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§ 33 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

 

 

Hamza Jamous utses till justerare. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2020/00774  

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson 
(SD) om striktare regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Diskussionen handlar mycket om att förslaget är motsägelsefullt - vilka ska få vara 
mätta och glada hela dagen? Många saker i motionen är redan uppmärksammade, så 
mycket handlar nog om att veganer, muslimer och judar skall “diskrimineras”. 
Ungdomsfullmäktige ställer sig inte bakom förslaget. 
 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  
 

att inte ställa sig bakom förslaget. 
 
Motiveringen lyder: Vi stödjer serveringen av en skolmåltid som följer 
livsmedelsverkets måltidsmodell vilket på sikt främjar elevernas hälsa och välmående. 
Men den presenterade motionen verkar handla om allt annat än detta. Det är absolut 
positivt att servera vegetarisk kost istället för köttbaserat, då kött har betydligt större 
koldioxidavtryck, dock när detta gäller alla och inte bara vissa specifika grupper. 
 
Det är diskriminerande att inte ge elever med annan tro möjlighet att utöva sina 
religioner. Vidare är det viktigt att servera vegankost, då det finns elever som inte tål att 
äta kost som innehåller mejeriprodukter. Vi väljer därför att avslå motionen i sin helhet. 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2020/00773  

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) 
om att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris 
årligen för civilkurage 

Sammanfattning 

Diskussionen går kring att det blir som en tävling och riskerar ändra vad civilkurage är. 
Dessutom kan motionen uppfattas som otydlig.  
Liam Roglini föreslår att stödja motionen, men  
ungdomsfullmäktige står inte bakom förslaget. 
 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  
 
att inte ställa sig bakom förslaget 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2020/00766  

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för 
hur föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut 
för när de spelar på nätet 

Sammanfattning 

Milla Länström sammanfattar programserien som medborgarförslaget hänvisar till 
(Gamer i Sveriges Radio P1 Dokumentär) 
 
Diskussionen börjar i att det som föreslås i medborgarförslaget kan förstöra genom att 
bara ta fram de dåliga sidorna av spel. Åldern kan även vara för hög, i programserien 
pratar de om yngre åldrar än vad som föreslås i Medborgarförslaget.   
 
Barnen är ju också redan medvetna om detta, det är de vuxna eller, som 
medborgarförslaget tar upp, lärarna som ska lyssna. 
 
En viktig sak kan vara att ämnet trots allt behöver tas upp, spelkulturen är viktig. 
Ungdomsfullmäktige skjuter upp beslut om att ställa sig bakom/inte ställa sig bakom 
förslaget. 
 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  
 
att skjuta upp beslutet att stödja/inte stödja medborgarförslaget 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 307953  

Bestämmande av tid och plats för nästa möte 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 
 
att nästa sammanträde äger rum den 26 januari kl. 17:00, digitalt i Microsoft Teams 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Diskussion om hur Ungdomsfullmäktige ska fungera i framtiden.  
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