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Inledning och barnchecklista
I lite smått regnrusk intog Ungdomsfullmäktige Knutssalen i Gamla Rådhuset för
det första mötet efter uppstartsinternatet på Löderups strandbad i början av
oktober. Det nyvalda presidiet med David Ohlin vid ordförandeklubban hälsade
alla välkomna till mötet och öppnade därmed detsamma. David började med att
tacka för förtroendet som presidiet fått att leda ungdomsfullmäktige under
verksamhetsåret 2013/2014.
Efter att närvaron på mötet kontrollerats och föregående protokoll gåtts igenom
redovisades förslag till remissvar från Ungdomsfullmäktige rörande förslag till
ny energi– och klimatstrategi samt medborgarförslag om tivoli och laserdome.
Båda remissvaren godkändes av mötet och kommer nu att skickas in.
Sedan var det dags för Katarina Anker-Kofoed att berätta för
Ungdomsfullmäktige om arbetet kring barnchecklistan i Ystads kommun. Hon berättade bland annat att
barnchecklistan är ett sätt att arbeta med barnkonventionen, som för övrigt fyller 25 år nästa år.
Barnkonventionen är ingen lag men Sverige har
skrivit på att vi ska arbeta efter den. Syftet med
barnkonventionen är att ta tillvara alla barn och
ungas rättigheter,. Som barn räknas man i Sverige
från graviditetsvecka 22, det vill säga innan man
ens blivit född, fram till och med att man fyller 18
år. Just detta sättet att se på när man är barn ser lite
olika ut i olika länder. Barnkonventionen uttalar
också att barn är individer med rättigheter och inte
föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.
I Ystads kommun finns det inte inskrivet i några
styrdokument att vi ska jobba med
barnkonventionen. Det finns bara i arbetsordningen
för Ungdomsfullmäktige.
Riksdagen har nu beslutat att arbetet med barnkonventionen ska stärkas inom kommuner och landsting och
då är barnchecklistan ett sätt att stärka detta arbetet. Det går i korthet ut på att innan varje beslut ska man ta
fram ett gult kort på vilket det står tre frågeställningar kring hur beslutet påverkar barn och unga och om
man har tagit hänsyn/ställning till detta. Kan man svara ja på alla frågorna kan man fatta beslut men om
man svarar nej på någon fråga bör kanske ärendet utredas mer innan beslut kan fattas.
Utifrån denna information ville Katarina uppmana Ungdomsfullmäktige att uppvakta kommunens högsta
tjänsteman, kommundirektör Christel Jönsson samt kommunalrådet Kristina Bendz, och ställa fråga till
dem om var det finns skrivet att Ystads kommun arbetar med barnkonventionen och hur. Katarina
uppmanade samtidigt också Ungdomsfullmäktige till att skriva en motion till kommunfullmäktige i frågan.
Ungdomsfullmäktige antog Katarinas uppmaningar och en arbetsgrupp för detsamma utsågs.
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Elevrådsrapport
Så var det dags för respektive skolas elevråd att berätta om
vad som hänt på skolorna sedan sist. Det rapporteras om
mycket aktiviteter av blandade sorter och här kommer en
liten sammanfattning av alla rapporter:
Löderup kunde berätta att man haft invigning av en ny
klätterställning. Ängaskolan berättade att man ska ha en
filmkväll i december samt att man planerar för en
hälsovecka i vecka 7 nästa år dit man ska bjuda in
föreläsare. Från Köpingebro fick vi veta att man håller på
att bygga ut skolan och att eleverna har fått vara delaktiga i
förändringen där eleverna har fått komma i första hand och
de vuxna i andra hand. ”Nya” skolan Bleke/Östra
berättade att elevrådet varit och presenterat sig på Östra
skolan och att man ska presentera sig på Blekeskolan. Man
har också tagit fram ordningsregler och även tagit fram
