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Sammanträde
Plats och tid

Ungdomsfullmäktige
kl. 17:00 tisdagen den 26 januari 2021

Ordförande
Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerare

Dnr KS 303472
2.

Frågor om Fritidsgårdar till Annelie Högberg, ordförande i Kultur- och
Fritidsnämnden och Maria Letho, tjänsteperson på Kultur-och
Fritidsförvaltningen

Dnr KS 2021/00056
3.

Diskussion om marknadsföring Ungdomsfullmäktige

Dnr KS 2021/00059
4.

Julia Kjellgren Sten avsägelse uppdrag som ledamot
Ungdomsfullmäktige

Dnr KS 310240
5.

Axel Hedlund avsägelse uppdrag som ledamot i Ungdomsfullmäktige

Dnr KS 310314
6.

Rebecka Fallenkvist avsägelse uppdrag som ledamot i
Ungdomsfullmäktige

Dnr KS 310315
7.

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

Dnr KS 2020/00766
8.

Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt

Dnr KS 2020/00595
9.

Övrigt

Dnr KS 310324

Föredragande
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Föredragningslista

Föredragande

10. Bestämmande av tid och plats för nästa möte
Dnr KS 310349

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret
2021-01-19
Dnr KS 2021/00056

Handläggare

Andréa Kihl
Telefon

Andrea.kihl@uddevalla.se

Frågor om Fritidsgårdar till Annelie Högberg, ordförande i
Kultur- och Fritidsnämnden och Maria Letho, tjänsteperson på
Kultur-och Fritidsförvaltningen
Sammanfattning

Fritidsgårdar är ett ämne som Ungdomsfullmäktige lyft tidigare under hösten.
Ledamöterna har efterfrågat att träffa politiker inom området för att ställa frågor.
Ungdomsfullmäktige den 26/1 2021 gästas av politiker Annelie Högberg ordförande i
Kultur -och Fritidsnämnden och Maria Letho, tjänsteperson på förvaltningen. Följande
frågor har Ungdomsfullmäktiges styrelse förberett inför mötet:


Frågor om placering av nya fritidsgårdar, särskilt om nya fritidsgårdar utanför
Uddevalla tätort planeras ex. Ljungskile och Bokenäs.



Var ska vi vänta på bussen efter skolan?



Förslag om fritidsgård i Ljungskile



Fritidsgårdarnas användande av sociala medier, vilka kanaler använder ni och
varför? Viktigt att kanaler som når ungdomar används, så att unga får reda på att
fritidsgårdarna finns.



Diskussion om fritidsgårdarnas användning- ex. vikten av bredd i aktiviteter,
fritidsgårdarna ska vara till för alla unga.



Fråga om vad som finns för aktiviteter för ungdomar som inte kostar



Fråga om vad som finns för aktiviteter för ungdomar boendes på landsbygden?



Fråga om fritidsgården Bryggeriets ska öppnas igen.



Fråga om byggande av fritidsgård på Tureborg eftersom det området är särskilt
utsatt för ungdomar.



Var har pengarna gått som ni har omprioriterat från fritidsgårdar?



Vad planerar ni att göra för andra projekt för ungdomarna?

Tjänsteskrivelse
2021-01-19



Om ni skulle öppna upp en fritidsgård igen, vilken skulle ni öppna?



Förslag om bättre öppettider för fritidsgårdarna, särskilt på Dalaberg



Vad finns det för fritidsgårdar för unga som går i mellanstadiet?
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Tjänsteskrivelse
2021-01-18

Handläggare

Utredare Andréa Kihl
Telefon

andrea.kihl@uddevalla.se

Diskussion om marknadsföring Ungdomsfullmäktige
Sammanfattning

På mötet den 14/1 diskuterade styrelsen förslag för att få igång marknadsföringen. När
det gäller kanaler för att nå ut till unga föreslår styrelsen att Ungdomsfullmäktige ska
satsa på Instagram och att Facebooksidan därför kan avpubliceras.
Förslag till kommande inlägg på Instagram- under v.4 en notis om Ungdomsfullmäktige
den 26/1 med dagordning och info om hur ev. åhörare kan lyssna via Teams. Andra
inlägg att göra under februari är enskilda porträtt av ledamöterna i styrelsen, med foto
och kort presentation.
Styrelsen vill att det görs en film inför nomineringsarbetet som bör vara färdig till mars
för att kunna sprida i skolor mm. inför nominering och skolval. Andréa kollar på vilka
möjligheter som finns att få hjälp med film och filmredigering i kommunen.
Ett ytterligare förslag för att synliggöra fullmäktige är också att kontakta Bohusläningen
Förslag till beslut

Ungdomsfullmäktige beslutar
att notera informationen.
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Dnr KS

2021/00059

Medborgarförslagets ärende:
Vi måste agera på bred front.
Ditt medborgarförslag:
Jag önskar att alla lärare from årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor tar del av 2020 års vinnare
av stora journalistprisets serie ”Gamers” som går att hitta på P1 Dokumentär. Att alla föräldrar via
skolans nätverk skall uppmanas lyssna genom hela serien.Detta är vad ett barn kan råka ut för när de
spelar på nätet. Ämnet måste upp till diskussion. Jag vill att barn och utbildningsenheten tar fram en
plan hur ämnet skall tas upp i alla klasser.
Dagens datum:
2020-12-03
Namn:
Elisabeth Bäckman

Protokoll
Ungdomsfullmäktige

2020-12-15

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Ungdomsfullmäktige

2020-10-20

§ 19

Dnr KS 2020/00595

Ungdomsförlag om att låta ungdomar ha mer roligt
Sammanfattning

Ett ungdomsförslag har inkommit om att ge ungdomar möjlighet till att ha mer roligt på
fritiden, till exempel genom olika sportaktiviteter med mera.
Ungdomsfullmäktige har diskuterat liknande förslag tidigare, och kommer att fortsätta
med det. Ungdomsfullmäktige står bakom det, men behöver vidareutveckla det innan
det tas vidare.
Beslutsunderlag

Ungdomsförslag, daterat 2020-01-2
Beslut

Ungdomsfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom ungdomsförslaget men att arbeta vidare med det innan det skickas
vidare.
Vid protokollet
Mira Lindgren
Justerat 2020-11-07
Milla Länström
Liam Rognli
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-10
Sebastian Johansson
Expedierat 2020-11-16
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Josefin Florell
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
den 13 mars 2020 10:14
Josefin Florell
VB: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

________________________________________
Från: no‐reply@uddevalla.se <no‐reply@uddevalla.se>
Skickat: den 20 januari 2020 15:50
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

Skola/klass:
Västerskola 9A
Lämna förslag
Jag vill ge ett förslag att man borde låta ungdomar skall ha mer roligt i nån sort av sport eller något i samma form då
dem kan göra något som hjäper dem på deras fritid
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