
 

  
Utses att justera  Liam Rognli 
Justeringens plats och tid 2021-06-01 Paragrafer §§ 21-30  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Mira Lindgren 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Abdirashid Omar Jama 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Liam Rognli 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Ungdomsfullmäktige 2021-05-25 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Andréa Kihl 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25  
 

 
Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
Plats och tid Teams-möte  kl.17:00-19.00 
  
Ledamöter Mira Lindgren 

Abdirashid Omar Jama 

Milla Länström 

Liam Rognli 

Hamza Jamous 

 
Övriga Andréa Kihl, demokratiutvecklare/utredare 

Patrik Berg, bibliotekarie/samordnare Rampen 

Marianne Toftebjörk, bibliotekarie Rampen 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 283886  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Liam Rognli utses till justerare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 312856  

Dialog med kultur och fritidsförvaltningen om boksatsning för 
unga 

Sammanfattning 

Patrik Berg och Marianne Toftebjörk informerar om att det vecka 24-26 pågår en 

verksamhet som bedrivs utomhus, utanför Rampen. Som ett häng med dagliga 

aktiviteter och programpunkter (t.ex. cirkusskola, serietecknarworkshop, sagostunder). 

 

Detta skulle ungdomsfullmäktige kunna engagera sig vid, och promota sig själva. 

Förslag på passande datum ska diskuteras.  

 

Peter Berg och Marianne Toftebjörk kommer att hålla i en lässatsning för unga: 

(inspirerat av “värsta boken”, Göteborgs bibliotek). Tanken är att få en dialog om 

litteratur för unga, 13-25 år och en bokutdelning som ska skapa läslust. Kanske kan det 

bli ett samarbete med ett läsprojekt under sommaren. Då kan läsare skicka in en 

recension och då få ytterligare en gåvobok. 

 

När det gäller urval av böcker inför bokutdelningen kommer Ungdomsfullmäktige med 

idén att skicka ut en enkät till skolor för att få bokförslag, och sedan välja att dela ut de 

mest populära böckerna.  

 

Mira rekommenderar annars Liv Strömquist eller Engelsforstrilogin, medan Abdirashid 

rekommenderar Alex Schulman eller Utvandrarna.  

 

Ett förslag är också att kanske skapa bokcirklar för ungdomar som ett senare projekt. 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2021/00328  

Användning av Ungdomsfullmäktiges budget mandatperiod 
2020-2021 

Sammanfattning 

Diskussion om hur budgeten på 50 000 kr ska användas innan 2021 är slut: 

En viss del till marknadsföring, en viss del till aktivitet med gamla och nya 

ungdomsfullmäktige tillsammans, resterande till roliga aktiviteter som nya 

ungdomsfullmäktige arrangerar under hösten. 

 

Hamzas förslag: inte tänka “hur blir vi av med allt” – istället planera aktiviteter med 

marknadsföring, som tävling, till många.  Sprida ut i Uddevalla, T.ex. konsert i 

Dalaberg, nästa dag aktivitet på stan.  

 

Liams förslag: popcornmaskin till dagen på Rampen, marknadsföring, aktivitet med nya 

Ungdomsfullmäktige 

 

Miras förslag: marknadsföring, middag med nya Ungdomsfullmäktige, stor fest/disco 

för högstadiet. 

 

Abdirashids förslag: aktiviteter, till exempel fotbollsturneringar på olika ställen runtom i 

Uddevalla, marknadsföring, bidrag till föreningar. 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att budgeten ska fördelas enligt nedan:  

3000 till marknadsföring inför nominering och val 

20 000 sommarlovsaktiviteter och aktiviteter efter skolstarten 

5000 aktivitet (t.ex. middag) med nya och gamla ungdomsfullmäktige 

Resterande belopp till nästa ungdomsfullmäktige för att hålla flera små aktiviteter, eller 

ett stort disco, till hösten. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00218  

Ungdomsförslag om fotbollsplan med konstgräs i Skogslyckan 
och en inomhusplan för fotboll i Uddevalla 

Sammanfattning 

 

Ett Ungdomsförslag har inkommit om att införa en konstgräsplan i Skogslyckan och en 

elvamannaplan för fotboll inomhus i Uddevalla.  

 

Ungdomsfullmäktige diskuterar innehållet i ungdomsförslaget. Diskussionen rör bland 

annat att det inte är bra konstgräsplaner, det passar inte för Skogslyckan och att en 

inomhusplan blir för dyrt. 

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag, daterat 2021-03-23 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte ställa sig inte bakom förslaget  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00176  

Ungdomsförslag om att ändra arbetsordningen i 
ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Ungdomsförslaget som Ungdomsfullmäktige har lagt fram handlar om att öka antalet 

möten för ungdomsfullmäktige så att de får mer gjort. Ungdomsfullmäktige diskuterar 

att ett möte i månaden är en lämplig ökning i antalet möten 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag 2021-03-08 

Beslut 

att ställa sig bakom ungdomsförslaget 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2021/00159  

Översiktsplan 2022, samråd 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige tycker att målen i planen ser bra ut.  

 

Hamza tar på sig att läsa planen och komma in med ett skriftligt svar för 

Ungdomsfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Följebrev samråd, ÖP2022 

ÖP2022 utdrag av samtliga texter, samråd 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att notera informationen 

att Hamza skriver ett gemensamt skriftligt svar angående ÖP:n 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00329  

Verksamhetsberättelse Ungdomsfullmäktige 2020-2021 

Sammanfattning 

Mira har skrivit en verksamhetsberättelse över mandatperioden 2020-2021. Den 

innehåller vilka ärenden som Ungdomsfullmäktige har arbetat med, reflektioner över 

året som gått samt medskick till nästa Ungdomsfullmäktige. Under sammanträdet läser 

ledamöterna verksamhetsberättelsen och godkänner den.  

Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020-2021 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att godkänna Ungdomsfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020-2021 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2021/00059  

Diskussion om marknadsföring Ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Alla filmerna blir klara till nästa vecka. Planen är att sprida över ungdomsfullmäktiges 

instagram, Uddevalla kommuns instagram och facebook.  

 

Från skolavslutningen och framåt planeras ett sponsrat inlägg med en av filmerna från 

Ungdomsfullmäktiges instagram.   

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 312857  

Information om No hate Uddevalla 

Sammanfattning 

Uppmärksammande om att kanske arbeta ihop med nätverket No Hate Uddevalla i 

framtiden 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 310324  

Övrigt 

Sammanfattning 

Vänortssamordnaren hörde av sig om en konferens med vänorterna (vänorter är 

liknande orter i de nordiska länderna). Finland är värdland i år för konferensen som 

kommer att vara digital. Ett antal politiker och tjänstemän kommer att vara på plats på 

Bohusgården i Uddevalla den 1 juni, Ungdomsfullmäktige är inbjudna. Det behövs 

ungdomsrepresentanter från varje vänort. Till konferensen ska det göras en 

powerpoint/presentation på 3 min. En slide där vi berättar vad ungdomsfullmäktige är, 

en var med vårt namn och vad vi gillar med Uddevalla, en sista. Efteråt även en dialog 

med andra länders ungdomar och politiker. Styrelsen deltar i konferensen den 1 juni.  

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att notera informationen  

att styrelsen delta i konferensen på Bohusgården den 1/6 

 

 