förslag till möjligheter till inneraster vid dåligt väder.
Västervång rapporterade om att man fått igenom att ta bort
regel om att man inte får ha keps på sig inomhus. Man har
också lämnat in klagomål till IT-avdelningen om att deras
nätverk fungerar dåligt men har inte fått något svar tillbaka
än. Norreport kunde berätta att de fått ett nytt biljardbord
och ett uppehållsrum till 7:orna på tredje våningen. På
Backaskolan hade man haft två elevråd sedan senast
Ungdomsfullmäktige träffades och man hade bland annat
tagit fram en plan mot diskriminerande och kränkande
behandling. Skolan hade dessutom firat 35-års jubileum
med bland annat en lååång rulltårta och olika uppträdanden,
några tillsammans med förskolan. Av Sövestads skola fick
vi veta att arbete med att göra vid omklädningsrummen
påbörjats men avslutats lika fort utan att något egentligen
blivit gjort. Bland annat fick vi veta att där finns en spricka i
väggen som är så stor att Elias Svenssons huvud får plats i
det… Nästa skola på tur var Edvinshem/Edvinshus som
berättade att de haft en aktivitetsdag på skolan tillsammans
med särskolan. Dagen ska utvärderas av elevrådet i
december. Man har också hunnit vara runt i klasserna och
informera om Ungdomsfullmäktige. På Svarteskolan har
man pratat om trivsel och tyvärr har man haft mycket
förstörelse men det har blivit bättre. Kunskapsskolan hade
pratat om arbetsmiljö, skolmat, Hugohallen och man skulle
ha föreläsning om nätkränkning för pengarna man
beviljades av Ungdomsfullmäktige vid budgetmötet i maj
2013. På Villa My hade man tagit fram ledstjärnor om olika
regler som gäller, både inomhus och utomhus och så hade
man skapat en demokratihörna. Sist ut med rapporteringen
var Sydgym men tyvärr fanns här inte så mycket att
rapportera om eftersom man inte haft något elevråd ännu.
Dock kunde konstateras att man har problem med värmen i
lokalerna.
Efter all denna information var det dags för välförtjänt
fikapaus.
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Nämndsgrupperna nästa…
Stärkta av god fika tog Ungdomsfullmäktige tag i nästa punkt på dagordningen som var rapport från de
olika nämndsgrupperna. Först ut var Barn– och utbildningsnämndsgruppen som rapporterade om
tobakspolicyn som antagits av nämnden och som nu ska införas i skolorna. Man hade också pratat om att
man saknar lekplatser och upplever att det bara tagits bort lekplatser och att det aldrig kommer några nya.
Samhällsbyggnadsnämndsgruppen hade vid sin träff fått en presentation av förvaltningen och vilka olika
verksamheter som ingår i förvaltningen. Man hade också tittat på en film som gjorts om förvaltningen:
”Vardagshjältar”. Vidare kunde de berätta att samhällsbyggnadsförvaltningen består av två olika nämnder
och man hade tittat på hur de arbetar. Man har också framfört önskemål om att få vara med vid invigningen
av det nya badhuset och få ta premiärdoppet. Under våren kommer man också att ha praodag då man
kommer att få prova på olika verksamheter inom förvaltningen.
Socialnämndsgruppen berättade om sitt möte där man träffat socialnämndens ordförande Karin Olsson
Lindström och av henne fått en presentation av förvaltningen och hur den är uppbyggd och inom vilka
områden man arbetar. Utifrån denna information hade man sedan planerat för sina kommande träffar som
bland annat kommer att innehålla information om ensamkommande flyktingbarn, studiebesök på
Väderleksvägens särskilda boende för äldre.
Kulturnämndsgruppen hade inte hunnit ha någon träff ännu men till våren planerades för en träff där de
ska få träffa Kulturnämndens ordförande.

