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Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23  
 

 
Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
Plats och tid kl.14.00-16.00 
  
Ledamöter Abdirashid Omar Jama 

Milla Länström 

Liam Rognli 

 
 

Övriga Andréa Kihl, Demokratiutvecklare/utredare 

Roger Gadd, föredragande 

 

Åhörare:  

Helena Lennernäs 

Roger Borg 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Milla Länström utses till justerare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 311298  

Information samt inhämtning av synpunkter kring utveckling av 
Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Processledaren för projektet Utveckling Rimnersområdet informerar 

Ungdomfullmäktige om projektet i stort och de dialoger som förs med föreningar och 

andra aktörer angående vad det nya Rimnersområdet ska innehålla. Önskningar som 

kommit in är bland annat att det ska finnas flera sociala ytor, utegym, plats för E-sport, 

rackethall och att området binds samman mer med Bjursjöns friluftsområde.  

 

Under sammanträdet lyfter Ungdomsfullmäktige sina önskemål om padelbanor. 

Ledamöterna tar också upp att de ska finnas en busshållplats nära så att det är lätt att ta 

sig dit.  

 

  

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2021/00176  

Ungdomsförslag om att ändra arbetsordningen i 
ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsförslaget handlar om att öka antalet möten för Ungdomsfullmäktige, för att de 

ska kunna få mera gjort.  

 

Under sammanträdet diskuteras hur mycket antalet möten ska öka med, från dagslägets 

tre möten per termin.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag daterat 2021-03-08 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att skjuta upp beslut om förslaget till nästa sammanträde 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2021/00177  

Ungdomsförslag om att ge ut matkort till elever som har 
distansundervisning 

Sammanfattning 

Ungdomsförslaget handlar om att skolmaten är en trygghet för många, att matkort 

därför ska införas för elever som pluggar på distans så de kan köpa lunch på 

restauranger. Det skulle också gynna många restauranger som drabbats hårt under 

pandemin.  

 

Under sammanträdet förs diskussion om att matkortet kan bli svårt att utnyttja för elever 

som bor på landet och inte har restauranger i närheten. I diskussionen lyfts dock att flera 

av de socioekonomiskt utsatta områdena ligger centralt och att barn-och unga boende i 

dessa områden skulle gynnas av ett matkort. Möjligheter som finns idag med 

hemleverans från restauranger kan vara en lösning för elever som bor utanför centrum.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag 2021-03-08 om att ge ut matkort till elever som har 

distansundervisning  

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att stödja Ungdomsförslaget 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 311512 pgh 

Remiss Uddevalla kommuns Friluftsplan 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige informeras om friluftsplanen och ställer sig positiva till innehållet. 

Ungdomsfullmäktige betonar särskilt vikten av friluftsliv i skolan.  

Beslutsunderlag 

Hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun 2030 

Beslut 

Ungdomfullmäktige beslutar  

att notera informationen  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 2021/00111  

Medborgarförslag från Stina Edvardsson om digital fritidsgård 
för barn efter skolan 

Sammanfattning 

Förslagsställaren efterfrågar en digital fritidsgård nu när fritidsgårdarna är stängda under 

pandemin. I den digitala fritidsgården ska barn -och unga kunna mötas efter skolan, 

prata med varandra och med fritidsledare.  

 

Ungdomsfullmäktige lyfter under sammanträdet att digital fritidsgård redan finns i 

kommunen iform av kanalen Discord. Ungdomsfullmäktige menar att fokus istället 

behöver läggas på att marknadsföra Discord bättre så att allmänheten känner till det. 

Discord skulle exempelvis kunna synliggöras genom ett reportage i Bohuslänningen och 

på Uddevallas Instagram.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2021-02-11 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att stödja medborgarförslaget 

Protokollsanteckning 

Ungdomsfullmäktige vill betona att en digital fritidsgård redan finns (Discord) och att 

den behöver marknadsföras mer 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2021/00051  

Medborgarförslag om porrfilter på wifi-nätverk och trådbunden 
uppkoppling inom skolan 

Sammanfattning 

Förslagsställaren anser att kommunen ska se till att det finns ett filter som hindrar 

användande av porrsajter i skolans miljöer, bibliotek och andra offentliga lokaler och 

platser i kommunen.  

 

Ungdomsfullmäktige tycker att det är ett bra förslag eftersom det hindrar barn och unga 

från att utsättas för porr i skolan och få en felaktig bild av sex.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2021-01-14 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att stödja medborgarförslaget 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2021/00106  

Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 
införa en avgift på Landbadet 

Sammanfattning 

Motionen handlar om att tryggheten och säkerheten behöver säkras på Landbadet som 

är mycket välbesökt. I motionen lyfts att en avgift för badande skulle möjliggöra 

trygghetsskapande åtgärder samt reinvesteringar i anläggningen.   

 

Ungdomsfullmäktige diskuterar motionen på sammanträdet och menar att en avgift 

skulle vara negativt för de barn-och unga som använder badet. 

 

Beslutsunderlag 

Motion, daterad 2021-02-09 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att inte stödja motionen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00170  

Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 
Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Sammanfattning 

Motionen handlar om att Uddevalla kommun och dess bolag från och med 1 juli 2021 

inte ska köpa eller hyra fordon som drivs med fossila bränslen. Undantag skall endast 

göras för specialfordon där det ännu inte finns fossilfria alternativ. I motionen lyfts hur 

åtgärden är ett sätt att uppnå Uddevallas mål om att vara fossilfritt 2030. 

Beslutsunderlag 

Motion, daterad 2021-03-08 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att inte stödja motionen 

Reservation/Protokollsanteckning 

Liam Rognli ställer sig bakom förslaget med motiveringen att Uddevalla skulle kunna 

visa vägen i en fossilfri omställning 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr KS 310324  

Övrigt 

Sammanfattning 

Nästa möte är den 25/5 kl. 17.00-19.00 

 


