Protokoll Ungdomsfullmäktige 15 oktober 2020 (digitalt)
1. Mötet öppnades av ordförande Måns Nelson.
2. Närvarorapportering.
Sekreterare Alexandra Piper tog närvarorapportering inklusive kort
presentation av ledamöterna.
3. Information om ungdomsfullmäktige.
Ordföranden tar kort upp vad ungdomsfullmäktige är för något och vad
ungdomsfullmäktige vill uppnå.
4. Presentation och godkännande av Verksamhetsberättelse 20192020
Ordföranden tar upp en sammanfattning av Verksamhetsberättelsen.
Han berättade att ungdomsfullmäktige hade jobbat med saker som
stafettpinnen för de Glokala målen, utveckling av Surbrunnsparken och
Stortorget. Övriga frågor var bland annat Fairtrade City, samarbetet kring
Edvinshus skolgård angående basketplan och ljudnivåer. Ledamöterna
fick också under året en genomgång av FN:s Barnkonvention, som blev
lag 1 januari 2020.
5. Budgetmöte
Budgetmötet började med att Ordföranden och Kommunpolitiker Adrian
Magnusson gick igenom hur budgetmötet går till samt de nya och gamla
riktlinjerna för budgetmötet.
Efter en del diskussioner, där bland annat Västerports ledamöter
jobbade för att deras förslag skulle få pengar blev resultatet enligt
följande:
”Tillsammans lyfter vi” fokus hälsa o rörelse.
Köpingebro
Föreläsning, psykisk, social samt sexuell hälsa Norreport
Föreläsning, mobbning o utanförskap
Backa
Vandring med teambuilding, hälsa o G. Flagg Svarte
Värdegrundsarbete, femkamp Sövde Ä.camp Hedeskoga
Teambuilding Sövde Äventyrscamp Västerport Grundsärskolan 7-9

20 000
10 000
30 000
11 000
19 000
10 000

Föreläsning, Svartingen o Nazisten
Teambuilding åk 1 o åk 2, paddling
Mötesplats skolgård, utomhusscen

Kunskap
Ystad Gy
Sövestad

15 000
16 000
18 000

6. Val av nytt presidium
Skolorna har fått skicka in i förväg sina förslag, men också anmäla sig i
chatten.
De som blev nominerade till posten som ordförande var:
Måns Nelson
Jonathan Nilsson
Jebril El Heish
Den som blev vald till ordförande: Måns Nelson
Vice ordförande: Jonathan Nilsson
De som blev nominerade till sekreterare var:
Alexandra Piper
Jebril El Heish
Den som blev vald till sekreterare: Alexandra Piper
Vice sekreterare: Jebril El Heish
Det nya presidiet: Måns Nelson, Jonathan Nilsson, Alexandra Piper och
Jebril El Heish.
7. Övriga frågor
a. Nämndsgrupper
Presidiet berättade kort om de olika nämndgrupperna. De förklarade
också att nämdsgruppsmötena kommer bli digitala i höst.
Vice ordföranden förklarade att ungdomsfullmäktige vill behålla mallen
från förra året då verksamhetsåret blev avbrutet av covid 19. Skulle det
vara någon mellanstadieskola som ändå vill byta så kan man maila till
richard.magnusson@ystad.se inom en vecka för att byta grupp.
Detsamma gäller skolorna från högstadiet och gymnasiet som skall utse
ledamöter till respektive nämndsgrupp. Mallen bifogas protokollet.

b. Edvinshus (lekplatsen)
Måns förklarade vad som hänt gällande lekplatsen/skolgården vid
Edvinshus. Bollplanen riskerar att försvinna på grund av de höga
ljudnivåerna, grannar har klagat. Ljudmätningar utförs med jämna
mellanrum. Basketkorgarna har tagits bort från lekplatsen. I stället har
man byggt upp en basketkorg på insidan av skolan inklusive inhägnad.
Fortsättning följer med ungdomsfullmäktige inblandade.
c. Översiktsplanen och Landsbygdsstrategin
Kommunen är i full gång med arbetet gällande kommunens
Översiktsplan och Landsbygdsstrategin. Ungdomsfullmäktige har blivit
kontaktade och det är aktuellt med workshopsarbete vid kommande
möte
d. Öppen Arena
Ungdomens Hus och Fältgruppen planerar för att starta upp aktiviteter
på lördagskvällar i en sporthall under våren 2021. De vill ha hjälp av
ungdomsfullmäktige för att få in förslag på vad sådana kvällar skulle
kunna innehålla. Diskutera på era skolor via klasser och elevråd.
Vill ha in era förslag senast den 30 november.
e. Remisser
Sekreteraren tar upp att ungdomsfullmäktige fått in två olika remisser:
- Purple flag. Handlar om att skapa en trygghet, attraktivitet,
jämställdhet och ekonomisk och social hållbarhet i stadskärnan.
Men även om att göra stadskärnan levande efter klockan 17.00.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslaget om Purple
Flag till ungdomsfullmäktige för synpunkter.
- Förslaget till nytt Miljöprogram för Ystads Kommun.
Ungdomsfullmäktige har fått möjligheten att komma med
synpunkter angående kommunens förslag till Miljöprogram 20212025.
Det blir det nya presidiets ansvar att ta hand om dessa och inkomma
med svar.

På punkten övrigt begärde Norreportsskolan ordet och tog upp Ystad
kommuns beslut om att importera kött från olika länder istället för att
använda svenskt kött till skolmatsalen.
Norreportsskolan tycker inte att det är rimligt att ha importerat kött då det
är många länder utanför Sverige som använder olika mediciner till sina
djur, vilket inte är så nyttigt. De lade fram att grannkommuner inte gjort
likadant. Koordinator Alexandra Hansson från Barn och
Utbildningsnämnden svarade att hon skulle kolla upp om det finns
pågående motioner i ärendet där ungdomsfullmäktige kan göra sin röst
hörd. I annat fall får ungdomsfullmäktige uttala sig på annat vis och
maila demokratilärarna om hur det ligger till.
8. Mötets avslutning.
Mötet avslutades av omvalde ordföranden Måns Nelson

Vid pennan, sekreteraren i Ungdomsfullmäktige
Alexandra Piper.

