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§ 1 Dnr KS 324368 

Upprop, fastställande av röstlängd och val av justerare 

Sammanfattning 

Aïsha Hasan utses till justerare 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2023-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 324361 

Dialog om skolmaten med barn-och utbildningsnämndens ordförande 
Roger Ekeroos (M) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Mattias Forseng (SD)  

Sammanfattning 

Politikerna presenterar sig, ledamöterna i ungdomsfullmäktige ställer frågor: 

 

Hur fungerar budgeten för skolmaten i Uddevalla?  

Samhällsbyggnadsnämnden har en serviceenhet som tillverkar all mat till kommunen. Maten lagas 

i centralköket och körs sen ut till skolor där den värms. Detta betalas av Barn och 

utbildningsnämnden. Barn -och utbildningsnämnden gör en budget på flera miljoner så 

samhällsbyggnadsnämnden vet hur mycket de kan laga mat för. Samhällsbyggnadsnämnden hör 

av sig om priserna går upp, om det är något de inte går att få tag i etc.  

 

Kan man göra något åt att det inte är gott?  

Barn-och utbildningsförvaltningen får info från kostchefen om vad som slängs. Dels slängs mat 

som eleverna inte gillar, dock slängs också god mat för då tar elever för mycket på tallriken och 

äter inte upp. Vad maten får innehålla styrs också av myndigheter som Livsmedelsverket.  

Politikerna meddelar ungdomsfullmäktige att nu är en bra tidpunkt att ta in synpunkter på 

skolmaten om det ska bli förändringar. Mat blir dyrare generellt och det kostar mer pengar för 

kommunen.   

 

Hur ser fördelningen ut mellan animalisk och vegetarisk?  

Måltidsdokumentet styr här sen bestämmer varje rektor. Det kommer alltid finnas alternativ kost 

men frågan är hur mycket alternativ det ska vara. Frågan lyfts från ungdomsfullmäktige om 

rektorn ska ha så mycket makt och politikerna säger att rektorns makt styrs av skollagen.  

 

Vi vill ha mer kött, det är det som äts av elever- finns det möjlighet att alltid ha ett animaliskt 

alternativ?  

Politikerna svarar att måltidspolicyn diskuteras nu, en lösning är att alltid ha ett alternativ kött, 

fisk, vegetariskt.  

 

Vad gör ni med maten som blir över?  

Det som varit på tallriken slängs, en del kan gå till djurfoder. Vi måste ha marginal, att maten tar 

slut får inte hända. Normalt vet kökspersonalen hur mycket som går åt. De mäter i gram vad som 

slängs. Mat som inte varit på tallriken blir bland annat matlådor till personalen.  

 

Ungdomsfullmäktiges lägger fram följande förslag efter diskussion grupper:  

• Installera smiley -feedbackterminaler i matsalen för statistik vardagligen om vilken mat 

som uppskattas mest av elever. Det som inte uppskattas- servera inte! 

• Brevlåda vid matsalen där elever kan lämna in förslag.  

• Mer makt åt matråden på skolorna. 

• Viktigt att elever som inte sitter i ungdomsfullmäktige också har möjlighet att framföra 

synpunkter och påverka. Pratar man med rektor är ofta svaret att det är politikerna som 

bestämmer.  
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Ytterligare förslag som kom upp på mötet från ledamöter i ungdomsfullmäktige: 

• Mer kött på menyn 

• Om fokus är vegetariskt en dag ska det finnas fler vegetariska alternativ att välja på 

• Ta bort konstiga alternativ som gör saker mindre gott- till exempel broccoli på pizzan 

• Mer ris istället för potatis 

• Fler alternativ på Ramnerödsskolan 

• Tavla där elever kan skriv upp idéer 

• Att elever får rösta om vad som är godast 

• Förslag om önskevecka där elever får önska skolmat 

Politikerna ställer frågan till de ledamöter som går på friskolor vad de kommunala skolorna kan 

lära sig därifrån.  

