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Sammanträde Ungdomsfullmäktige  

Plats och tid Microsoft Teams-möte, kl.17:00-19.00 

  

Ledamöter Abdirashid Omar Jama 

Hamza Jamous 

Liam Rognli 

Mira Lindgren 

Milla Länström (deltar från 17.45 min)  

 

 

Övriga Andréa Kihl, Demokratutvecklare/utredare 

Sebastian Johansson, Kommunsekreterare 

Annelie Högberg (S), Ordförande Kultur och Fritidsnämnden 

Maria Letho, Enhetschef kultur och fritidsförvaltningen, avdelning fritid 

och unga 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

 

Sammanfattning 

 

Liam Rognli utses till justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr KS 2021/00056   

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

Sammanfattning 

 

Var ska vi ungdomar vänta under tiden mellan skolan och bussen? 

Det finns tankar för centrala delar i Uddevalla med kulturstråk vid studio 32 och Lotsen, 

som ska byggas om till kulturhus för föreningar med bland annat en cafeteria. Denna 

kommer vara nära gymnasieskolorna och förhoppningsvis fånga upp många ungdomar.  

 

I Ljungskile finns det ingen plats, eller plan, just nu. Kulturplanen på Kungsgatan 

kommer att bli viktig. En plats i Ljungskile föreslås helt enkelt till biblioteket. 

Aktiviteter där kan kanske arbetas fram av ungdomar. Mobila fritidsledare skulle kunna 

engageras likt verksamheten på Bohusläns museum.  

 

Hur når en de mobila fritidsledarna? 

De går att nå över telefon, nummer finns på hemsidan. Finns även över facebook. Det 

fanns tanke och försök på snapchat, men var svårt. Har inte funnits ute på skolorna 

mycket under pandemin, men tidigare fanns det fasta tider.  

 

Om fritids slutar efter 4:an och fritidsgårdarna börjar först i 6:an eller 7:an, var 

ska då mellanstadiet vara?  

 

På Skogslyckan och Dalaberg finns fritidsklubbar, det fanns även förr i Ljungskile. 

Dessutom finns ett “storfritids” i Källdal, med aktiviteter. Fritidsklubbar är som en 

förlängning på fritids, med mer öppen tid, inte inskrivet när en ska vara där.  

 

Finns idéer på vilken omställning en kan göra under pandemin när många 

aktiviteter för unga är inställda? 

 

Kommunen har behövt noggrant följa rekommendationer som ändras hela tiden. Har 

behövt stänga men kan nu börja öppna upp för 05:or och äldre. Folkhälsomyndigheten 

har nu sagt att det är viktigt att behålla ungdomars fritidsaktiviteter.  

 

Det kan bli bokningsbara lokaler och grupper, som t.ex studion. Gäller fortfarande bara 

för ungdomar födda 05 eller senare, men för den åldersgruppen finns planer som är 

beredda att dras igång när det blir möjlighet. 

 

Det kan gå att ha fritidsgård på distans, denna hålls över discord. Men det har varit svårt 

med marknadsföringen, och den har dessutom avsiktligt inte blivit så stor till att börja 

med, då det finns stor ovana. Det skulle kunna vara en möjlighet med ett 

planeringsmöte med ungdomar och fritidsledare om idéer till vad som kan vara roligt 

över distans etc.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid Dalabergs fritidsgård har skillnad synts sedan tiderna började dras ner, 

varför har ni tagit bort öppettider? 

 

Söndagarna har varit öppna lika länge tills pandemin. Att lördagarna stängdes beror på 

neddragning i personal och besparingar, kommunen var tvungna att välja en helgdag.  

 

Varför känns det som att sommarprojektet Ehsan ( Fotbollen i Dalaberg ) har 

blivit mindre engagerat? 

 

Ehsan har inte ändrats, finns kvar med t.ex. ungdomsledare. Pandemin pågick ju under 

sommaren, men Ehsan fanns ändå. När det gäller fotbollsgrupperna kan en se att 

gruppen blev så stor att det behövdes bildas åldersgrupper, det kanske kan märkas? 

 

Hur blir det med fritidsgården på Tureborg?  

 

Det har länge varit ett prioritetsområde. Kultur och fritid har bland annat kollat på detta. 

Med en ny majoritet i juli i Uddevalla kommun finns ett uppdrag att alla nämnder och 

förvaltningar ska jobba för barn och unga i Tureborg. Det syns att Tureborg är tomt, att 

det inte finns något där att göra. Förr fanns det där. Vad det nya kan bli kan vi diskutera 

med ungdomarna, involvera dem.   

 

Kommer ansvarig tjänsteperson för ungdomsfullmäktige, alltså Andréa Kihl, vara 

kvar även till hösten och senare, då vi sett att det blockerats innan?  

 

Vill och kommer ha kvar henne, kan se att det är viktigt att höra ungdomsfullmäktige 

och bli bättre på kommunikationen.  

 

Vad har pengarna som tagits bort från fritidsgårdar lagts på? 

