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Föredragningslista
Ungdomsfullmäktige

2020-10-13

Sammanträde

Ungdomsfullmäktige

Plats och tid

Skiensalen, Rådhuset, Kungstorget kl. 17:00 tisdagen den 20 oktober 2020

Ordförande

Väljs på mötet

Sekreterare

Väljs på mötet

Föredragningslista
1.

Föredragande

Upprop

Dnr KS 275097
2.

Fastställande av dagordning

Dnr KS 306893
3.

Val av ordförande, sekreterare och justerare för dagens sammanträde

Dnr KS 306891
4.

Besök från kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden

Dnr KS 308382
5.

Ungdomsförslag om att öka tryggheten i skolan

Dnr KS 2020/00580
6.

Ungdomsförlag om att låta ungdomar ha mer roligt

Dnr KS 2020/00595
7.

Val av styrelse för ungdomsfullmäktige till mandatperiodens slut, 202106-30

Dnr KS 2020/00637
8.

Bestämmande av tid och plats för nästa möte

Dnr KS 307953
9.

Övriga frågor

Dnr KS 303909

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till
ungdomsfullmaktige@uddevalla.se
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten andra doftande hygienartiklar.

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 29 december 2019 20:33
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

Skola/klass:
Västerskolan 7D
Lämna förslag
Ämne
Mitt förslag för ett bättre samhälle är att minska kriminaliteten bland barn och ungdomar. Som ungdom är du villig
att testa dina gränser och ta risker för att utmana ditt öde. En forskning visar att det under 2018 anmäldes cirka 1
540 000 brott, brotten är allt från hot till stölder. Det är 34 800 fler brott än det var 2017, alltså ökar kriminaliteten.
Det är även bevisat att unga män och vuxna män är dem som utför den mesta delen av kriminaliteten.
Lösning
Flera skolor börjar få ett “sämre” rykte där ungdomar anses vara illegala eller begå näst intill brottsligheter. I sådana
områden uppstår massor av hot, langning därmed följt av trakasseringar och stölder.
Det är viktigt att man agerar i tidig ålder, att åtminstone ha möjlighet att varna oss ungdomar innan något illa sker.
En lösning är att få varje elevs vårdnadshavare delaktig i dess skolgång. Om detta uppnås kommer barnet och
vårdnadshavaren kunna ha mer förståeliga diskussioner, och föräldrarna kommer kunna ha mer ordning på sina
barn.
En annan lösning är att det blir fler skolinspektioner. Elever som går i skolor kan även varje månad fylla i en enkät
om hur skolmiljön har varit. Enkäten är anonym. Dem skolor som får “sämst” resultat måste inspekteras och hitta en
lösning. Kanske behövs det bytas ut lärare, eller måste skolan ordna tydligare regler som visar eleverna vad som är
lämpligt eller olämpligt.
Min sista lösning är att ge eleverna tillgång till delaktighet i lärarnas jobb så att de får större förståelse om hur allt
fungerar, varför det är så viktigt att kunna ta skolan på allvar osv.
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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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Tjänsteskrivelse
2020-10-12

Handläggare

Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Telefon 0522-69 62 90
sebastian.johansson@uddevalla.se

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.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Förslag till beslut

Ungdomsfullmäktige beslutar
att välja N.N. till ungdomsfullmäktiges ordförande till och med 2021-06-30
att välja N.N till ungdomsfullmäktiges sekreterare till och med 2021-06-30
att välja N.N till ungdomsfullmäktiges informationsansvarig till och med 2021-06-30
att välja N.N till ungdomsfullmäktiges ekonomiansvarig till och med 2021-06-30
att ovan valda ska personer ska utgöra ungdomsfullmäktiges styrelse till och med 202106-31.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
Kommunikationsenheten
Ungdomsfullmäktige, för kännedom.

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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Dnr KS

2020/00637