 

• Något att lära från friskolorna är att ha fler alternativ och att skolorna lagar maten i egna 

kök.  

Enkät om skolmaten för att få en bredare bild av vad elever tycker 

Ungdomsfullmäktige erbjuder sig att göra en enkät om skolmaten som skickas ut till elever via V-

klass och även dela ut till privata skolor för att få en jämförelse. Politikerna är positiva till en enkät 

och lovar hantera enkätresultaten i respektive verksamhet. Politikerna tipsar om att använda 1-5 

skala i enkät för att se vilken kvalité eleverna tycker att maten håller.  

 

Vad kan ungdomsfullmäktige göra och nästa steg 

-Synpunkterna sammanställs och skickas till politikerna och förvaltningschef.   

-Politikerna kommer lyfta med resp. förvaltningschef hur det kan bli lättare att lämna synpunkter 

om skolmaten som elev.  

-Skolmaten har hög prioritet nu och politikerna hoppas ha en lösning till sommaren. Därför är det 

ett bra tillfälle att komma in med synpunkter som ungdomsfullmäktige gör nu.  

-Angående förslag om mer kött ser politikerna över lösning med ett alternativ vegetariskt, ett 

alternativ fisk och ett alternativ kött varje dag, med målet att minska antalet rätter totalt.  

-Politikerna tackar för inbjudan och viktiga inspel och föreslår att ungdomsfullmäktige ska bjuda 

in dom igen i slutet på året för att få återkoppling på hur arbetet har gått.  

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att skicka vidare synpunkter till politikerna och respektive förvaltningschef  

 

att genomföra enkät om skolmaten 
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§ 3 Dnr KS 324367 

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Ordförande Diana går igenom föregående protokoll från 15 december och vad som beslutades.  

 

Ang. §43 och beslut om samarbete med biblioteket: Bibliotekschefen har hört av sig till 

ordförande och vill boka ett nytt möte. 

 

Ang. § 47 Samarbete med föreningar: på föregående möte togs beslut om att bjuda in Vi unga till 

ett möte med ungdomsfullmäktige.  

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att bjuda in Faraah från föreningen Vi Unga till nästa möte den 9 mars.  
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§ 4 Dnr KS 2022/00692 

Ungdomsförslag om bana för bilar eller A-traktorer 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige diskuterar att det är för riskabelt med en bana, ett inhägnat område skulle 

bara innebära att de med EPA kör snabbare.   

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag daterat 2022-12-13 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget 
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§ 5 Dnr KS 2022/00691 

Förslag om nattklubb för unga 15-17 år för gemenskap bland unga 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige tycker inte att en nattklubb ska uppmuntras av kommunen. Ett bättre 

alternativ är istället att skolor ska genomföra fler discon.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag/synpunkt daterad 2022-12-13 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget 
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§ 6 Dnr KS 324362 

Utvärdering av fotbollsturnering Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige utvärderar fotbollsturneringen på Rimnersvallen den 18 december 2022. 

Som en första aktivitet anordnat av ungdomsfullmäktige var det mycket lyckat med den 

begränsade tiden för planering och den begränsade budgeten. Många unga deltog och 

kommenterade hur kul det var och flera fick upp ögonen för ungdomsfullmäktige.  

 

Ungdomsfullmäktige reflekterar över vad som kunde gjorts bättre samt vad som kan göras bättre 

till nästa event: 

   

-Det borde ha varit en gräns på antalet: det var inte för många lag men det kom mycket publik  

-Eventuellt hade det varit bra med en entréavgift för publik 

-Ha en mer detaljerad planering till nästa gång 

-Undvika att hyra en lokal pga. risken för skadegörelse utan istället vara utomhus vid nästa 

aktivitet. 

-Ta in hjälp från vuxna för att hålla ordning 

 

Marie Lundström, fritidsledare, tipsar om att ta in hjälp utifrån inför nästa event, från föreningar 

(Ex. Sisu) och via kommunen stöd från fritidsledare och att söka pengar via giraffstöd.   

