Protokoll Ungdomsfullmäktige 10 Maj 2022
1. Mötet öppnades av ordförande Jonathan Nilsson
Ordföranden Jonathan Nilsson öppnade mötet och hälsade alla
varmt välkomna till återigen ett möte men denna gång är saker inte
som de brukar. Jonathan informerade om de 17 politiker som
senare skulle besöka Ungdomsfullmäktige under lunchen på Sirius.
Detta skulle ge UF representanterna en chans att ställa frågor men
även få svar från en riktig politiker.
2. Närvarorapporteringen
Sekreteraren Mirela Misail tog närvarorapporteringen.
3. Föregående Mötesprotokoll
Sekreteraren gick igenom föregående protokoll i vilket innebar
information om UF:s 2021 pengar som i sin tur bestämdes skulle
gå till lovaktiviteter 2022. Informationen fortsattes med återkoppling
av motionen om Ungdomsbiljetten och vidare information om när
biljetten gäller. Det togs även upp remissen om Ystad Arenan och
Badhuset. Sekreteraren tog även upp föregående besök av polisen
men även Ungdomens Hus och information om Åvallafestivalen
2022.
4. Näringslivsstrategin
Vice ordförande Alexandra Piper bjuder upp Lotte och Jenny för att
informera hur näringslivstrategi arbetar. De informerade om
styrdokumentet som består av tre stora mål som till exempel
tillväxtplanen. Lotte la även stor vikt på hur mycket UF:s
representanter kan påverka genom att tycka till och lägga fram
förslag. Till det svarade ungdomarna med ett par förslag, såsom
fler jobb, fler nattvandrare för ett tryggare Ystad, mer sommarjobb,
flera möjligheter för sommarjobb. Det som kommer ske nu med
förslaget till ny Näringslivsstrategi är att den ska färdigställas,
sedan skall den ut till bolagen och förhoppningsvis har vi en ny
strategi i slutet av november.
5. Elevrådsinformation
Nu var det dags för respektive skola att gå fram och berätta vad de
har jobbat med på sin skola och även hur de arbetade mot deras
mål:

Löderup hade inte tagit upp mycket i deras elevråd men de har
lagt fokuset på rasterna och att stärka gemenskapen i skolan
genom att lägga större ansvar på rastvakterna.
Köpingebro har sökt pengar från Ungdomsfullmäktige för att få
kunna åka på ett FUN camp. De har även jobbat kring FN:s
barnkonventionen och vad det innebär.
Källan har fokuserat på deras matsal och bland annat funktionen
av deras matråd. Eleverna önskar en önskevecka och alla hjälps åt
att hålla matsalen ren och organiserad. De har även önskat en
nobelmiddag som kommer arrangeras av lärarna på skola.
Västerport har lagt tid till att skapa en app för skolan där man lätt
kan hitta information, samt läsa allt nytt som sker i skolan. De sa
även att klassrådet har förbättrats och att matpersonalen är
trevligare mot eleverna nu än vad de tidigare har varit.
Norreport bearbetar väldigt mycket med ökningen av
vandaliseringen som sker efter skoltid och ett förslag för att
förbättra dessa problem är att sätta upp övervakningskameror.
Backa har länge arbetat emot mobbningen. Genom specialveckor,
marknader och föreläsningar har skolan tagit ett närmare steg mot
en mobbningsfri plats.
Sövestad önskar en ökning av växter på deras skolgård för en
finare aura. Planteringen kommer genomföras av eleverna på en
så kallad ”aktivitetsdag”.
Edvinshus avslutningarna har inte varit ”normala” på länge tack
vare pandemin som drog över oss alla därför ska skolavslutningen
i år ske utomhus där också ett antal föräldrar får delta. Edvinshus
önskar också duschdraperier till deras omklädningsrum.
Svarte har fixat problemet med sitt wifi och duschdraperiet. De
kommer även arrangera en kickoffdag och dessutom en
teckningsdag.

