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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41Upprop samt val av justerare Dnr KS 303472 

 

Sammanfattning 

Aïsha Hasan utses till justerare 
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Ungdomsfullmäktige 

 

2022-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 323196 

Hur ungdomsfullmäktige ska jobba framöver för att alla ska 
bidra och komma till tals 

Sammanfattning 

Styrelsen presenterar en plan för hur ungdomsfullmäktige ska arbeta för att flera aktivt 

ska delta på mötena, bland annat genom att arbeta i mindre grupper. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att notera informationen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 323197 

Information om biblioteken utifrån styrelsens dialog med 
bibliotekschefen 

Sammanfattning 

Styrelsen informerar om den dialog de haft med chefen för biblioteken och tar upp 

möjligheten att samarbeta med biblioteken.  

Omröstning sker och en majoritet i ungdomsfullmäktige vill samarbeta med biblioteken. 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att samarbeta med biblioteken 
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2022-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 2022/00516 

Medborgarförslag från Tony Andreasson om gastronomisk 
skolmat för välgörande ändamål 

Sammanfattning 

Ungdomsfullmäktige diskuterar medborgarförslaget, som handlar om att inrätta en dag 

då skolköken bjuder in alla invånare i Uddevalla på skollunch. 

 

Omröstning sker under mötet och inga röstar för att ställa sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2022-10-10 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att inte ställa sig bakom förslaget 
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Ungdomsfullmäktige 

 

2022-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 323198 

Slutlig planering inför talangshow 

Sammanfattning 

Styrelsen informerar om planeringen för fotbollsturneringen för 13-18 åringar som äger 

rum i Rimnershallen den 18/12 kl. 10-18. Ungdomsfullmäktige diskuterar och sätter den 

sista planeringen för eventet.   

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 

 

att notera informationen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 323199 

Diskussion om mål och planer 2023 

Sammanfattning 

Ordförande Diana lyfter ett antal frågor som diskuteras i mindre grupper:  

Vad vill vi komma fram till?  

Vad vill vi ändra på?  

Vilka vill vi träffa?  

Hur ska vi använda budgeten 2023?  

 

Idéer som lyfts i sammanfattande diskussion i helgrupp: 

• Busskorten från skolorna: arbeta för att alla ska få det och att de ska gälla senare 

på dagen 

• Vara ute i skolor representera ungdomsfullmäktige  

• Samarbete med sportföreningar  

• Samarbete med Oddevåld 

• Uteaktiviteter på sommaren ex. festival 

• Aktivitet mellan skolorna, syfte att träffa ungdomar från andra skolor 

• Anordna 3 -kamp med mål att föra samman unga från olika skolor  

• Sommarfestival med artister och dansare, med hjälp av ansökan om mer pengar 

av kommunen.  

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att notera informationen 
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2022-12-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 323200 

Samarbete med föreningar, Vi unga och Rädda barnen 

Sammanfattning 

Vi unga 

Ordförande Diana tar upp att projektledaren för Vi Unga hört av sig, Faarah, han vill 

gärna presentera sig och planera en aktivitet ihop med ungdomsfullmäktige.  

Ungdomsfullmäktige röstar för att bjuda in Faarah för presentation. 

 

Rädda barnen 

Ordförande Diana informerar om att Marianne från Rädda Barnen hört av sig om 

samarbete- om det låter intressant kan Diana planera in besök till nästa möte.  

Ungdomsfullmäktige röstar för att bjuda in Rädda barnen. 

 

Samarbete med ÖK idé 

Styrelsen informerar om att de deltagit i workshop om ensamhet tillsammans med ÖK 

idé, som är en samverkansorganisation av föreningar och kommunen. ÖK idé vill gärna 

träffa hela ungdomsfullmäktige. Föreningarna vill hitta ett sätt att få in ungdomar och få 

ihop äldre och ungdomar. Styrelsen tar upp ett förslag om ideellt arbete tillsammans 

med föreningarna, att t ex. jobba tillsammans med äldre.  

 

Ungdomsfullmäktige diskuterar och röstar om förslaget och kommer fram till att det 

kan samarbeta ideellt med föreningar men att det bygger på frivilligt deltagande.  

 

 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att bjuda in Faarah till ett kommande möte 

att bjuda in Marianne från Rädda Barnen till ett kommande möte 

att samarbeta med föreningar i ÖK idé, men att det ska bygga helt på frivilligt 

deltagande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 317292 

Övrigt 

Skolbesök 

Fråga lyfts angående när ungdomsfullmäktige ska prata med elevråden. 

Ungdomsfullmäktige kommer fram till att det liksom 2022 passar bra till våren när unga 

ska informeras inför nästa mandatperiods nominering och val. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

 

att besök i elevråd ska ske under våren 2023 

 

 


