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Föredragningslista
Ungdomsfullmäktige

2020-12-08

Sammanträde

Ungdomsfullmäktige

Plats och tid

Microsoft Teams kl. 17:00 tisdagen den 15 december 2020

Ordförande

Abdirashid Omar Jama

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerare

Dnr KS 303472
2.

Motion från Martin Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om
striktare regler för specialkost inom skolan

Dnr KS 2020/00774
3.

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om att
Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen för
civilkurage

Dnr KS 2020/00773
4.

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för hur
föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut för när de
spelar på nätet

Dnr KS 2020/00766
5.

Bestämmande av tid och plats för nästa möte

Dnr KS 307953
6.

Övriga frågor

Dnr KS 303909

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta.

Föredragande

2020-11-12

Motion – Mätt och glad hela dagen
Maten och måltiderna har stor betydelse för elevernas välmående och trivsel.
Mätta och glada elever orkar hela skoldagen och presterar därför ett bättre resultat.
Vid planering av måltider bör därför Livsmedelsverkets måltidsmodell vara
utgångspunkten för att främja samsynen på hälsa, kvalité, hållbarhet, säkerhet, trivsel
och pedagogiska aspekter. Vi bör därför inte längre tillåta servering av mat som är så
näringsfattig att den förutsätter att elever själva tar med sig kosttillskott i tablettform.
Vi menar på att Uddevalla kommun har ett ansvar att servera näringsrik mat av god
kvalité och att detta ansvar är överordnat den enskildes smaklökar.
Det serveras idag otaliga rätter med specialkost helt utan kravställan på uppvisande av
allergiintyg/läkarintyg.
Då specialkosten innebär en merkostnad kan vi rimligen inte lägre tillåta att lärare och
elever fyller i blanketter om specialkost med anledning av att de ”inte gillar fisk” och
därmed förväntar sig annan mat när fisk står på matsedeln.

Vi Sverigedemokrater föreslår därför:
att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa läkarintyg.
att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskkost och/eller
ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat.
att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel
samt kosttillskott inte skall serveras.

Uddevalla 2020-11-12

_______________________________
Martin Pettersson (SD)
Gruppledare

_______________________________

John Alexandersson (SD)
Ledamot

2020-11-12

Motion – Civilkurage
I takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället
minskar är det lätt att glömma att många duktiga medborgare faktiskt gör goda och
modiga gärningar.
Det kan handla om att vittna i ett obehagligt brottmål, gå emellan i ett slagsmål, att
stävja mobbning med mera. För att lyfta upp och stärka dessa goda förebilder bör
Uddevalla kommun inrätta ett särskilt pris för civilkurage.

Vi Sverigedemokrater föreslår därför:
att Uddevalla kommun bör inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage

Uddevalla 2020-11-12

_______________________________

_______________________________

Martin Pettersson (SD)

Mattias Forseng (SD)

Gruppledare

Ledamot

Medborgarförslagets ärende:
Vi måste agera på bred front.
Ditt medborgarförslag:
Jag önskar att alla lärare from årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor tar del av 2020 års vinnare
av stora journalistprisets serie ”Gamers” som går att hitta på P1 Dokumentär. Att alla föräldrar via
skolans nätverk skall uppmanas lyssna genom hela serien.Detta är vad ett barn kan råka ut för när de
spelar på nätet. Ämnet måste upp till diskussion. Jag vill att barn och utbildningsenheten tar fram en
plan hur ämnet skall tas upp i alla klasser.
Dagens datum:
2020-12-03
Namn:
Elisabeth Bäckman