 

Kostnaderna för kommunen ökar och vi blir fler personer. Mycket pengar har gått till 

äldreomsorgen. I förra årets budget lades 8,8 miljoner på besparingar. När politisk 

ledning byttes stoppades de fortsatta kraftiga besparingarna, det går inte att fortsätta 

med dem i två år till.  Det är olyckligt att dra pengarna från barn/unga. Mycket inom 

Kultur/fritid är förebyggande, annars kan det kosta kommunen kanske tio gånger mer i 

framtiden, bara att en ser effekterna någon annanstans.  

 

Finns det tanke på återöppning för bryggeriet? 

 

Nej, det kom för få dit och det var höga hyreskostnader. Alternativet blir istället 

Kulturstråket med lokaler för kulturföreningar, utescen och café. Mer centralt med 

bättre lokaler, en möjlighet för unga, men inte riktigt en fritidsgård dock. Fältenheten 

och socialtjänst kan även samverka. Många föräldrar ville inte barn skulle vistas på 

bryggeriet vissa tider och det var även en påverkande faktor till nedläggningen. 

 

Vilka öppettider ska finnas för Kulturstråket? 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Har inte kommit så långt, blev nyss klara med ritningar. Scen, utsidan, bakgård ska 

rustas upp med “konstnärlig gestaltning”. Kommer inte bli klart nästa år, det kan ta 

några år. Vill ha en levande stadskärna med vettiga sysselsättningar för barn/ungdomar. 

 

Vilken åldersgrupp kommer det att vara för det nya (kulturstråket) och kommer 

det att kosta något?  

 

Har inte kommit så långt. Diskussion om vilken typ av verksamhet som skulle kunna 

finnas kan gå till ungdomsfullmäktige. Tänka igenom bra aktiviteter om vad som ska 

fylla lokalerna och fånga upp dem på stan. Det har visat sig att en traditionell fritidsgård 

kanske inte efterfrågas i centrum, utan istället något mer aktivitetsstyrt, vilket ungdomar 

borde få vara med och bestämma om. Eftersom föreningar kommer att vistas där mycket 

kan det bli för alla åldrar. 

 

Finns idéer för lokaler till musik, dans, fotboll? 

 

Kulturföreningar kommer att kunna hyra in sig i kulturstråket, det finns redan många 

liknande möjligheter för idrottsföreningar. Rampen arbetar ihop med skolan så att de 

efter skoltid kan komma in för aktiviteter. Många flickor från Dalaberg åker dit för 

danssalar osv. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00059  

Diskussion om marknadsföring Ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Facebooksidan är avpublicerad. Någon av ledamöterna borde ha extra 

informationsansvar för idéer kring inlägg på Instagram. Abdirashid Omar Jama kan 

fortsätta med detta, tar på sig uppdraget som informationsansvarig. Milla Länström 

hjälper till. Även Andréa Kihl måste ha tillgång och se vilka planer på inlägg som finns. 

Alla måste ta del av kommunens riktlinjer för sociala medier, måste läsa och bekräfta 

den 

Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktiges kallelse 2021-01-26, § 3 Diskussion om marknadsföring 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

  

att notera informationen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 310240  

Julia Kjellgren Sten avsägelse uppdrag som ledamot 
Ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Julia Kjellgren Sten har meddelat förvaltningen att hon inte längre har möjlighet att vara 

med i Ungdomsfullmäktige framöver och därför avsäger sig sitt uppdrag. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen 
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§ 5 Dnr KS 310314  

Axel Hedlund avsägelse uppdrag som ledamot i 
Ungdomsfullmäktige 

Axel Hedlund meddelar förvaltningen att han vill avsäga sig sitt uppdrag i  

Ungdomsfullmäktige 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 310315  

Rebecka Fallenkvist avsägelse uppdrag som ledamot i 
Ungdomsfullmäktige 

Rebecka Fallenvvist meddelar förvaltningen att det inte längre är aktuellt att vara 

ledamot i Ungdomsfullmäktige och avsäger sig därför sitt uppdrag. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att godkänna avsägelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 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 

Medborgarförslaget diskuterades på fullmäktige 2020-12-15 då fullmäktige beslutade 

att skjuta upp beslutet om att stödja/inte stödja 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2020-12-03 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att inte stödja medborgarförslaget  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00595  

Ungdomsförslag 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 2020-01-20 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att ställa sig bakom ungdomsförslaget 
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§ 9 Dnr KS 310324  

Övrigt 

Korta filmklipp för marknadsföring över instagram om nästa val kommer att göras 

under mars med hjälp av elever och lärare från medieprogrammet. Alla är intresserade 

av att medverka, förslag är att just styrelsen gör det. Förberedelser kommer att skickas 

över mail. 

 

Porträtt med bild och text om ledamoten ska läggas upp på instagram under februari.  
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§ 10 Dnr KS 310349  

Bestämmande av tid och plats för nästa möte 

Sammanfattning 

23 mars, 14:00-16:00, Microsoft Teams. möte om ingen förändring. 

 

 

 

 


