Efter en busstur till
havsnära Löderups
strandbad startade dagen
på bästa sätt – nämligen
med fika! Det är nog
aldrig fel med fika om
du frågar ungdomarna i
Ungdomsfullmäktige.
Efter fikastunden var det
sedan dags att få sig lite
till livs även
kunskapsmässigt. Av
Rickard Magnusson från
Fältgruppen fick vi veta
om bakgrunden till
Ungdomsfullmäktige
och därmed varför vi var
samlade på internat i
dagarna två. Rickard
framförde också att alla
ungdomarna på
internatet skulle känna
sig rejält utvalda och att
de är viktiga för att föra
fram barn och ungas
talan i Ystads kommun.
Anna Förberg, också
från Fältgruppen,

berättade sedan lite om
att arbetet med
Ungdomsfullmäktige
utgår från
Barnkonventionen och
då framförallt artiklarna
12 och 13. Dessa
handlar om barns rätt till
sina åsikter och att bli
lyssnad på samt barns
rätt att söka, ta emot och
sprida information och
tankar. Själva grunden
till tanken med
Ungdomsfullmäktige
helt enkelt.
Ungdomsfullmäktiges
ordförande, David
Ohlin, förklarade sedan
vad presidiet för
Ungdomsfullmäktige
gör och hur
Ungdomsfullmäktige
jobbar. Det var drygt
hälften av alla deltagare
som var nya, så denna
information var viktig
för många.

Det första eldprovet på ett nytt verksamhetsår för
ungdomsfullmäktige är att presentera sig inför alla
och att dessutom göra det i mikrofon. I vanlig
ordning klarade dock alla av det med den äran. Till
årets presentation skulle var och en även fundera
över vad man gjorde om 10 år och det gav en
spännande skymt av framtiden. Det var blivande
politiker, läkare, advokater, veterinärer, militärer,
mäklare med mera, med mera som presenterade sig.
Eller varför inte, helt enkelt, framgångsrik. Här är
några bilder från de olika presentationerna

Ett nytt, men uppskattat, inslag
för året var att alla
demokratilärare samt närvarande
politiker fick komma fram och
presentera sig på samma sätt.
Medans några såg sig som
pensionärer om 10 år såg andra
fram emot att jobba vidare med
det man redan arbetar med, bli
brandman, vinna på lotto och resa
eller, varför inte, starta en egen
resebyrå med resor till månen!

Bjuder på några bilder av de
vuxna också.

Varje år ska det viktiga gruppfotot också tas. Efter att alla fått sina röda tröjor blev det samling på trappan
utanför. Sen gällde det för alla att hitta en plats och helst där mer än håret syntes. Det är inte alltid lätt att
samla så många på en och samma bild men här blev årets resultat i alla fall.

Efter den blåsiga och något
kyliga fotograferingen var det
skönt att komma inomhus igen
och bänka sig för att lyssna på
Rädda barnens representant,
Malin Sigurdson. Hon hade
kommit för att berätta om den
enkätundersökning som Rädda
barnen gjort, Ung röst 2014. En
stor undersökning där 25 000
barn i Sverige fått svara på frågor
om sina rättigheter. Sverige har
bland annat fått kritik från FN:s
barnrättskonvention och det är
den kritiken man har utgått från
när man tog fram frågorna till
undersökningen.

många saker som är bra men att
det fortfarande finns mycket som
kan bli bättre.

För att djupdyka lite i olika frågor
blev ungdomarna uppdelade i
olika grupper. Varje grupp fick
välja ett område att diskutera mer
kring och det diskuterades livligt
i varje hörn av lokalen när
grupparbetet var igång. En kort
redovisning gav bland annat
några förslag på hur man kan
arbeta vidare med resultatet från
undersökningen. Någon grupp
hade som förslag att man
behövde ta fram en mer konkret
och handlingskraftig plan för hur
I Ystads kommun har 266 barn
man ska hantera de som mobbar.
deltagit i undersökningen. De har En annan grupp hade förslag om
alla gått i årskurs 6, 8 eller första att förlänga skoldagen för att
året på gymnasiet.
istället slippa ha läxor hemma.
Tanken var att det skulle kunna
Totalt över Sverige visar
minska stressen i skolan och barn
undersökningen att det finns

och unga skulle ha sin fritid ledig
efter skoltid. Det positiva med
Ungdomens hus togs upp av en
annan grupp. Här är aktiviteterna
gratis och det finns alltid folk där
när det är öppet. Har man till
exempel ingenstans att ta vägen
och inte vill gå hem kan man få
tak över huvudet en stund och
komma in i värmen. Ytterligare
en grupp ville att det skulle finnas
fler civila poliser ute för att
kunna se till att inget händer och
därigenom öka tryggheten, både
dag-, kvälls- och nattetid. Någon
grupp hade kommit fram till
slutsatsen att vuxna inte lyssnar
lika mycket på barn som barn
förväntas lyssna på vuxna. Eller
ibland så handlar det om att de
vuxna lyssnar men behöver
kanske ta till sig mer av vad barn
och unga säger.