Kunskapskolan fokuserar mest på att förbättra skolmaten men
även skolgården och fotbollsplanen. Rektorn på skolan har varit
med och bestämt renoveringsplanen.
Villa MY har haft ett stort projekt med fokusområde hälsa och
hälsoperspektiv. De pratade om förbättring av studieron och ökning
av ekologiska råvaror.
Det är nu bestämd att Ystad Gymnasium (Park) kommer springa
ut på Österport på studentdagen. Park har även önskat ett
övergångsställe utanför skolan eftersom motorvägen gör det svårt
för eleverna att passera. Caféet på skolan önskas återöppnas men
det är svårt tack vara personalbristen.
Ystad Gymnasium (Österport) jobbar mycket med
engagemanget på skolan därför kom det ett förslag om att skaffa
sociala medier som instagram för att främja engagemanget.
Praktiska Gymnasiet har haft fullt fokus på nedskräpningen på
skolan som varit ett bekymmer en längre tid. Jobbar också aktivt
med tobaken. Skolan är ju faktiskt en rökfri skola.
Fria Läroverken har under den senaste tiden jobbat med
konflikthantering. Hur löser vi det på bästa sätt? Också haft besök
från Polisen, där de bland annat pratat om aktuella händelser men
också om droger och situationen kring dessa i vårt område.
6. Backa Barnet
Folkhälsostrategerna Alexandra Hansson och Carolina Palm
presenterade Backa Barnet. En insats för varje barn.
Backa barnet bygger på ett gemensamt syn- och arbetssätt vilka
delas av Ystad kommun, Region Skåne och Polisen.
Utgångspunkten är varje barns behov av trygghet, tillhörighet,
omsorg, fritid, hälsa och utveckling. Man utgår från att varje barn
ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar.
De höll i en workshop där ledamöterna fick komma med förslag på
vad kommunen kan göra för att tillgodose ungas behov av bland
annat omsorg, trygghet och respekt.
De vanligaste önskemålen från ledamöterna var fler poliser på
gatorna. Fler ställen att hänga på, gärna uppdelat efter åldrar.

7. Ungdomens Hus presenterade aktuella evenemang och aktiviteter
i huset.
Sommaröppet på UG:
Vecka 24:
Måndag: åk 4-6. 15-19
Tisdag: åk 7-9 o GYM: 16-22
Onsdag: åk 7-9 o GYM: 16-22
Torsdag: UG på stan och Midsommarängen
Fredag: stängt
Lördag. 13-19 år. Club UG Åvalla efterfest 20-23.
Vecka 25:
Måndag: åk 4-6. 15-19
Tisdag: åk 7-9 o GYM: 16-22
Onsdag: åk 7-9 o GYM: 16-22
Torsdag: UG på stan och Midsommarängen
Fredag: stängt.
Sommarlov i Fridhem börjar i vecka 26.
När: Från 18.00 och framåt, varje torsdag hela sommarlovet.
Var: Gräsmattan vid Fridhemsområdet (längs med Österleden) Medföljer affisch.

8. Åvallafestivalen
Katri Johansson presenterade mer konkret kring aktiviteterna på
Åvallafestivalen. Musiken på festivalen blir punk o pop och även
om man fokuserar särskilt på ungdomar 13-19 år så är alla
välkomna. Se medföljande affisch.
9. Budgetmöte hösten 2022. Att söka medel från UF
Nu kan man som skola med flera söka pengar från UF:s medel.
Det finns 150 000 kronor att fördela vid höstens första möte i slutet
av oktober. OBS! Sista dagen att lämna in ansökan är den 30
september. Ansökningshandlingar medföljer.
10.
Sommar UF. Under sommaren kan ibland
ungdomsfullmäktige behövas för att svara på remisser med mera.
Presidiet för UF samt ledamöterna Stella Andersson Svarte och
Alva Rebert Norreport ingår i sommaren 2022 års SOMMAR UF.

11. Avtackning Ungdomsfullmäktiges ledamöter.
Alla ledamöterna fick komma fram och mottaga diplom och gåva i
form av biobiljett från SF.
Därefter fortsatte mötet på Sirius där lunch serverades. På plats även 17
politiker verksamma i Ystads kommun som satt tillsammans med
ungdomsfullmäktiges drygt 50 ledamöter. Det blev många intressanta
samtal mellan unga och lite äldre politiker. Se artikel från YA
Ungdomsfullmäktiges sekreterare

Mirela Misail.

