av stapeln den 5- 8 augusti i Sönderborg på Jylland i
Danmark. Viktiga miljö- och klimatfrågor skall diskuteras på
konferensen där unga (15-25 år) skall deltaga. Ledamöter från
ungdomsfullmäktige har möjligheten att följa med. Kontakta
Richard om ni är intresserade av att följa med. Vi har 3-5
platser. Har i dagsläget 3 ungdomar som är intresserade.
6. Information från skolornas elevråd:
Löderup: Bygger skiljevägg mellan omklädningsrummen till
gympasalen. Håller på att utöka sortimentet i salladsbaren.
Änga/Västervång: Fortsatt att diskutera mobilfrågan. Att förbättra
utemiljön på högstadiet skall prioriteras. Att eleverna mår bra är
också en viktig fråga för elevrådet. Arbetet med att ansöka om
pengar från ungdomsfullmäktige har inletts.

Köpingebro: De har diskuterat kring deras framtidsvision för hur
skolan ska växa. Har planer på en bollsportsturnering framöver.
Blekeskolan: De har startat en blogg för deras nya skola som
håller på att byggas som kallas Källan. De försöker även att nå
kraven för Grön Flagg. Jobbar för att minska matsvinnet.
Norreport: På Norreport har det jobbats för att förbättra utemiljön.
Nu planerar man för ett antidrogprojekt under våren.
Backa: Deras fokus har varit att arbeta emot matsvinnet. Börjat
komma med förslag till UF:s pott. De har även önskat en skohylla.
Sövestad: De har börjat diskutera om vad de borde ansöka till från
UF-potten. De har även ansökt om att få en gräsplan. Jobbar även
med matsvinnet.
Edvinshus: De har fått nya möbler i skolan, något som har varit ett
önskemål från eleverna. De har även haft en föreställning med
Friends med hjälp av pengarna från ungdomsfullmäktige.
Svarte: De har diskuterat lekar på basketplanen. Bestämt att bara
åk 6 får ha smink på skolan. De ska även arbeta för att
uppmärksamma Down Syndromdagen. De har även anordnat ett
disco som var gratis och under skoltid. De arbetar även med Grön
Flagg. Och klass 4-6 ska även åka skridskor under den kommande
framtiden för att förbättra sin vänskap/gemenskap.
Kunskap: Diskuterat hur maten ska förbättras, byter nu
matleverantör. Tagit upp frågan igen hur trafiksäkerheten mellan
två delar av Kunskap ska förbättras. Regler kring hur deras
grupprum bör användas är på gång.
Villa My: De önskade att få ett akvarium på skolan som de har fått.
De ska även arrangera skapande skola i framtiden.

Ystad Gymnasium: Har inte än haft skolråd, men de ska ha en
arbetsdag för alla deras skolledamöter som framtagits gemensamt.
Det blir den 25 april med bland annat SVEA.
7. Listen App, Tristan Farkas presenterade presidiets idéer och
nämner även sökandet av en arbetsgrupp som har lust att arbeta
med det. OBS! Anmäl intresse till Tristan via
richard.magnusson@ystad.se
8. Förändring i stadgarna Tristan Farkas presenterar det
nuvarande förslaget från Presidiet och kommenterar även de
förslag vi fick in, ett av förslagen var att ge pengarna till grupper
som inte har stadgar, men efter undersökning av Presidiet visar
det sig inte att vara möjligt. Mötet beslutar att även föreningar från
och med nästa verksamhetsår får söka medel från UF. Dock krävs
ett ja på nästa möte också för att det ska träda i kraft.
10. Information från Nämndsgrupperna:
BUN: De har kollat på olika värdegrundsplaner och gett sina
åsikter/respons bland annat för Löderup. De har fått besök av en
tjänsteman som har visat ritningarna för den nya skolan Källan. De
har även diskuterat skolmaten i skolan, bland annat fler alternativ
med kött i, dock så möter inte de Livsmedelsverkets krav. De ska
även ha en reklamfri Wall of Fame på Ystad Arena.
Kultur: De har diskuterat Åvallafestivalen, en festival som hålls i
början av sommaren, 19 juni. Diskuterat skillnaden på storlek av
festivalen och hur de ska göra mer reklam för den. De har även
varit på en presentation som heter Salto där de tittade på danser
som de hade kunnat erbjuda som del av Kulturgarantin. I framtida
möte kommer de även diskutera en hemsida, och kulturgarantin.
Socialnämnden: Haft en temadag där de fick se ensamkommande
flyktingars situation och hur man arbetar med dem som kommer
hit. De har gått igenom hur många som kommer och hur Sveriges

