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 UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
                                                                                                                Verksamhetsåret 16-17  

 

Protokoll Ungdomsfullmäktige 1 december 

1. Mötet öppnades av ordförande Albin Zetterberg. 

2. Närvarorapportering utfördes av Nora Wängerud. 

Frånvarande:  

Söv: Ellen Jersling - ersättare: Wilma Nilsson  

Söv: Finn McManus - ersättare: Anton Olsson  

Kunskap: Måns Rundqvist - ersättare: Måns Nelson  

Fria Läroverk: Josefin Hansen - ingen ersättare  

Fria Läroverk: Tilda Björklund - ingen ersättare  

3. Albin Zetterberg gick igenom föregående mötesprotokoll. Protokollet 
godkändes av Ungdomsfullmäktige.  

4. Nora Wängerud berättade om Ungdomens Hus och deras 10-års 
jubileum och aktiviteterna som kommer hända i framtiden. 
Representanterna från Ungdomens Hus kunde tyvärr inte medverka på 
grund av andra aktiviteter.  

5. Alexandra Hansson berättade mer om appen ”Listen App” som är 
igång. Huvudfrågan var: Vad händer med appen?  

Svaret vi fick: 511 nerladdningar. Gymnasieeleverna och 
högstadieskolorna behöver jobba mer med appen. Personerna som 
jobbar med appen har även varit ute på besök på skolorna och berättat 
mer om appen.  

Spridningen av appen hade blivit mer effektiv om gymnasieeleverna 
hade fortsatt sprida appen.  

Alexandra berättade också om det aktuella flödet och frågade om förslag 
till nya aktiviteter i appen. Ny målsättning i ”tyck till”, ny fråga varje  
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fredag. Diskuterat mycket i BUN gruppen och gruppen har jobbat mycket 
med appen utöver de övriga frågorna i nämnds gruppen. 

Hur ska vi sprida appen vidare? Ledamöterna satte sig skolvis och 
diskuterade om hur de ska förbättra inflytandet, lapparna med förslagen 
kommer scannas och skickas ut till lärare.  

Presidiet gav som förslag att Listen App skulle bli en stående punkt på 
dagordningen. Alexandra Hansson och resterande UF representanter 
godkände förslaget.  

7. Information från skolornas elevråd och uppdatering om vad som 
hände med UF-pengarna som delades ut vid vårmötet:  

Löderup: Informerat om UF i de olika klasserna, även skolans facebook 
sida har uppdaterats. Eleverna önskar en film temadag, högtalare och 
klockor som hörs över hela skolgården.  

Pengar: Yoga. Yogainstruktören gick runt i de olika klasserna och lärde 
ut yoga.  

Änga/Västervång: Elever och lärare på skolan tycker att ventilationen är 
dålig och toaletterna är ofräscha. Eleverna trivs bra på skolan men de 
tycker det är kallt i lokalerna. Elevrådet vill ha en gemensam dag för att 
stärka gemenskapen. På elevrådet har de diskuterat skadegörelse, 
införing av mobilpolicy och swish i cafeterian. Eleverna vill ha mer 
matematik, svenska och engelska än moderna språk.  

Änga/Västervång sökte ej pengar i våras utan stödjer dåvarande 
presidiets förslag på en UF-dag 2017. 

Köpingebro: Eleverna har diskuterat mycket frågor som inkluderar 
matrådet som till exempel god mat och mängden mat. Maten plockas 
undan för tidigt och alla elever kan då inte äta sig mätta. De nya 
matrasttiderna och spelreglerna på rasterna har fått positiva effekter. 
Men det kan ofta bli lite folk vid de olika aktiviteterna. Rastvakterna bör 
vara både inne och ute, även beroende på vädret. 

Köpingebro sökte ej pengar i våras utan stödjer förslaget om UF-dagen 
2017. 
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Blekeskolan: Diskuterat om skolgårdens ”lekregler” även om hur man 
kan försöka förhindra kedjebrev och skrämmande clowner. Diana som 
jobbar i köket på Norreportskolan visade oss en policy om mat, under 
vårt matråd.  

Pengar: Fick 5000kr för en musikanläggning med högtalare som 
används flitigt 

Norreport: Elevskyddsombud har gått på trygghetsvandring. Önskar 
minskad hastighet vid skolområdets vägar. Elevrådet har varit i Malmö 
och deltagit i Elevrådsdagarna. Elevrådet har införskaffat sig Instagram 
där tävlingar och andra aktiviter uppkommer.  

Pengar: Sökte och fick 20 000kr för UF-dagen 2017. 

Backaskolan: Matsalen byggs om och den är färdig någon gång i april. 
Ny Grön Flagg, föregående försvann. Pratat om cykling och hur viktigt 
det är att till exempel cykla på höger sida i trafiken. Insamling för 
Världens barn där eleverna samlat in pengar.  

Pengar: Fick 20 000kr till UF-dagen 2017. 

Sövestad: Spridit appen och diskuterat vad som togs upp på föregående 
UF- möte. Tagit beslut som att inte klättra i träden när det är halt. 
Diskuterat värdegrunds frågor. 

