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Inledning 
 
En regnruskig torsdagsmorgon anlände ett gäng ungdomar med buss till Löderups strandbad. 
Den gemensamma nämnaren var Ungdomsfullmäktiges årliga internat med fullspäckat 
schema i dagarna två.  
 
Men innan allt skulle dra igång stod det 
frukostfika och väntade vilket smakade bra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När alla hade fått fika och var samlade inleddes torsdagen med att samtliga ungdomar fick 
komma fram och presentera sig. Presentationen bestod av namn, skola, antal år man varit med 
i Ungdomsfullmäktige, varför man valt att vara med i Ungdomsfullmäktige samt vilken som 
är ens favoritglass! Med anledning av det sistnämnda hade landets glassproducenter nog gärna 
velat vara ” en fluga på väggen” för att få tips och idéer. Choklad var en klar favorit, ganska 
tätt följt av vanilj. 

 
  



Varför Ungdomsfullmäktige? 
 
En av presentationsfrågorna var varför man valt att gå med i Ungdomsfullmäktige. En 
intressant fråga som nog fick var och en att tänka efter lite. En stor majoritet hade valt att gå 
med i Ungdomsfullmäktige för att man vill vara med och påverka och många hade valt att 
vara med eftersom det verkade vara kul. En del hade mer specifika anledningar till att man 
valt att delta, såsom att man valt att vara med för att kunna påverka hur eleverna har det i 
skolan, att kunna påverka så att eleverna trivs och mår bra i skolan samt att lära sig mer om 
hur politiken fungerar. 
 
Rädda Barnen 
 
Efter en välbehövlig fruktpaus och bensträckare var det två representanter från Rädda Barnen, 
Lisa Ekström och Anna Sandkull, som tog ”scenen i besittning”. De informerade om Rädda 
Barnens arbete, både i Sverige och utomlands och gick igenom en del om barnkonventionen. 
Barnkonventionen består av totalt 54 olika artiklar och enligt artikel 1 är man barn fram till 
man fyllt 18 år. 1989 var barnkonventionen klar och Sverige skrev under den 1990. Idag har 
alla länder utom 3 skrivit under barnkonventionen. De som inte skrivit under är USA, Somalia 
och Sydsudan. 
 
Lisa och Anna tog sedan upp, gick igenom och det diskuterades kring de fyra ”viktigaste” 
artiklarna i barnkonventionen.  
 
Artikel 2 Barns rätt till skydd mot diskriminering 
 
Artikel 3 Barns bästa ska alltid komma i första rummet 
 
Artikel 6 Barns rätt till livet och överlevnad 
 
Artikel 12 Barns rätt till sina åsikter och att bli hörda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan delades alla in i två grupper och det blev lite olika övningar under Lisa och Annas 
ledning. Bland annat var en av övningarna ”Byt plats om du håller med” där Lisa respektive 
Anna läste upp ett påstående och de som höll med i påståendet skulle resa sig upp och byta 
plats. Inte alltid så lätt att snabbt ta ställning till stora och övergripande frågeställningar.  
 
Nästa övning gick ut på att utifrån givna lappar med olika viktiga saker och behov välja bort 
så att endast 3 kvarstod så att den tänkta luftballongen kunde lyfta. Det blev livliga 
diskussioner på sina håll men efter resonerande och argumenterande och många gånger 
tydliga förklaringar till varför man tyckte si eller så lyckade samtliga grupper enas om 3 saker 
som man bedömde inte kunde väljas bort.  
  



Sista övningen bestod i att plocka upp en sak ur en påse/väska och sedan fundera över vad just 
den saken kunde ha att göra med barnens rätt. Det kunde till exempel vara en linjal som kunde 
tänkas symbolisera barns rätt till utbildning, ett paket med Alvedon som kunde tänkas 
symbolisera barns rätt till sjukvård och läkemedel, ett foto på en familj kunde tänkas 
symbolisera barns rätt till sin familj. 
 
Lite bilder från gruppövningarna: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rädda Barnen i Ystad 
 
Agneta Ståhl var också på besök på internatet för att informera om vad Rädda Barnens 
lokalförening gör för något och kan hjälpa till med bland annat. Hon 
berättade om att de i vissa fall hjälper till med läxläsning till de som har 
behov av stöd kring detta och sen har man även samtalsgrupper. Här 
blev också utrymme för lite frågor och det fanns en hel del kloka 
sådana.  



Sammanträde med Ungdomsfullmäktige 
 
Efter lunch, utdelning av tröjor och därefter gruppfotografering av nya Ungdomsfullmäktige 
2012/2013 var det dags för årets första sammanträde. 
 

 
Presidiet inledde med att hälsa alla 
välkomna och eftersom ordförande 
Molly Lundholm var sjuk var det vice 
ordförande Martina Nilsson som med 
tydlighet och med glimten i ögat höll i 
mötet. Allt med gott stöd från 
sekreterare Alice Nilsson Dahlman och 
vice sekreterare Hannah Sjöstrand. 
 
 
 
 

 
Sammanträdet inleddes med att politiker från Barn- och Ungdomsnämnden presenterade sig. 
Det var Karl Axel Johansson, Eva Eriksson, Paula Åkesson Jarl samt Ros Marie Johansson. 
De ville framförallt framföra budskapet ”Vi lyssnar” men att det ibland kan ta lite tid innan 
det händer något i olika frågor.  
 