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2023-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 324364 

Information om samarbete med Rädda Barnen 

Sammanfattning 

Styrelsen informera om att Rädda Barnen tagit kontakt och besökt ett möte med styrelsen. Rädda 

Barnen har ett 3 års projekt för hjälpa asylsökande barn att etablera sig i samhället. De vill 

samarbeta med oss, ha våra synpunkter och även hjälp med aktiviteter. De vill träffa hela 

ungdomsfullmäktige.  

 

Diskussion i ungdomsfullmäktige om att många föreningar hör av sig och vill samarbeta och det är 

viktigt att prioritera eftersom ungdomsfullmäktige inte har obegränsat med tid. När det gäller 

Rädda barnens projekt är målgruppen framför allt barn och inte ungdomar. Ungdomsfullmäktige 

menar att Rädda Barnen borde vända sig till den målgruppen och experter istället för dom.  

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte bjuda in Rädda barnen till ett möte med ungdomsfullmäktige 
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§ 8 Dnr KS 324365 

Information om ungdomsfullmäktige Ängelholm 

Sammanfattning 

Ordförande Diana har blivit kontaktad av ungdomsfullmäktige Ängelholm och informerar om 

samtalet. I Ängelholm har de inte mandatperiod utan det går att gå med i ungdomsfullmäktige 

under hela året. Ledamöter får inte lön som i Uddevalla ungdomsfullmäktige 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att notera informationen 
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§ 9 Dnr KS 324366 

Samarbete med Kulturskolans musikal 

Sammanfattning 

Signild, ekonomiansvarig i styrelsen informerar om kulturskolans musikal som är för unga och 

arrangeras i sommar. De vill få fram kostymer för musikalen och undrar hur ungdomsfullmäktige 

kan hjälpa till ekonomiskt.  

 

Ungdomsfullmäktige kommer fram till att inte ta ställning till det nu utan att ta fram förslaget igen 

när det finns mer information om vad kulturskolan behöver.  

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att lyfta förslaget igen när det finns mer information om vad kulturskolan behöver 
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§ 10 Dnr KS 317292 

Övrigt 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige diskuterar idéer för hur de kan använda årets budget 

I diskussionen kommer ungdomsfullmäktige fram till att det är bättre att göra en större aktivitet 

istället för flera små- för att en större aktivitet bättre kommer att sprida ordet om 

ungdomsfullmäktige. Två större förslag för aktivitet tas upp:  

 

• Förslag om att anordna festival med Uddevalla artister 

Festival med scen, set up, samt hyra av artist. Idé att hyra Uddevallaartister som New Kid, 

Tomas Stenström. Här kommer ungdomsfullmäktige fram till att de behöver söka pengar av 

kommunen och samarbeta med föreningen Vi unga.  

 

• Förslag om ytterligare ett sportevent: volleyboll 

Ungdomsfullmäktige kan anordna ett till sport-event fast under sommaren. Behöver inte vara 

så stort: hyra volleybollplaner, uppmuntran om att kom och spela. Plocka upp skräp efteråt.  

 

Fler idéer om mindre aktiviteter som ta upp på mötet:   

• Spelkväll 

• Streama Melodifestivalen  

Ungdomsfullmäktige diskuterar att man vill göra något extraordinärt, något som inte finns på 

fritidsgårdarna.  

 

En idé är att vara ute på fritidsgårdarna och fråga unga vad saknar och vad de helst vill ha. 

 

Fråga om Lokal och fika framöver 

Det är första gången ungdomsfullmäktige testar att vara på Bohusläns museum. Frågan ställs till 

ungdomsfullmäktige var de vill vara framöver och en majoritet föredrar Rådhuset. När det 

kommer till fika vill ungdomsfullmäktige hellre ha sockerfika än smörgåsar. 

 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att vara på Rådhuset och att ha sockerfika.  

 

 