Pengar: Fick 20 000kr till ett besök på Skånes djurpark för hela skolan 

Edvinshus: Haft 5 elevrådsmöten under hösten. Startat upp Grön Flagg 
på sina skolor. Fokuserar på återanvändning, källsortering samt hälsa 
och arbetsmiljö. De har även haft tipsrunda om miljö, planering av en 
mer miljövänlig skola. Vid halloween hade skolan en speciell 
Halloweendag där skolan pyntades. Dessutom bland annat utklädning, 
pyssel, film och disco. 

Pengar: Fick 20 000kr till en Hälso- och Rörelsedag som ska 
genomföras den 28 april 2017 för hela skolan. 

Svarte: När Svarte skolan fyllde 40 år firades det med mat, dans, musik 
och 70-tals utklädnad. Nobeldagen kommer också att firas extra och 
elevrådet ska hålla i aktiviteter för de yngre eleverna. Skolan har jobbat  
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med Grön Flagg genom att sortera sopor. Klippte band vid invigningen 
av skolans nya hinderbana. 

Pengar: Stöder UF-dagen samt fick 2000 kr till bussfärden till aktiviteten. 

Kunskap: Eleverna tycker att det är trångt i matsalen och de vill ha fler 
stolar i caféet. Skolans aula och matsal ska renoveras, år 4-5 klassernas 
byggnader ska göras om så de efterliknar resterande skolbyggnader. 
Skolan kommer att ta emot en förberedelseklass på 8 personer. 
Eleverna och lärarna ska välkomna de nya eleverna på ett så bra sätt 
som möjligt.  

Pengar: Fick 20 000kr till en temadag för flyktingar som ska genomföras 
under våren 2017. En temagrupp skall utses för denna dag. 

Villa MY: Skolgården är ännu inte klar och miljöstationen är inte 
förflyttad. Trygghetsvandringar och resultat tas upp på elevråd. Hållbara 
barn och lika stark, föreläsningar.  

Pengar: Fick 9 750kr till projektet Hållbara Barn. Olika föreläsningar med 
mera skall genomföras under våren 2017. 

Ystad GY: Scheman är ändrade så att buss/tåg -elever slipper frånvaro. 
Skolan har isolerat väggarna i byggnaderna där esteteleverna befinner 
sig. De har minskat matematik grupperna och eleverna tycker detta är 
mer effektivt än de ordinarie grupperna. De vill uppgradera 
klassrummens teknik, som projektorer osv.  

Ystads Prakt: Skolan försöker införskaffa sockeralternativ, eleverna 
gillade inte detta förslag. Eleverna har fått matkuponger som gäller på 
två olika snabbmatsvagnar i Ystad, detta är ett projekt som sedan ska 
utvärderas. Isoleringen på skolan är dålig. Lektionerna fungerar bra men 
när det inte finns lärare på plats blir det stökigt. Man försöker minska 
rökningen utanför skolan.  

7. Ystads Tillgänglighetsråd presenterar sin verksamhet:  

Sven Åke Yngve, ordförande tackar för inbjudan. Information om 
föreningen som hanlar om tillgänglighet och mänskliga rättigheter. Alla 
som medverkade i Ungdomsfullmäktige den dagen fick en fråga ställd 
som de skulle fundera över:  
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Vad är tillgänglighet och mänskliga rättigheter för er?  

Efter att rådet haft tillgänglighets inventering på gågatan konstaterades 
att många av Ystads affärer inte är tillgängliga. Dagens dagordning och 
Ungdomens Hus affisch text är inte bra eftersom att textfärg och 
textstorlek spelar roll för synskadade. Allt finns på datorn men alla har 
inte tillgång till dator eller annan teknik. Trafiken är också ett problem där 
många kan riskera skador. 

Nästa punkt på agendan för Tillgänglighetsrådet är att träffa 
projektledaren som håller på med ombyggnaden av Regementsgatan. 
Där rådet vill vara en stor del av nybygget, med den anledningen att alla 
människor ska få ha lika rätt i samhället.  

Kulturnämndens ordförande berättar om att i vår kommer en utställning 
på Ystads Konstmuseum hålla rum där man kan uppleva konst på 
samma sätt som funktionsnedsatta. 

Ordförande Albins text:  

”En människa med funktionsnedsättning är egentligen inte en människa 
med särskilda behöv utan en människa med vanliga behov som måste 
tillgodoses av särskilda insatser.” 

8. Möte samt rapporter från nämndsgrupperna för:  

Samhällsbyggnad: Inget möte men nytt möte är inbokat 7 december. 

Social Omsorg: Genomgång av avdelningar med utgångspunkt från vad 
människor kan behöva hjälp med. Två temaområden man skall arbeta 
vidare med 2017: Missbruk och barn och ungdomar som far illa. 

Kultur: Började med enpresentation av vad Kulturnämnden arbetar med 
och sedan fortsatte de med intervjuer två och två i nämndsgruppen. 
Tittade på filmklipp för att hjälpa Karin med idéer. Kultur för 
representanterna är: Teater, bio, pyssel, instrument, film, dans och 
musik.  

