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Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
  
Plats och tid Rådhuset, Skiensalen, kl. 17:00-19:00 måndagen den 13 mars 2023  
  
Ordförande Diana Tadjimurat Ysupova 
  
Sekreterare Andréa Kihl 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 

Dnr KS 324223  
 

2.  Samarbete med organisationen Vi Unga och anordnande av 

ungdomsdag 
Dnr KS 325011  

 

3.  Enkätutskick till skolor om skolmaten 

Dnr KS 325012  
 

4.  Medborgarförslag från Yngve Davidsson om en manifestation för fredliga 

och inkluderande samhällen 

Dnr KS 2022/00673  

 

5.  Natasia Schewenius avsägelse uppdrag som ledamot och sekreterare i 

ungdomsfullmäktige 
Dnr KS 325013  

 

6.  Information om event på stadshuset den 29 mars med 

Agnebergsgymnasiet- om ungas lösningar på social hållbarhet 
Dnr KS 325014  

 

7.  Planera in skolbesök för att nå ut med information om 

ungdomsfullmäktige  
Dnr KS 325016  

 

8.  Information om Uddevalla kommuns demokratipris 
Dnr KS 325017  

 

9.  Dalabergsdagen den 16 maj och Tureborgsdagen den 26 maj 

Dnr KS 325015  
 

10.  Övrigt 
Dnr KS 317292  

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Ungdomsfullmäktige 

 

2(2) 

2023-03-08  
 

 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Yngve Davidsson om en manifestation 

för fredliga och inkluderande samhällen 

Sammanfattning 

Yngve Davidsson har inkommit med medborgarförslag om att ”vi Uddevallabor gör en 

manifestation om Fredliga och inkluderande samhällen. Detta är punkt 16 i de globala 

målen för hållbar utveckling. Detta mot bakgrund av alla konflikter i världen.” 

 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss 

till ungdomsfullmäktige. 

 

Kommunens strategiska plan för 2023-2026 har tre kompassriktningar varav en är 

Uddevalla – en kommun att lita på. Den politiska majoriteten uttalar i planen bl.a. att 

demokratin och engagemanget i kommunen ska stärkas så att vi får ett inkluderande 

samhälle med stor sammanhållning. Kommunen kommer under mandatperioden följa 

utvecklingen bl.a. genom att mäta medborgarnas förtroende för politiker och 

kommunanställda. Under mandatperioden kommer ett antal insatser göras eller 

förstärkas i enlighet med inriktningen.  

 

I förslaget framgår inte närmare vilken typ av manifestation som avses. Kommun-

ledningskontoret uppfattar som att det handlar om ett särskilt arrangemang vid en viss 

tidpunkt. I nuläget finns ingen sådan manifestation planerad från kommunens räkning. 

Om ett initiativ skulle inkomma från t.ex. en förening är kommunen beredd att pröva 

om och i så fall på vilka sätt medverkan och eller/stöd kunna ske. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-03-02. 

Medborgarförslag från Yngve Davidsson. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förslagsställaren 

Ungdomsfullmäktige 



Medborgarförslagets ärende: 
Fred på jorden 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det skulle vara viktigt om vi Uddevallabor gör en manifestation om Fredliga och inkluderande 
samhällen. Detta är punkt 16 i de globala målen för hållbar utveckling. Detta mot bakgrund av alla 
konflikter i världen 
 
Dagens datum: 
2022-12-14 
 
Namn: 
YngVe Davidsson 
 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2022-12-14 15.28 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2023-01-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2022/00673 

Medborgarförslag från Yngve Davidsson om en manifestation 
för fredliga och inkluderande samhällen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till 

ungdomsfullmäktige, 

 

att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet senast den 11 januari 2024. 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-01-16 

Christina Nilsson (KD), Anna-Lena Heydar (S), Caroline Henriksson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-01-16 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2023-01-17 

Förslagsställare 

Ungdomsfullmäktige 
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