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Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Mira Lindgren 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Milla Länström 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Liam Rognli 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Ungdomsfullmäktige 2020-10-20 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-11-10 
Anslaget tas ner 2020-12-02 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20  
 

 
Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
Plats och tid Skiensalen, Rådhuset, Kungstorget, kl.17:00-19:00 
  
Ledamöter Milla Länström, Agnebergskolan, Ordförande 

Liam Rognli, Norgårdenskolan 

Abdulkarim Naser, Västerskolan, deltar på distans, §§ 12-13 

Julia Kjellgren Sten, Sinclair 

Abdirashid Omar Jama, Dalabergs fritidsgård 

Kevin Kjelldahl, Agnebergsskolan, till och med § 18 

Hassan Abdilahi, Västerskolan 
  
  
Övriga Sebastian Johansson, kommunsekreterare  

Elving Andersson (C), kommunfullmäktiges ordförande, § 14-17 

Christina Nilsson (KD), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande,  

§ 14-17 

Louise Åsenfors (S), kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, § 14-§17 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 275097  

Upprop 

Sammanfattning 

Upprop förrättas.  

 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson informerar om att kommunfullmäktige har 

beslutat förlänga ungdomsfullmäktiges mandatperiod till och med juni 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 306893  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att ungdomsfullmäktige fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 306891  

Val av ordförande, sekreterare och justerare för dagens 
sammanträde 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att välja Milla Länström till mötesordförande, 

 

att välja Mira Lindgren till sekreterare, 

 

att välja Liam Rognli till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 308382  

Besök från kommunfullmäktiges ordförande och vice 
ordföranden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande samt vice ordförande pratar om tidigare 

ungdomsfullmäktige, tidigare uppehåll och hur de numera är igen. Frågor om samarbete 

ordinarie politiker, ex. lyssna på våra argument eller komma med råd. Vidare: resonera 

kring den kontakten, att utöka dialogen mellan organen. 

 

Fråga: Hur löser ni det med corona?  

Svar: Stora salar, men i andra än de allra viktigaste möjliga med samtal över distans. 

Socialnämnden kan inte ha möte på distans eftersom sekretessen är så pass viktig. 

 

Fråga: Hur ofta ses ni och har möten? 

Svar: 10 gånger per år, med sommaruppehåll, börjar halv sex men finns även 

budgetmöten på morgon. 

 

Fråga: Då ni inte byggt badhuset, vad hände med de 30 miljoner ni satsade till 

byggföretag och liknande, hur kom de sig att ni lade ner dem?  

Svar: Mycket behövde avslutas, men ritningar kan användas igen. Rimnersvallen och 

liknande kom in i bilden. Jobbet är igång, men det är stort och oklart när det ska bli 

klart. 2023 eller 2024.  

 

Fråga: Hur länge ska kommunen fortsätta sparandet av pengar?  

Svar: Definitionsfråga, sparar inte direkt. Bidrag kring 70 miljoner mer från staten p.ga. 

till exempel corona. Behöver prioritera olika, alla önskemål går inte att lösa, utan 

behöver säga nej till vissa förslag. Samhället och efterfrågan är alltid rörligt och 

förändras; därför är det svårt att satsa på vissa projekt. Förebyggande arbete är något 

som istället måste satsas mer på. Då måste vi även vara rädda om föremål, försiktiga.  

 

Fråga: Vad kompenserar ni med att ta bort fritidsgårdar, har ni några projekt för vad vi 

kan göra, eller hur ska vi öka kommunikation mellan organen?  

Svar: Olika idéer om vad en vill göra, eller tillbringa sin tid i, därför kan 

ungdomsfullmäktiges kontakt vara viktigt. Kulturstråket ska byggas om för alla, dvs. 

t.ex. lotsen och studio 32. Regioner jobbar med att stärka till ungdomsmottagningar, 

gymnasiet etc. 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2020/00580  

Ungdomsförslag om att öka tryggheten i skolan  

Sammanfattning 

Ett ungdomsförslag har lämnats in angående hur man skulle kunna öka tryggheten i 

skolan. 

 

Ungdomsfullmäktige diskuterar förslaget och resonerar enligt följande: 

 

Ungdomsfullmäktige ställer sig frågande till att kontakta vårdnadshavare, då de sällan är 

särskilt delaktiga där kriminalitet är vanligt. Agera i tidig ålder kan vara viktigt. 

Enkäterna skall inte hållas för ofta.  

 

Diskussion om starkare straff med avskräckande effekt. Dock fungerar inte detta i USA, 

statistiskt, socialt och kostnadsmässigt sätt. Att förebygga kan vara bättre. Engagera i 

samhället med till exempel sommarjobb och bidrag till föräldrar. 

