
  
Utses att justera Liam Rognli 
Justeringens plats och tid 2020-12-08 Paragrafer §§ 23-32  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Mira Lindgren 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Abdirashid Omar Jama 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Liam Rognli 

 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Ungdomsfullmäktige 2020-11-09 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09  
 

 
Sammanträde Ungdomsfullmäktige  
Plats och tid Teams-möte, kl.17:00-18:20 
  
Ledamöter Milla Länström, vice ordförande 

Liam Rognli 

Mira Lindgren 

Abdirashid Omar Jama, ordförande 

Julia Kjellgren Sten 

 
  
  
Övriga Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 303472  

Upprop samt val av justerare 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att välja Liam Rognli till justerare.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 306893  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Ärende 4 på dagordningen utgår från dagens sammanträde. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna dagordningen med ovan nämnd förändring. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2020/00680  

Avsägelse från Abdulkarim Naser för uppdraget i 
ungdomsfullmäktige 

Sammanfattning 

Abdulkarim Naser, Västerskolan, har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

ungdomsfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2020-10-30 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att godkänna avsägelsen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr KS 2020/00072  

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i 
skolorna 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2020/00491  

Medborgarförslag från Charlotte Stigefors om skatepark 
Herrestad 

Sammanfattning 

Charlott Stigefors har inkommit med ett medborgarförslag om en ny skatepark i 

Herrestad. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till 

Kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-09-09 

Medborgarförslag från Charlotte Stigefors 

 

Yrkanden 
Ungdomsfullmäktige diskuterar medborgarförslaget och föreslår att ställa sig bakom 

det. 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar om ungdomsfullmäktige kan ställa sig bakom medborgarförslaget 

och finner ungdomsfullmäktige göra det. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom medborgarförslaget 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2020/00549  

Medborgarförslag från Carin Wackfelt om att använda 
Ljungskilegården till fritidsverksamhet 

Sammanfattning 

Carin Wackfelt har inkommit med ett medborgarförslag om att använda 

Ljungskilegården till fritidsverksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-09-09 

Medborgarförslag från Carin Wackfelt 

Yrkanden 

Ungdomsfullmäktige diskuterar medborgarförslaget och föreslår att 

ungdomsfullmäktige ska ställa sig bakom förslaget om fritidsverksamhet i 

Ljungskilegården från Carin Wackfelt. Ungdomsfullmäktige vill även tillägga att 

intresse finns för allmänna fritidsgårdar, på fler ställen i Uddevalla samt även för äldre 

ungdomar. 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar om ungdomsfullmäktige kan ställa sig bakom ovan noterad 

formulering och finner att ungdomsfullmäktige göra det. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

att ställa sig bakom förslaget om fritidsverksamhet i Ljungskilegården från Carin 

Wackfelt. Ungdomsfullmäktige vill även tillägga att intresse finns för allmänna 

fritidsgårdar, på fler ställen i Uddevalla samt även för äldre ungdomar. 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 308928  

Diskussion om kriminalitet bland ungdomar 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige diskuterar följande. 

 

Stängda fritidsgårdar, med mindre aktiviteter då alltså ökad rastlöshet bidrar till 

kriminaliteten bland unga. Diskussion går kring hur det kan göras narr av engagemang 

aktiviteter där ungdomar umgås med vuxna. Frågan kommer att diskuteras igen, som en 

möjlighet för idéer och mer konkreta förslag 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 308929  

Diskussion om fritidsgårdar, öppettider, tjejkvällar m.m. 

Sammanfattning 

Tjejkvällar har blivit mycket populära då de inte känner sig trygga övriga kvällar när 

killar är där. Tjejkvällar är viktiga och effektiva men arbete med deras trygghet alltid 

borde bli mer aktiv, antingen genom sexualkunskap/samhällskunskap i skolan eller 

genom att fritidsledare diskuterar ämnet. En fråga uppstår om ifall att ordet feminism 

borde nämnas, då detta kan framstå som irrelevant. 

 

Konkreta förslag/exempel som punkt till nästa möte, så att medborgarförslag kan 

skrivas. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 307953  

Bestämmande av tid och plats för nästa möte 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att nästa sammanträde äger rum den 15 december kl. 17:00 på Rådhuset eller via teams. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2020-11-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 303909  

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Punkt till nästa möte är om mer konkreta idéer för jämställdhet på fritidsgårdar. 

 

 