Efter en välbehövlig paus med lunch var det så
dags för verksamhetsårets första möte med
Ungdomsfullmäktige. Ordförande, David Ohlin,
ledde mötet med numera van hand och
sekreterare Sara Kristiansson tog hand om
uppropet. Sedan fick kommundirektör Christel
Jönsson en stund till sitt förfogande för att berätta
lite om vad en kommundirektör egentligen gör.
Det är en ganska gigantisk lista med
arbetsuppgifter som en kommundirektör har.
Hennes huvuduppdrag kan sammanfattas med att
det är hennes uppdrag att se till att alla beslut i
kommunstyrelsen blir verkställda. En bra
egenskap hos en kommundirektör menade Christel är att man måste gilla att sitta i möte och att ha en
kalender som kan förändras snabbt under dagen. Christel tycker själv att hon har världens bästa jobb! Efter
informationen frågade Christel Ungdomsfullmäktige om det fanns någon som kunde tänka sig bli
kommundirektör i framtiden. I alla fall tre stycken hade inte blivit avskräckta och Christel var nöjd med att
inte ha skrämt iväg alla åtminstone.

Mötet rullade sedan vidare med bland annat information från två av
ledamöterna som varit och provbadat på Nya badhuset. Ett uppskattat besök
men på minussidan var att det är trångt i äventyrsdelen, inte så mysigt och att
priserna är för höga.
Ungdomsfullmäktige har fått en ny sida på Ystads kommun hemsida och till
denna utsågs en arbetsgrupp för att komma med tankar och idéer om vad som
ska finnas där framöver. Nya sökvägen till hemsidan är:
http://www.ystad.se/kommun--politik/politik-och-paverkan/
ungdomsfullmaktige/.

Sedan blev det rapport från alla skolornas elevråd och i vanlig ordning är det en hel del på gång ute på
skolorna och det planeras för fullt inför kommande läsår.

Den stora punkten för dagen var sedan val av nytt presidium. Det nominerades, motiverades och röstades. Till
slut stod det klart att nya presidiet för Ungdomsfullmäktige består av ordförande Caroline Axrud, vice
ordförande Frida Andersson Lanas, sekreterare Sara Kristiansson och vice sekreterare Tilde Nilsson Dahlman.

När nya presidiet var valt fick koordinatorerna komma upp och presentera sig och den nämnd de
representerar. Efter det skulle det bestämmas vem som skulle ingå i vilken nämnd och varje nämndsgrupp
fick sedan en stund för ett kortare första möte.
Som avslutning på mötet avtackades det tidigare
presidiet för sina fina insatser under 2013-2014.
Här överlämnar Caroline Axrud presenter från
Ungdomsfullmäktige till avgående ordförande
David Ohlin och avgående sekreterare Sara
Kristiansson.
Härmed var Ungdomsfullmäktiges första möte
för 2014-2015 slut och det var dags för
rumsinledning och kanske en stunds avkoppling
inför kvällens aktiviteter.

På kvällen blev det sedan en gemensam middag i mysig miljö och sedan följde lite roliga aktiviteter arrangerade av Christoffer och Nickie från Ungdomens hus.

Onsdagen bjöd på nya utmaningar för ungdomarna i Ungdomsfullmäktige och det
var med stort intresse och stort engagemang dom lyssnade på och tog del av Sofie
och Niklas information om den fördjupade översiktplanen för Ystad. Sofie och
Niklas kom med ett antal påståenden som ungdomarna fick ta ställning till genom att
hålla upp en röd lapp om man inte höll med om påståendet och en grön lapp om man
höll med om påståendet. Det var åtta olika påståenden och berörde allt möjligt, till
exempel om man ska flytta hamnen, att det ska vara lätt att ta sig fram i staden utan
bil, om det ska finnas köpcenter eller inte och så vidare.

När alla påståenden var avklarade blev ungdomarna indelade i åtta
olika grupper. Varje grupp fick 10 olika påståenden som respektive
grupp sedan skulle rangordna under rubriken: Idag är det viktigt att
det i Ystad finns… Även detta arbete engagerade och resultatet
lämnades sedan in till Sofie och Niklas som tog det med sig för att
använda i det fortsatta arbetet.

Efter utvärdering och avslutning var sedan 2014-års internat över och än
en gång kan summeras två givande, lärorika och roliga dagar. Nästa
gång vi ses blir i Knutsalen i Gamla Rådhuset den 26 november.