 

Idé om tidigare jobb, diskussion för och emot. Alla har inte råd, men om de får mer 

pengar slipper de. Med tidigare ålder till jobb blir det istället till att bidra till föräldrar, 

öka segregation. Dock finns behov av lättare att få sommarjobb; det kan behövas.  

 

Handlar om energidryck, tobak, om någon kan ha ett jobb. Att öka tillgången för utsatta 

områden kan vara viktigare, därför att behovet är större. Kan även handla om att vara 

någonstans att vara, sociala omständigheter som har jobbats med i Trollhättan.  

 

Rastlöshet kan vara avgörande för kriminalitet. Segregation skapas mellan skolor och 

får dem att hata varandra, det borde skapas samband och koppling mellan dem. Vilka 

bor vad, vilka gör vad; Uddevalla centrum borde byggas upp för mer intresse.  

Aktiviteterna har minskats, ingen har kommit, engagerat sig. Måste engagera, sprida 

information, nya plattformar.  

 

Skräpplockning som kombination mellan socialt och ett jobb, en gemenskap mellan 

olika skolor etcetera. Liknande projekt skulle kunna satsas på. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag daterat 2019-12-31 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att inte ställa sig bakom förslaget men att fortsätta jobba mot segreationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 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. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 2020/00637  

Val av styrelse för ungdomsfullmäktige till mandatperiodens 
slut, 2021-06-30 

Sammanfattning 

Enligt ungdomsfullmäktiges arbetsordning § 3 ska ungdomsfullmäktige välja en styrelse 

på det första sammanträdet under hösten. Styrelsen ska bestå av 1 ordförande, 1 

sekreterare, § informationsansvarig och 1 ekonomiansvarig. 

 

Styrelsen väljs till och med mandatperiodens slut, 2021-06-30. Nomineringar och val 

sker på ungdomsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober. 

 

På mötet nomineras Milla Länström till ordförande (i andra hand vice ordförande) och 

Abdirashid Omar Jama till ordförande (i andra hand vice ordförande), Mira Lindgren till 

sekreterare, Julia Kjellgren Sten till informationsansvarig och Liam Rognli till 

ekonomiansvarig. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-12 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar ungdomsfullmäktige om Milla Länström eller Abdirashid Omar Jama 

kan väljas till ordförande. Omröstning begärs vilket sker genom sluten omröstning 

eftersom det rör sig om personval. 

Omröstningsresultat 

Omröstning utfaller enligt följande: Milla Länström får 2 röster och Abdirashid Omar 

Jama får 4 röster. Ordförande konstaterar därmed att Abdirashid Omar Jama har valts 

till ordförande. 

 

Propositionsordning, fortsättning 
Ordförande frågar därefter om Milla Länström kan välja till vice ordförande och finner 

ungdomsfullmäktige så besluta. 

 

Ordförande frågar därefter om Mira Lindgren kan välja till ungdomsfullmäktiges 

sekreterare och finner ungdomsfullmäktige så besluta. 

 

Ordförande frågar därefter om Julia Kjellgren Sten kan väljas till informationsansvarig 

och finner ungdomsfullmäktige så besluta. 

 

Ordförande frågar slutligen om Liam Rognli kan väljas till ekonomiansvarig och finner 

ungdomsfullmäktige så besluta. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

  

att välja Abdirashid Omar Jama till ungdomsfullmäktiges ordförande till och med 2021-

06-30, 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 20 
 

att välja Milla Länström till vice ordförande till och med 2021-06-30, 

 

att välja Mira Lindgren till ungdomsfullmäktiges sekreterare till och med 2021-06-30, 

  

att välja Julia Kjellgren Sten till ungdomsfullmäktiges informationsansvarig till och 

med 2021-06-30, 

 

att välja Liam Rognli till ungdomsfullmäktiges ekonomiansvarig till och med 2021-06-

30, 

  

att ovan valda ska personer ska utgöra ungdomsfullmäktiges styrelse till och med 2021-

06-30. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 307953  

Bestämmande av tid och plats för nästa möte 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att nästa sammanträde äger rum den 9 november kl. 17:00 i rådhuset. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-10-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Dessa punkter tas med inför nästa möte: 

 

 För ungdomar som ska till bussar, var ska en hålla till, kan vi bygga upp 

fritidsgårdar igen? 

 Finns det möjlighet till större tillgång för sommarjobb? 

 Utveckla hur vi vill minska segregation och kriminalitet, mycket med 

sommarjobb och fritidsgårdar. 

 

 

 


