Protokoll Ungdomsfullmäktige 20 januari 2021 (digitalt)
1. Mötet öppnades av ordföranden Måns Nelson.
Ordföranden Måns Nelson öppnade mötet och drog några tekniska regler
eftersom mötet skedde via distans.
2. Närvarorapportering.
Sekreterare tog närvarorapporteringen. Det var god uppslutning av skolor och
ledamöter, det var endast Ystads Praktiska som ej kunde närvara.
3. Föregående mötesprotokoll
Sekreteraren tog upp en del punkter från föregående mötesprotokoll.
4. Workshop Översiktsplanen och Landsbygdsstrategin.
Ordföranden bjöd upp Erik Hellberg och hans kollega Malin Blomberg Hading
som presenterade Översiktsplanen och Landsbygdsstrategin. Malin inledde
med att återkoppla från arbetet med att utveckla Stortorget för UF. Eftersom
mötet genomfördes via distans så fick alla ledamöterna svara på de olika
frågorna via menti, frågor som till exempel om hur ledamöterna tycker
landsbygden ska bli bättre och vad som redan är bra med landsbygden.
En sammanfattning av workshopen medföljer protokollet.

5. Elevrådsredovisning
UF bjuder upp de olika elevråden för att presentera vad de har jobbat med
under sina tidigare elevrådsmöten på sina respektive skolor.
Löderup: Hade ingen aktuell information.
Köpingebro: Har jobbat mycket med rörelsepauser för att se till så att alla
elever får röra på sig så de kan arbeta bättre.
Källan: Elevrådet och eleverna på Källan har mest fokuserat på att flytta in i
den nya skolan samt att lära känna den.
Västerport: De har lagt mycket av sin tid i elevrådet till en skolelev som
orättvist blivit utvisad från landet. Västerport försöker se till att detta beslut
hävs. Något de arbetar på just nu är en stor namninsamling.

Västerports Grundsärskola: Har haft klassråd, där man planerat inför speciella
aktiviteter som utflykter och utedagar. Även pratat om vissa ordningsregler
kring mobiltelefoner och annat som ska gälla i klassrummet.
Norreport: Elevrådet har diskuterat hur de vill renovera skolan. De har
planerat att renovera uppehållsrummen samt deras gamla basketplan.
Backa: De har tyvärr inte kunnat arrangera så många elevråd på grund av
pandemin. De har ändå fått igenom draperier till duscharna i idrottshallen.
Sövestad skola har pratat i elevrådet om hur de vill få miljön utomhus att bli
bättre samt att de har lyckats få duschdraperier till skolan.
Edvinshus: De har fixat med sina ordningsregler som de har förnyat och
förbättrat för att de kände att de gamla ordningsreglerna inte räckte till för att
få en bra miljö. De har också pyntat skolan med olika pynt inför helgerna,
Svarte: Elevrådet har pratat om att köpa in nya saker till rasterna och se till så
att det finns fler saker att göra. Det har också arbetats med de olika
trivselreglerna på skolan.
Kunskap: De har pratat mycket om hur de ska göra deras elevråd mer synligt
och attraktivt så att fler blir engagerade i demokratin på skolan.
De har också varit på en utbildning från Skolverket om hur elevråden från
olika skolor kan förbättras.
Villa MY: Skolan Villa MY har fixat en ny hälsohörna där eleverna kan gå ner
och ta en paus för att sedan kunna gå tillbaks och jobba mer effektivt. De har
också fixat nya fotbollsmål.
Ystad Gymnasium: Eleverna har under en lång tid haft utbildning via distans
så de flesta elevråd de har haft handlar om hur de ska fixa med olika problem.
Till exempel hur man ska kontakta personal som inte är ens direkta lärare
(Kurator, skolsköterska mm.). De har också diskuterat problemen med
skolmat på distans och hur de ska fixa dem.
Fria läroverken: Alla elever har fått svara på en enkät angående om de ville
skaffa sig en matsal eller ej, svaren som de fick från denna enkät visade sig