Ledning och Utveckling: De har tagit upp frågan om mobilförbud. Efter 
långa diskussioner kom de fram till att du får använda mobilepedagogiskt 
sätt och som läroverktyg. Diskuterat om spridningen av appen.  
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Diskuterat om frågan av att göra om ett av industriområden till bostäder. I 
övrigt tagit upp frågor kring våldsbejakande extremism, näringslivsrådet, 
gymnasiets läsårstider samt tycka till om hjälp till barn och unga.  

Kultur och Utbildning (BUN): Gruppen har diskuterat skolskjutsar med 
Henrik Ewald, detta valde de att föra vidare till det stora UF mötet. 
Diskussioner om förbud mot mobilanvändning, familjecentral, listen app 
och om läsåret. Alla dessa 4 förslag har gått igenom via kommunens 
barnchecklista. Pengarna från ungdomsfullmäktige som nämndsgruppen 
fick används fortfarande.  

Kostnaden för Listen App var: 28 500kr  

Ledning och utveckling betalar 1000kr/månad för att hålla appen 
drivande.  

Nämndsgruppen vill nu lägga de sista 1500kr på kategorier som sport, 
film och kultur i appen. Appen anses då bli smidigare.  

9. Titus Farkas och Alexandra Hansson berättade om Hållbar Mat och 
Fairtrade i Ystad Kommun:  

Hållbar Mat: Policy för hållbar mat. Två produkter har framställts genom 
förslag. Syftet med policyn är att bidra till en god och jämlik hälsa i Ystad 
kommun. Stärka matens betydelse i Ystads kommuns egna 
verksamheter för att öka attraktionskraften. Verka för att alla Ystads 
kommuns matinköp blir mer hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  

För hälsosam mat av hög kvalitet ska man utgå från de nordiska 
näringsrekommendationerna, maten ska lagas från råvara och hel- och 
halvfabrikat ska användas i så liten utsträckning som möjligt. Livsmedlen 
ska till stor del vara etiskt och ekologiskt märkta, säsong anpassade, 
närproducerade och utgå från S.M.A.R.T.- modellen. Maten ska tillagas 
så nära matgästen och serveringstillfället som möjligt. Menyn ska vara 
varierad och anpassad till olika målgruppers förutsättningar och behov. 
Den som serverar mat åt andra har enligt lag ett ansvar för att maten är 
säker. Att ha rätt till bra mat - Alla i kommunen har rätt till en god, 
näringsriktig, säker och trivsam måltid. Specialkost ska vara självklart 
och generellt nötförbud i skolbyggnader ska införas. Utflyktsmat ska 
skolan stå för på grund av matsvinn och barnkonventionen.  
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Minska matsvinnet kan eleverna påverka genom att slänga mindre mat 
och även vara en del av en hållbar ekonomi.  

Fairtrade: Vi som stad har bestämt att vi ska försöka utveckla varor som 
köps in, ökningen av Fairtrade kaffe, te och bananer ska höjas. Fairtrade 
är en etisk märkning som produkten kan få, respekt för mänskliga 
rättigheter. Utveckligen av alla olika samhällen ökas. UF kan påverka 
genom att sprida Fairtrade märkt mat och ha Fairtrade fika på alla 
möten. Titus uppmanar alla ledamöter om att handla Fairtrade.  

Nämndsgrupperna fick sitta och diskutera frågor om hur vi i UF och 
ungdomar i kommunen kan påverka den hållbara maten genom att 
lämna in synpunkter.  

10. Övrigt:  

UF-dagen: Den 8 december har arbetsgruppen för UF-dagen 2017 sitt 
första möte på Ungdomens Hus.  

Henrik Ewald från Kultur o Utbildning berättade om skolskjutsar 
framöver: Kommunen köper upp skolskjutsar beroende på behov från 
elever. Henrik ber om synpunkter om vad vi ungdomar tycker ska ändras 
eller förbättras. Skolskjuts reglementet måste ses över och ungdomarna 
ska få vara med och påverka. Avstånd, miljö, säkerhet, tid och ekonomi 
är de ungdomarna kan påverka.  

Eleverna samlades skolvis och diskuterade vad som kan påverkas. Även 
ett visst antal elever från olika skolor blev tilldelade en arbetsgrupp för att 
kunna förbättra skolskjutsarna. Representanter i arbetsgrupp: Michaela 
Arvidsson, Annie Ahrlin samt Otto Wängerud.  

Ungdomens Hus firar 10 år: Ungdomsfullmäktige representeras av: Titus 
Farkas, Andreas Bengtsson Thorsell, William Schmatz, Michaela 
Arvidsson, Freja af Uhr och Njaal Öygarden vid jubileet.   

Ishall: Ishall är den mest frågade punkten i appen. Presidiet kom överens 
med Alexandra Hansson om att skriva ett gemensamt medborgarförslag 
om att det ska byggas en ishall. Detta medborgarförslag ska komma från 
BUN:s nämndsgrupp samt Presidiet för Ungdomsfullmäktige.   
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11. Mötet avslutades av ordförande Albin Zetterberg 

 
Vid protokollet 
 
Nora Wängerud 
Sekreterare Ungdomsfullmäktige 