Barn– och
utbildningsnämndsgruppen

Kulturnämndsgruppen

Samhällsbyggnadsnämndsgruppen

Socialnämndsgruppen
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Tobaksfri skoltid
När det var dags för nästa punkt på
dagordningen fick vi först lite
skrämmande information om tobak
och dess konsekvenser men sedan
fick vi positiv information i form av
Ystads kommun nya tobakspolicy
för barn/unga i förskola, grundskola
och fritidsverksamheter i Ystads kommun regi.
Dom som informerade var hälsopedagogerna Alexandra
Hansson och Carolina Palm och de informerade en samling
intresserade lyssnare. De kunde berätta att idag enligt
Tobakslagen är förbjudet att röka på skolgårdar och på
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
Denna lag gäller dygnet runt och för alla som besöker dessa
områden. Men nu vill man alltså i den nya policyn ta steget ett
steg längre och införa tobaksfri skoltid. Det betyder att man inte
får röka någonstans under skoltiden, oavsett plats.
Efter att ungdomarna fått all denna information fick de se en film med exempel på hur en gymnasieskola
arbetat med att införa rökfri skola. Inspirerade av denna delades sen ungdomarna in i lite olika grupper som
fick diskutera utifrån tre frågeställningar:
 Hur ska vi göra för att barn och unga i Ystads kommun ska förbli tobaksfria?
 Hur ska vi göra er ungdomar delaktiga i genomförandet av handlingsplanen?
 Vilka frågor ska ”elevråden” på skolorna få besvara?
Det diskuterades flitigt och svaren samlades sedan in för att komma till användning i det fortsatta arbetet.
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Sista informationen ut…
Fältsekreterarna Rickard Magnusson
och Caroline Ekstrand informerade
sedan om drogsituationen i Ystad.
De kunde ge en oroande bild av
bland annat ökning av cannabis men
även andra droger.
Bland många unga och vuxna finns
en inställning att cannabis är en
ofarlig drog. Rickard och Caroline
påpekade och betonade att detta är
FEL! Cannabis är en mycket farlig
drog som bland annat sänker ens IQ
och även försämrar flera
hjärnfunktioner. Ju yngre personen
är som använder cannabis desto större negativ påverkan. Vad som kanske är allra värst är att forskning
även visat att de skador som uppkommit till följd av användande av cannabis kvarstår även efter att
personen lyckats sluta använda drogen.
Vad kan man då göra om man är orolig för en kompis? Rickard och Carolins råd var att prata med någon
vuxen som du har förtroende för. Till exempel:
 Föräldrar
 Kurator
 Skolsköterska
 Fältgruppen
 Rådgivningsbyrån
Även Rickard och Caroline ville ha hjälp från ungdomsfullmäktige varför var och en fick diskutera med sin
bordsgranne i ett par minuter och skriva ner tre förslag på frågeställningen:
Vad kan du/vi göra för att ungdomar inte ska missbruka droger?

Mötet går mot sitt slut, men först...
Som nästa punkt informerade och påminde ordförande David Ohlin om att det redan nu är dags att börja
diskutera och ta fram förslag från de respektive skolorna inför budgetmötet i maj månad. Allt för att bli
klara i tid och för att få fram välarbetade och välformulerade ansökningar.
Härefter lämnades öppet för övriga frågor och Kunskapsskolan tog här upp en viktig fråga. De undrade
nämligen varför beslutet att ändra skollovsveckan på hösten, från vecka 44 till vecka 42, tagits utan att
Ungdomsfullmäktige fått frågan på remiss. Ungdomsfullmäktige konstaterar att detta är ett problem att
frågor missas att skickas på remiss! Beslutar att presidiet tillsammans med en arbetsgrupp ska ta fram en
skrivelse där man riktar just denna fråga till Kommunfullmäktige.

...nu mat!
Nu kunde ordförande David Ohlin avsluta ett mycket innehållsrikt Ungdomsfullmäktige och samtliga
deltagare kunde marschera iväg till restaurang La Cardinal för gemensam lunch.

Text och bilder: Jenny Nilsson, utredningssekreterare och koordinator på Social Omsorg.
(några bilder är hämtade från ClipArt)
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