
 

  
Utses att justera Liam Rognli 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 7-13  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Josefin Florell 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Abdirashid Omar Jama 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Liam Rognli 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Ungdomsfullmäktige 2020-07-01 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Josefin Florell 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-07-01  
 

 
Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
Plats och tid Stadsbiblioteket, lokal Romanen kl. 17.00 till 17.54.  
  
Ledamöter Milla Länström, Norgårdenskolan  

Liam Rognli, Norgårdenskolan 

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

Axel Hedlund, Agnebergsskolan 

Julia Kjellgren Sten, Sinclair 

Abdirashid Omar Jama, Dalabergs fritidsgård 

Hamza Jamous, SSU §§ 12-13 

Gabriel Agstrand, Ungsvenskarna  

 
Övriga Valentina Velasquez, samordnare 

Josefin Florell, sekreterare 
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§ 7 Dnr KS 275097  

Upprop 

 

Upprop förrättas.  
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§ 8 Dnr KS 306891  

Val av mötesordförande 

 

Abdirashid Omar Jama utses till mötesordförande.  
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§ 9 Dnr KS 270706  

Val av sekreterare för dagens sammanträde 

 

Josefin Florell utses till sekreterare.  
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§ 10 Dnr KS 306892  

Val av justerare till dagens sammanträdesprotokoll 

 

 

Liam Rognli utses till justerare av dagens sammanträdesprotokoll.  
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§ 11 Dnr KS 306893  

Fastställande av dagordning 

Ungdomsfullmäktige fastställer dagordningen för dagens sammanträde. Punkten "val av 

styrelse" behandlas på kommande sammanträde.  
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§ 12 Dnr KS 2020/00391  

Förlängning av ungdomsfullmäktiges mandatperiod  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har sedan tidigare gett Kultur och fritidsförvaltningen i 

uppdrag att samordna Uddevalla kommuns Ungdomsfullmäktige. Ansvaret för 

samordningen har legat på ungdomssamordnaren som har haft sin anställning hos 

Kultur och fritid. 

  

Under våren 2020 har Kultur och fritid gjort en rad besparingar. En sådan besparing är 

avvecklandet av ungdomssamordnartjänsten. Från och med 1 juli 2020 finns det inte 

längre någon ungdomssamordnare och därmed inte heller någon som kan ansvara för 

samordningen av Ungdomsfullmäktige på kultur och fritidsförvaltningen. 

Kommunledningskontoret har meddelat att tjänstepersonstöd till Ungdomsfullmäktige 

troligen inte finns tidigare än våren 2021. 

  

I februari 2020 gjordes ett avsteg från Ungdomsfullmäktiges arbetsordning genom att 

kultur och fritid genomförde ett val till Ungdomsfullmäktige på våren istället för på 

hösten. 14 ledamöter har sedan mars 2020 blivit invalda till Ungdomsfullmäktige för att 

representera sina skolor, fritidsgårdar och ungdomsförbund. Dessa ledamöter har under 

våren/sommaren haft tre inplanerade sammanträden, varav de två första blivit inställde 

på grund av Covid-19. På det tredje och sista sammanträdet beslutade 

Ungdomsfullmäktige att ha ett extra möte under sommaren för att ta fram ett förslag till 

Demokratiberedningen om att göra ett avsteg från Ungdomsfullmäktige arbetsordning 

och förlänga ledamöternas mandatperiod till juni 2021.   

  

Enligt Ungdomsfullmäktige arbetsordning ska val till Ungdomsfullmäktige ske på 

hösten i samband med terminsstart. På grund av att det varken finns en 

ungdomssamordnare eller en ansvarig person på kommunledningskontoret kommer ett 

val hösten 2020 inte att vara möjligt. Med anledning av detta föreslås att de ledamöter 

som blivit invalda våren 2020 ska sitta kvar till slutet på våren/sommaren 2021.   

  

För att möjliggöra att Ungdomsfullmäktige sammanträder trots ovan nämnda 

omständigheter föreslås att kommunledningskontoret fortsätter att stötta administrativt 

under hösten. Det administrativa stödet ska bestå i protokollföring, hjälp med utskick av 

kallelse och utbetalning av arvodering.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-06-30 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-28 § 4 

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen att avsteg från 

Ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs, i form av att ledamöter som blivit invalda till 

Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021.  
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Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 

kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt tills en ny 

ansvarig funktion är på plats.  

  

Förslag till beslut på mötet 

Ungdomsfullmäktige föreslår att den andra beslutsmeningen ändras enligt följande:  

Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 

kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om möjligt 

en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats.  

  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Ungdomsfullmäktige kan godkänna det första förslaget till beslut 

och finner att Ungdomsfullmäktige godkänner det.  

  

Ordförande ställer förvaltningens andra förslag till beslut mot Ungdomsfullmäktiges 

förslag till beslut och finner att Ungdomsfullmäktige godkänner sitt eget förslag till 

beslut.  

  

Beslut  

Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen att avsteg från 

Ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs, i form av att ledamöter som blivit invalda till 

Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021.   

  

Ungdomsfullmäktige föreslår Demokratiberedningen besluta att 

kommunledningskontoret stöttar Ungdomsfullmäktige mötesadministrativt, om möjligt 

en och samma person, tills en ny ansvarig funktion är på plats.  
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§ 13 Dnr KS 2020/00468  

Remiss: Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns Plan Integration 2030 har sänts på remiss till Ungdomsfullmäktige. 

Planen presenteras och diskuteras. Planen är ett vägledande dokument för kommunens 

arbete för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Utpekade områden att jobba med är boende och trygghet, arbete och studier 

samt demokrati. En bilaga med politiska uppdrag ska komplettera planen.   

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige har följande synpunkter på remissen:  

Polarisering och segregation måste motverkas. Barn och unga bör utbildas om fördomar 

i skolan.  

Uddevalla är segregerat med avseende på skolorna och bostadsområden, invandrare 

finns på ett ställe och svenskar på ett annat. Om dessa blandas mer i exempelvis samma 

skola så utmanas nyanlända att prata mer svenska.  

I de skolor med låg andel invandrare finns rasism. Om eleverna blandas mer skulle 

förståelsen för varandra öka. Det är viktigt att fördomar motverkas.  

Ungdomsfullmäktige fortsätter att diskutera Plan Integration 2030 på ett kommande 

möte och inkommer då eventuellt med fler synpunkter.  

 

 


