Protokoll Ungdomsfullmäktige 12 maj 2021 (digitalt)
1. Mötet öppnades av ordförande Måns Nelson
Ordförande Måns Nelson välkomnade alla i ungdomsfullmäktige till
mötet och förklarade de regler som gäller när mötet är digitalt.
2. Närvarorapportering
Sekreteraren tog närvarorapporteringen. Grundsärskolorna, Sövestad
skola, Fria Läroverken samt Ystads Praktiska Gymnasium deltog tyvärr
inte på mötet. Lov och studiedagar förhindrade dem att delta.
3. Föregående mötesprotokoll
Sekreteraren tog upp vad ungdomsfullmäktige diskuterat på föregående
möte.
4. Redovisning från Nämndsgrupperna samt fortsatta diskussioner
om utvecklingen av dessa grupper.
Social Omsorg: Har bland annat handlat om hur äldreomsorgen har
arbetat för att hantera covid 19, hur dagverksamheten för personer med
funktionsvariationer ser ut samt pratat om strategin mot våld i nära
relationer. Det har varit bra diskussioner vid alla möten.
BUN: På senaste mötet pratade man bland annat om ventilationen i Bhallen, om sanden på beachvolleyplanen. Finns ett stort önskemål om
en betongpark/skatepark i Köpingebro, varit diskussioner om placering
och vad man vill ha i parken med mera.
Kultur: Har pratat om kulturgarantin samt planerar för årets
Åvallafestival. Dessutom har gruppen varit referens till uppbyggandet av
ny stadsutställning. Haft diskussioner lite allmänt om vad kultur är och
besvarat enkäter som legat som underlag för festivalen och garantin.
Ledning och Utveckling: Gruppen har på senaste mötet fokuserat på hur
nämndsgrupperna kan utvecklas framöver. En viktig fråga: Hur kan UF

och nämndsgrupperna göra för att ha mer fokus på saker som berör
barn och unga och som ni vill påverka.
Samhällsbyggnad: Nämndsgruppen har dessvärre ej fått till några möten
i år, det har varit helt omöjligt att prioritera under rådande
omständigheter. Workshopen i januari angående förslag till ny
Landsbygdsstrategi har varit Samhällsbyggnads bidrag till UF i år.
När det gällde den fortsatta utvecklingen av nämndsgrupperna så
jobbade folkhälsostrategerna Alexandra Hansson och Carolina Palm
vidare med frågor till ledamöterna som besvarades via menti. Dessa
frågor var:
Vad skulle ni vilja lägga till i arbetet med nämndsgrupperna?
Om du skulle beskriva hur ditt bästa inflytandeforum skulle se ut,
Vad skulle ni prata om?
På vilket sätt skulle ni träffas? Hur ofta?
Något annat? Nämn tre viktiga saker för att arbetet skall bli bra.
En sammanställning av ledamöternas svar kommer i samband med att
detta protokoll skickas ut.
Folkhälsostrategerna föreslog också att ge UF:s presidium uppdrag att
tillsammans med dem utveckla/förbättra rutinerna kring
nämndsgrupperna. Ett förslag skall presenteras på första mötet i höst.
5. Lovpengar 2021
Fritidskonsulent Alexander Strömberg berättade att Ystads Kommun fått
drygt 300 000 kr till lovaktiviteter av staten för 2021. Då detta beslut
kommit mycket sent har bland annat föreningar och kommunala
verksamheter med kort varsel fått inkomma med förslag på aktiviteter för
sommaren 2021. Alla lovaktiviteter skall vara gratis för utövarna. En
arbetsgrupp inom kommunen har varit med och arbetat fram och tagit
beslut om programmet för sommarlovsaktiviteterna. En ganska
betydande del av pengarna skall användas till november- och jullovet.
Framöver skall det dessutom finnas representanter från UF i
arbetsgruppen där pengar och aktiviteter diskuteras och beslutas om.
Alexander presenterade aktiviteterna för sommaren 2021. (se bilaga)

6. Ungdomsfullmäktiges pengar för 2021.
Efter några korta diskussioner med ledamöterna beslutade presidiet att
vänta med beslutet om hur man ska använda årets pengar till höstens
första möte.
7. Ungdomsfullmäktige sommaren 2021.
Under sommarmånaderna behövs ibland ungdomsfullmäktige för att
eventuellt delta i möte, ta beslut i frågor, uttala sig eller svara på
remisser som det inte går att skjuta på till hösten med. Under sommaren
2021 kommer UF:s presidium samt ledamöterna Otto Hultman Alwén
Kunskapsskolan och Sigrid Larsson Edvinshus att ingå.
8. Ungdomens Hus.
Lisa Georgsson och Erik Tapper från Ungdomens Hus berättade om det
aktuella läget i deras verksamhet. De varvar gårdshäng med digitala
möten, vissa aktiviteter skall förbokas. Vid gårdshäng får man vara 6
personer och då är det brädspel, grillning, fotboll eller annat som gäller.
De digitala mötena kan handla om gaming eller filmstreaming.
Åldersgränsen på UH är 10-19 år. Under sommarlovet kommer man
förutom de ordinarie verksamheterna satsa på: att prova på esport/gaming, workshop kick/skate, teaterläger samt sommarbio. Allt om
aktuella öppettider och aktiviteter hittar man på deras hemsida och
sociala medier.
9. Åvallafestivalen
Årets Åvallafestival går av stapeln den 17 juni. I dagsläget försöker man
planera för att ha en del aktiviteter fysiskt (tält) men det kan också landa
i att det blir digitalt. Det ska bli olika workshops:
Stand up, att skriva texter, att rita väsen, graffitti samt flera olika prova
på verksamheter. Dessutom skall ungdomar utbildas i marknadsföring
av proffs på området. Det finns också planer på att ha en öppen scen.
10. Övriga frågor
a. Presidiet har fått i uppgift att inkomma med synpunkter på förslaget
om ny Landsbygdsstrategi. Remisstiden är 29 april- 24 juni.

b. Årets ledamöter i ungdomsfullmäktige kommer att få diplom samt en
gåva innan sommarlovet. Fältgruppen kommer att genomföra detta via
utskick till demokratilärarna.
11. Mötets avslutning
Mötet avslutades av ordföranden Måns Nelson som tackade
ledamöterna, demokratilärarna samt koordinatorerna för
verksamhetsåret 2020-2021. Väl mött hösten 2021.
På uppdrag av Ungdomsfullmäktiges Presidium
Fältsekreterare Richard Magnusson.

