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Sammanträde Ungdomsfullmäktige 
  
Plats och tid Bryggeriet, den 30 mars kl. 16.30 
  
Ordförande  
  
Sekreterare  

 

Vänligen observera: Ungdomsfullmäktiges sammanträde den 30 mars är inställt. Denna 

kallelse publiceras för kännedom.   

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop  

 
 

2.  Extra val  

3.  Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, informationsansvarig, 

ekonomiansvarig och justerare 
 

4.  Ungdomsfullmäktiges egna överläggningar: Utbildning om Uddevalla 

kommun 

 

 

5.  Sammanträdesdagar för ungdomsfullmäktige, våren 2020 

 

 

6.  Ungdomsförslag om att minska kriminaliteten bland barn och unga 

 

7.  Ungdomsförslag om ungas fritid 

 

8.  Övriga frågor 

 

 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även nötter. 
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Forvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

Postadress Gatuadress 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Rollbeskrivningar (ärende 3) 

 

 

Ordförande 

Ordförande leder sammanträdena, tillsammans med vice ordförande.   

Ordförande kan fungera som en talesperson gentemot exempelvis Uddevalla kommun, 

föreningar eller media.  

Ordförande har utslagsröst vid jämt röstresultat, och leder förberedelserna (beredningen) 

inför sammanträdet.    

 

Vice ordförande 

Vice ordförande stöder ordförande i dennes uppgifter. När ordförande är frånvarande så 

går vice ordförande in som ordförande för sammanträdet. Vice ordförande har ingen 

utslagsröst om ordinarie ordförande är på plats.   

 

Sekreterare  

Sekreteraren skriver anteckningar för protokollet. I det ingår att notera mötets start- och 

sluttid och sköta arvodering. Tjänsteman på kommunen stödjer sekreteraren med dennes 

uppgifter, exempelvis med att sammanställa kallelse till sammanträdet och skriva 

protokoll.  

 

Informationsansvarig 

Informationsansvarig är ansvarig för informationsspridning och sociala medier, till 

exempel att sköta Ungdomsfullmäktiges Facebooksida. Informationsansvarig ska även 

arbeta med nästkommande val till ungdomsfullmäktige, år 2021.  

 

Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig har ansvar för ungdomsfullmäktiges budget. I det ingår exempelvis att 

ta reda på kostnader för olika åtgärder eller aktiviteter som ungdomsfullmäktige vill 

genomföra. Ekonomiansvarig ska även ha hand om uppföljningen av budgeten, till 

exempel hålla ordning på kvitton, och redovisa detta för övriga ungdomsfullmäktige på 

begäran.  
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Ungdomsfullmäktiges sammanträdesdatum, vårterminen 2020 

Sammanfattning 

Följande sammanträdesdagar är föreslagna för vårterminen 2020:  

 

Tisdagen den 28 april klockan 16:30.  

 

Torsdagen den 28 maj klockan 12:00.  

 

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-23 

 

     

Förslag till beslut  

Ungdomsfullmäktige godkänner sammanträdesdagarna för vårterminen 2020.  

 

   

 

 

 

 Josefin Florell 

 Utredare 
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Forvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

Postadress Gatuadress 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Ungdomsförslag från Elma Muric om minskad kriminalitet 

bland barn och ungdomar 

 

Förslagsställaren föreslår åtgärder för att minska kriminalitet bland barn och ungdomar, 

som ett sätt att få ett bättre samhälle.  

 

Förslagsställaren nämner statistik som visar på att kriminaliteten ökar.  

 

Förslagsställaren menar att problematiken även finns under skoltiden och har en rad 

förslag för att åtgärda detta.    

 

Ungdomsfullmäktige ska ta ställning till om de vill stödja förslaget eller inte.  
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1

Josefin Florell

Från: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
Skickat: den 13 mars 2020 10:14
Till: Josefin Florell
Ämne: VB: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

 
 
 
________________________________________ 
Från: no‐reply@uddevalla.se <no‐reply@uddevalla.se> 
Skickat: den 29 december 2019 20:33 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
Namn: 
Elma Muric 
 
Postadress: 

 
 
Postnummer: 

 
 
Skola/klass: 
Västerskolan   
 
Lämna förslag 
Ämne 
Mitt förslag för ett bättre samhälle är att minska kriminaliteten bland barn och ungdomar. Som ungdom är du villig 
att testa dina gränser och ta risker för att utmana ditt öde. En forskning visar att det under 2018 anmäldes cirka 1 
540 000 brott, brotten är allt från hot till stölder. Det är 34 800 fler brott än det var 2017, alltså ökar kriminaliteten. 
Det är även bevisat att unga män och vuxna män är dem som utför den mesta delen av kriminaliteten. 
    Lösning 
Flera skolor börjar få ett “sämre” rykte där ungdomar anses vara illegala eller begå näst intill brottsligheter. I sådana 
områden uppstår massor av hot, langning därmed följt av trakasseringar och stölder. 
   Det är viktigt att man agerar i tidig ålder, att åtminstone ha möjlighet att varna oss ungdomar innan något illa sker.
   En lösning är att få varje elevs vårdnadshavare delaktig i dess skolgång. Om detta uppnås kommer barnet och 
vårdnadshavaren kunna ha mer förståeliga diskussioner, och föräldrarna kommer kunna ha mer ordning på sina 
barn. 
   En annan lösning är att det blir fler skolinspektioner. Elever som går i skolor kan även varje månad fylla i en enkät 
om hur skolmiljön har varit. Enkäten är anonym. Dem skolor som får “sämst” resultat måste inspekteras och hitta en 
lösning. Kanske behövs det bytas ut lärare, eller måste skolan ordna tydligare regler som visar eleverna vad som är 
lämpligt eller olämpligt. 
Min sista lösning är att ge eleverna tillgång till delaktighet i lärarnas jobb så att de får större förståelse om hur allt 
fungerar, varför det är så viktigt att kunna ta skolan på allvar osv. 
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Forvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

Postadress Gatuadress 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

   

Ungdomsförslag från Mazn Azab om ungas fritid 

 

 

Förslagsställaren anser att ungdomar borde få syssla med sport eller liknande för att ha 

mer roligt och för att det kan hjälpa dem på fritiden.  

 

 

Ungdomsfullmäktige ska ta ställning till om de vill stödja förslaget eller inte.  
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1

Josefin Florell

Från: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
Skickat: den 13 mars 2020 10:14
Till: Josefin Florell
Ämne: VB: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

 
 
 
________________________________________ 
Från: no‐reply@uddevalla.se <no‐reply@uddevalla.se> 
Skickat: den 20 januari 2020 15:50 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
Namn: 
Mazn Azab 
 
Postadress: 

 
 
Postnummer: 

 
 
Skola/klass: 
Västerskola   
 
Lämna förslag 
Jag vill ge ett förslag att man borde låta ungdomar skall ha mer roligt i nån sort av sport eller något i samma form då 
dem kan göra något som hjäper dem på deras fritid 
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