regler ser ut. Också hur flyktingar integreras i samhället. Även haft
diskussioner angående skillnaden på Kulturerna från de olika
länderna. De har även tagit upp att en del medborgare är rädda för
andra kulturer.
Samhällsbyggnad: De har pratat om en detaljplan för Västra
Sjöstaden, hur det ska växas och så vidare och på vilken mark
som expanderar Ystad. De har även gått igenom en plan över hur
kommunens ytor borde bäst användas, till exempel var som passar
bäst för industrier eller bostäder. Tagit upp vad som krävs att ha
nära för att man ska ha ett bra liv, och var det måste vara. De vill
även ha fler cykelvägar.
Ledning och Utveckling: De har träffat Marie Holmström som är
chef för Turistbyrån i Ystad. Hon berättade för ledamöterna om
vikten av att göra reklam för Ystad. Ungefär 80% av besökarna i
Ystad är svenskar, resterande är främst danskar och tyskar. De
har även diskuterat tillsammans om vad som krävs för att ha en
bra upplevelse under tiden som turister här. De vill bli mer
internationella, det vill säga att försöka nå turister från hela
världen.
De har även diskuterat med Carolina Palm, folkhälsostrateg och
koordinator i nämndsgruppen om kommunens värdegrund. De har
även besökt Ystad Studios och sett hur de gör filmer, även fått
testa själv. Nästa möte ska de gå igenom sin nya hemsida Ung i
Ystad, något som även ska tas upp på skolorna.
10. Ansökan om pengar. Presidiet påminner alla ledamöterna om
att det är dags att börja diskutera på skolorna om att ansöka
pengar. Sista ansökningsdatumet är fredag den 5 april.
Ansökningshandlingar och Riktlinjer medföljer detta
protokoll.
11. Övriga frågor: Carolina Palm kom upp och presenterade en
konferens med Malmö Mot Diskriminering den 12 april, där elever
bjuds in från gymnasie- och grundskolor.

Där kommer barnets rättigheter och kraven på skolorna diskuteras
med bland annat rektorer.
Göran Göransson BUN:s nye ordförande kom upp och tog upp
säkerheten på skolorna, han skulle vilja ha ett ID- kortsystem på
skolorna på 7-9 skolorna. Detta system har man nyss infört på
Ystad Gymnasium. Fortfarande missar både elever och lärare att
ha dem synliga hela tiden, men det blir bättre och bättre.
Göran tipsade även ledamöterna om hur integrationen skulle
kunna ske med ensamkommande elever då med till exempel ett
fadderskapsprogram på olika skolor.
Tristan Farkas och Klara Karlsson gick igenom vad Presidiet har
gjort mellan mötena, Bland annat deras besök på KRUT i Malmö
den 23 januari där man träffade andra ungdomsråd från Hyllie och
Lund. Varit på Kommunfullmäktige den 17 januari och presenterat
Verksamhetsberättelsen från förra året samt lite om framtiden för
ungdomsfullmäktige.
SVEA, Sveriges elevråd är en samarbetsorganisation för och av
elever i högstadiet och gymnasiet. Deras syfte är att samla och
stärka elever i demokratiska forum, värna elevers rättigheter samt
representera och föra fram elevers röst i skolfrågor. Det gör de via
bland annat utbildningar.
Det kanske behövs utbildningar framöver för en del elevråd i
Ystad. Denna information har ungdomsfullmäktige fått i januari.
12. Mötet avslutades av Klara Karlsson.

Klara Karlsson, Tristan Farkas och Alexandra Piper
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