Efter närvarorapporteringen gick vi igenom 
Verksamhetsberättelsen för 2011/2012 och som därefter 
godkändes och sedan var det Alexandra Hanssons tur att 
rapportera om det Folkhälsopolitiska programmet som 
Ungdomsfullmäktige tidigare fått vara med och ha synpunkter 
kring.  
 
 

En stor fråga har varit betygsfrågan där Ungdomsfullmäktige redan 2009 kom med förslag om 
att deltagande i Ungdomsfullmäktige skulle medföra någon typ av positiv påverkan, eller 
notering, i betyget. En arbetsgrupp arbetade med frågan och tog fram kriterier för detta som 
sedan skickades på remiss till skolledarna. Man arbetade sedan vidare med frågan under våren 
2012 och nu hade svar inkommit från Barn- och Utbildningsnämnden (BUN). Svaret löd att 
någon ändring i själva betygsutformningen inte kan ske eftersom betygssättning är lärares 
ansvar utifrån lagstiftning beslutad av riksdagen. Det vill säga att BUN inte har befogenhet att 
ställa krav angående betyg. Däremot kan Ungdomsfullmäktige utfärda ett intyg om 
deltagande i Ungdomsfullmäktige som undertecknas av ordförande i Ungdomsfullmäktige. 
Detta dokument kan sedan följa med betygsdokumentet som bilaga och detta är möjligt från 
och med vårterminen. 
  
Efter att varje skola fått en liten stund till att prata sig samman var det sedan dags för 
respektive elevråd att redovisa lite kring vad man gjort och vad man planerar framöver på sin 
skola.  
 
  



Val av nytt presidium 
 
Huvudpunkten för internatet var självklart valet till nytt presidium. Efter nomineringar och 
omröstningar stod det klart att nya presidiet består av: 
 
Ordförande: David Ohlin, Norreportskolan, årskurs 9 
Vice ordsförande: William Lindroth, Västervångskolan, årskurs 8 
Sekreterare:  Josefin Hansen, Norreportskolan, årskurs 8 
Vice sekreterare: Saga Blomster, Edvinshemskolan årskurs 6  
 

 
Här har vi nya presidiet (från vänster): 

Saga, Josefin, David och William 
 

 
Koordinatorerna 
 
Med nya presidiet klart fick koordinatorerna för de olika nämndsgrupperna presentera sig. Det 
var Käthe Ivarsson, Anna Fröberg och Alexandra Hansson från BUN, Charlotta Blom Rudolv 
från Kultur, Jenny Nilsson från Social Omsorg och avslutningsvis Richard Magnusson från 
Fältgruppen presenterade Samhälsbyggnad för Marina Mårtenssons räkning då hon inte kunde 
närvara på internatet. Sen blev det val till de olika nämndsgrupperna och med detta klart fick 
respektive koordinator en liten stund med sina representanter för att bland annat utbyta 
kontaktuppgifter och kanske boka in tid för första träffen. 
 
  



Kommunstyrelsens ordförande 
 
Efter avslutat Ungdomsfullmäktige blev det dags för kommunstyrelsens ordförande, Kristina 
Jönsson, att greppa mikrofonen. Det blev till stor del en öppen dialog med många frågor av 
alla dess slag till Kristina. Många av frågorna kom att handla om det kommande badhuset 
som verkar ligga många av ungdomarna varmt om hjärtat och med höga förväntningar och 
krav på att det ska bli bra. 
 

  
 
Kristina passade själv på att fråga hur de elever som fått en bärbar dator tyckte att det 
fungerade. Det blev positiva svar men ett påpekande framfördes om att någon upplevde att 
datorerna var lite väl omtåliga.  
 
Avslut och avtackning 
 
Alla som suttit i presidiet 2011/2012 avgick i och med dagens möte och avtackades med vars 
en liten present.  
 
  



Kvällsaktiviteter med Ungdomens hus 
 
Här kommer lite sköna bilder från kvällsaktiviteterna: 

 
 
  



Fredag 
 
Efter en, förhoppningsvis, god natts sömn bestod fredagen av god frukost och sedan en 
genomgång av Ungdomsfullmäktiges stadgar.  
 
Sen kom polisens nya ungdomspolis, Caroline Dahlquist, och hälsade på 
och informerade. Informationens inledande del bestod i att presentera 
polisens organisation och framförallt gå igenom vilka omfattande 
arbetsuppgifter en polis har. 
 
Caroline informerade vidare om sin personliga utrustning som i vikt 
väger 7-8 kilo extra när man jobbar ute. Skyddsväst, batong, handbojor, 
pepparspray och pistol är bland annat den utrustning som en polis i tjänst 
ska bära.  
 
Under hela föreläsningen haglade frågorna till Caroline från ledamöterna. 
Man ville veta allt. Caroline, som jobbat som polis i 7 år, svarade 
engagerat på alla frågor och det skulle inte förvåna om flera av 
ledamöterna funderade på polisyrket efter Carolines inspirerande 
föreläsning.  
 

 
 
 
Utvärdering och avslutning 
 
Sen var det dags för lite utvärdering, avslutning och därefter bussresa hemåt och därmed var 
Ungdomsfullmäktiges internat 2012 slut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text och bilder från torsdagen (ej kvällen): Jenny Nilsson, utredningssekreterare och koordinator på Social Omsorg 
Bilder från torsdagskvällen samt fredag: Caroline Ekstrand och Richard Magnusson 