att lika många som vill ha matsal vill det inte. De jobbar också på att få mer
gemenskap med andra skolor.
6. Svar på remisser och frågeställningar
UF har fått in några remisser som de då har svarat på eller håller på att arbeta
med som de tog upp med Ledamöterna.
a. Öppen Arena
Vice ordförande förklarar att UF har skickat ut till alla skolor i kommunen om
hjälp och förslag till en öppen arena, men vill gärna få in fler förslag från de
olika skolorna då de bara fått in svar från 3 skolor.
b. Purple Flag
Purple Flag handlar om en levande stadskärna och har kommit som remiss.
Denna remiss har presidiet jobbat med och informerade UF hur de svarade.
Kortfattat så stod det i remissvaret att UF gärna vill ha en attraktivare
stadskärna men undrar om vi verkligen behöver hjälp från organisationen
Purple Flag. Vi kan kanske göra det själva. Samt hur denna plan nu blir med
påverkan från Covid-19, och hur man ska tänka nu när Ystads centrum nästan
håller på att flyttas.
Remissvaret medföljer protokollet.

c. Miljöworkshop
Presidiet informerade om att högstadieskolorna och gymnasieskolornas
ledamöter deltog på en Miljöworkshop som var relaterad till förslag till
Miljöprogram 2021- 2025. Miljöprogrammet handlar om vilka mål och metoder
som kommunen ska använda för att bli mer miljövänligt.
Sammanställningen medföljer protokollet.

d. Upphandling mat (NP)
Vice Ordföranden förklarade att en upphandling om maten som serverats i
kommunen (främst till skolor och äldreomsorgen) som togs upp på förra mötet
av Norreport har tagits upp i Ledning och Utvecklings nämndsgrupp. Det som
Norreport reagerade på var att upphandlingen av utländskt kött hade ökat.
Detta visade sig att det var sätt ur en synvinkel som gjorde så att det såg ut
som om vi köpte mer utländskt kött vilket visade sig vara falskt.
Nämndsgruppen jobbar vidare med kommande upphandlingspolicy i
kommunen.

En ledamot föreslog att man ska skriva på matsedeln i skolan om köttet är
närproducerat eller ej.
e. Utvisningsbeslut.
Ordförande berättade om ett utvisningsbeslut som presidiet fått frågan om från
Västerport där en av eleverna orättvist blivit utvisad trots att de har levt i
Sverige i nästan hela sitt liv och om beslutet skulle gå igenom skulle barnen
bli utvisade till olika länder.
Presidiet som haft kontakt med Rädda Barnen och Västerport har skickat en
skrivelse direkt till Sveriges Regering.
Västerports ledamot Mattias Lindblad informerade om vad de gjort. Bland
annat samarbetat med Rädda Barnen och startat en namninsamling.
Ungdomsfullmäktiges Presidium valde att lägga sig i detta utvisningsbeslut
för att beslutet helt ignorerade FN:s Barnkonvention, som nu dessutom blivit
lag. Skrivelsen medföljer protokollet.
7. Övriga frågor.
- Nämndsgrupperna
Presidiet vill påminna om att gå på nämndsgruppmöten som också än så
länge är digitala. Det händer många intressanta och viktiga saker i nämnderna
där ungdomsfullmäktiges ledamöter har en viktig roll.
- Ansökningar
Presidiet meddelade att man vill flytta budgetdelen i mötet som brukar ligga i
maj till hösten. Detta förslag hade ledamöterna inga invändningar emot. Det
innebär att budgetmötet blir i oktober 2021. Presidiet återkommer om
ansökningstiden. De var också medvetna om att många av skolorna inte har
chansen att använda de pengar de fått förra budgetmötet ännu.
- Nästa möte
Vårens möte kommer att vara fredagen den 5 mars samt onsdagen den 12
maj 09.00-11.00 och troligtvis blir dessa digitala via teams.
- Vice sekreterare
Eftersom den förra vice sekreteraren tyvärr valt att avgå så föreslog presidiet
en ny vice sekreterare vid namn Mirela Misail, som skulle kunna hoppa in
direkt. Ledamöterna i ungdomsfullmäktige var eniga om att detta beslut var
okej.

- Ungdomens Hus
Presidiet vill meddela att Ungdomens Hus tyvärr har behövt temporärt stängas
för fysiska besök på grund av Covid-19. Men trots det så finns det ett stort
utbud digitalt. Gå in på deras hemsida och facebook och ta del av deras utbud
under dessa speciella tider. De erbjuder saker att göra online samt även
fysiska aktiviteter utomhus.
8. Mötets avslutning
Mötet avslutades av Ordföranden

Vid pennan
Ungdomsfullmäktiges sekreterare
Alexandra Piper.

