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Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
  
Plats och tid Sammansträdesrummet Rampen, kl. 17:00-19.00 torsdagen den 19 maj 2022  
  
Ordförande Julia Fält 
  
Sekreterare Diana Tadjimurat Ysupova 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop, val av justerare, fastställande av röstlängd 
Dnr KS 319534  

 

2.  Information och dialog om stadsutvecklingen 
Dnr KS 319535  

Cecilia Friberg 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

3.  Användning av ungdomsfullmäktiges budget 2022 
Dnr KS 2022/00298  

 

4.  Ungdomsförslag om att anordna en festival för ungdomar 
Dnr KS 2022/00253  

 

5.  Medborgarförslag från Tindra Andersson om skolmaten 
Dnr KS 2022/00233  

 

6.  Medborgarförslag om att få sommarbusskort gratis 
Dnr KS 2022/00276  

 

7.  Medborgarförslag om anlägga en konstgräsplan som kan 

användas för fotboll och padel på Fasseröd 
Dnr KS 2022/00220  

 

8.  Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med 

regnbågsflaggan 
Dnr KS 2022/00184  

 

9.  Medborgarförslag från Erica Karlsson om att anlägga en 

streethockeyplan i Herrestad, Kisselberg 
Dnr KS 2022/00275  

 

10.  Övrigt 
Dnr KS 317292  
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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. 

 

 



Från: no-reply@uddevalla.se 

Skickat: den 7 april 2022 23:16 

Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 

Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 

Uppföljningsflagga: Följ upp 

Flagga: Har meddelandeflagga 

Namn: 

Mohamed 

Postadress: 

mohamedabdulahi06@gmail.com 

Postnummer: 

45172 

Skola/klass: 

Ramnerödskolan 9A 

Lämna förslag 

Jag själv är en en ungdom och det känns som att våran kommun inte gör några aktiviteter för oss.  

Uddevalla känns som en död stad, speciellt för oss mellan 15-18. Det finns inte saker man kan göra 

under  

helgerna förutom att gå till våran köpcentrum i torp. Så jag tänkte om våran komun kunde Anordna 

en  

festival för ungdomar 15+ år gamla. Jag tänkte att vi/uddevalla komun kunde bjuda in kända 

artister/DJ,  

dessutom ha några tävlingar/ aktiviteter där oxå.  

 

Om jag hade representerat alla ungdomar i uddevalla hade jag tagit upp det här  

 

MVH Mohamed Mohamed 

Kontakt: e-post mohamedabdulahi06@gmail.com Telefonnummer 0707428518 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-04-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr KS 2022/00233 

Medborgarförslag från Tindra Andersson om skolmaten 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta åt barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden och ungdomsfullmäktige.  

 

att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 13 april 2023. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-19 

Elving Andersson (C), Kenneth Engelbrektsson (S), Jerker Lundin (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-19 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-04-20 

Förslagsställaren via post  

Barn och utbildningsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden  

Sekreterare för ungdomsfullmäktige 

 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 4 april 2022 18:53 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skolmaten 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! Jag och mina kompisar har ett medborgarförslag som gäller skolmaten. 
 
Vi tycker att det är alldeles för mycket vegetariskt och fisk, vi tycker att det borde vara mer kött då vi 
behöver kött proteiner. När det är kött finns det alltid ett vegetariskt förlsag vid sidan av så man kan 
välja men det är aldrig tvärtom vilket vi tycker är lite dåligt då jag och mina kompisar inte tycker om 
vegetariskt så mycket. Det vi vill ha fram med detta är att vi vill ha mer kött och att det är lite 
orättvist för när det är kött finns det alltid ett vegetariskt allternativ men aldrig tvärtom. Vi behöver 
kött proteinerna därför att vi ska orka med skoldagarna och kunna prestera vårat bästa på 
lektionerna för nu när det är vegetariskt äter vi inte så ofta då det inte alltid är lika gott. På 
lektionerna så kan vi inte prestera på topp pågrund av att man inte har ork, är hungrig och har svårt 
att fokusera, pågrund av detta så får vi sämre resultat på prov mm och kan inte göra sitt bästa…. 
Så snälla tänk igenom detta och meddela tillbaka :) 
 
Dagens datum: 
4/4- 2022 
 
Namn: 
Tindra Andersson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Busskort 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag tycker att ungdomar födda 10-04 borde få sommarbusskort som i Göteborg och Stockholm. Detta 
för att kunna ta sig från olika ställen fram och tillbaka istället för att köpa ett busskort som kan bli 
rätt så dyrt. 
 
Dagens datum: 
29 april 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 29 mars 2022 09:56 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Folkhälsa 
 
Ditt medborgarförslag: 
Gamla fotbollsplanen vid frostfrias fasseröd. Anlägga konstgräsplan med två mål som går att fälla upp 
samt avtagbart nät i mitten som gör att planen kan användas för både fotboll och padelverksamhet. 
Planen bör göras k ordning snarast! Fasseröds barn har idag en grusplan att tillgå på lekplatsen  men 
snälla ta tag i denna plats! 
 
Dagens datum: 
2220329 
 
 
Skicka med en bilaga 
51930A49-FD06-4158-83C2-A66D684C2181.png 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 9 mars 2022 15:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Flaggning med regnbågsflaggan. 
 
Ditt medborgarförslag: 
D22-03-08 lyssnade jag till en föreläsning med Emilia Larsdotter. Emilia föddes 1975 och tilldelades 
könet pojke. Emilias resa till den hon är idag har varit kantad av kränkningar, förnedringar och 
misshandel.  
 
Vi vet idag att 60% av alla transpersoner i åldrarna 15-19 år har övervägt självmord och 40% har gjort 
åtminstone ett allvarligt försök!!!  
 
I Karlstad kommun flaggar alla skolor varje dag med regnbågsflaggan för att visa sitt stöd för alla 
människors rätt att vara den man är. Jag önskar att vår kommun fattar ett klokt beslut att följa efter 
detta fantastiska initiativ! 
 
Dagens datum: 
22-03-09 
 
Namn: 
Linda Ström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 30 april 2022 07:33 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Att anlägga en streethockeyplan i Herrestad/kissleberg 
 
Ditt medborgarförslag: 
För att få ungdomar i vårt område att undvika bekymmer och få vettig sysselsättning även när det de 
inte har organiserad träning. På de allra flesta ställen i Uddevalla finns fotbollsplaner och möjlighet 
att utöva sin sport även på fritiden och alla vet att spontanidrott och aktiviteter för ungdomar mer 
meningsfull fritid. En EN förebyggande åtgärd till att  ungdomar i vårt område får just är att anlägga 
en streethockeyplan där de kan samlas och utöva positiva aktivitet på kvällar och helger. 
 
Dagens datum: 
29/4 2022 
 
Namn: 
Erica karlsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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