
 

Nordanstigs kommun 
Ungdomsfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-02 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kulturhuset Bergsjögården, måndagen den 2 december 2019 kl 16:30-18:25 

Beslutande 
 

Ungdomsfullmäktiges ledamöter 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Eva Fors, utbildningschef 
Andreas Mossnelid, ungdomssamordnare 
Petra Modée, fullmäktiges 2:e vice ordförande 
 
 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 19-25 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

   

 Justerare 

  

     

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-02 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Ungdomsfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-02 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 19 Dnr 2019-000125 
Inledning med fika. ............................................................................. 3 

§ 20 Dnr 2019-000086 
Redovisning av Agenda 2030. ........................................................... 4 

§ 21 Dnr 2020-000042 
Miljö som tema för debatt. .................................................................. 5 

§ 22 Dnr 2020-000043 
Uppföljning Slagsmål och vandalisering på skolan i Bergsjö. ............. 6 

§ 23 Dnr 2020-000044 
Uppföljning Ungdomsgård i Bergsjö. .................................................. 7 

§ 24 Dnr 2020-000045 
Maten på skolan i Bergsjö. ................................................................. 8 

§ 25 Dnr 2020-000046 
Hur kan vi få fler till Ungdomsfullmäktige? .......................................... 9 



 

Nordanstigs kommun 
Ungdomsfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2019-000125  

Inledning med fika. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Sammanträdet förklaras för öppet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsfullmäktige samlas och fikar gemensamt. 

Vid dagens sammanträde turas ledamöterna om att vara ordförande.  
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§ 20 Dnr 2019-000086  

Redovisning av Agenda 2030. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ungdomsfullmäktige tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fattat beslutet att arbeta efter styrmodellen Agenda 2030.  

De globala målen ersatte den 1 januari 2016 de 8 milleniemålen som FN och 

världens länder hade arbetat med sedan år 2000. 

De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande indikatorer. 

Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa upp och utvärdera arbetet 

med målen. 

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En 

hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationer. 

Miljöhandläggare Anna Heijbel besöker ungdomsfullmäktige och informerar om 

kommunens arbete utifrån Agenda 2030.  
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§ 21 Dnr 2020-000042  

Miljö som tema för debatt. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Debatten förklaras för avslutad.  

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsfullmäktige beslutade vid sitt förra sammanträde att ha en debatt kring 

miljöfrågor. 

Efter en kortare debatt avslutas ärendet.  
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§ 22 Dnr 2020-000043  

Uppföljning Slagsmål och vandalisering på skolan i 
Bergsjö. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Föreslå att rektorn på högstadiet i Bergsjö genomför en testvecka där de elever som 

bråkar eller förstör får så kallad kvarsittning, antingen före eller efter skoltiden samt 

att alla lärare informerar om detta i högstadiets klasser.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid förra ungdomsfullmäktige rapporterade ledamöterna om att skoleleverna och 

stämningen på skolan i Bergsjö är mer våldsam nu än tidigare. Det har även 

förekommit slagsmål och sönderslagna fönsterrutor. 

Verksamhetschef för utbildning Eva Fors redovisar en uppföljning av 

vandaliseringen. 

Det har inte kommit fram vem eller vilka som har slagit söder fönsterrutorna.  

De slagsmål som har förekommit mellan 3-4 elever har följts upp och åtgärder har 

satts in för att stoppa fler slagsmål. 

Ungdomsfullmäktige diskuterar om det borde vara någon bestraffning för de elever 

som slåss eller förstör och kommer fram till att det borde vara kvarsittning, före 

eller efter skoltid.  
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§ 23 Dnr 2020-000044  

Uppföljning Ungdomsgård i Bergsjö. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Fortsätta diskussionen om ungdomsgård i Bergsjö vid ett annat tillfälle.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid ungdomsfullmäktiges förra sammanträde framfördes önskemål om en 

ungdomsgård i Bergsjö. Den skulle kunna ligga centralt i någon av lokalerna. Med 

det behövs att föräldrarna ställer upp och arbetar på ungdomsgården om det ska 

fungera och det gör det inte nu.  

Ungdomssamordnare Andreas Mossnelid informerar vid dagens sammanträde att 

kommunen inte driver någon ungdomsgård. De två som finns idag är i Hassela och i 

Harmånger och båda dessa drivs av föreningar och föräldrar. 

Även förslaget om en motorgård diskuteras.  
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§ 24 Dnr 2020-000045  

Maten på skolan i Bergsjö. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Bjuda in kostchefen till nästa ungdomsfullmäktige för att prata skolmat och även 

specialkost såsom gluten- och laktosfri mat.  

Sammanfattning av ärendet 

Synpunkter har tidigare lämnats om att det finns silverfiskar i matsalen på skolan i 

Bergsjö. 

Verksamhetschef Eva Fors informerar om att det finns silverfiskar i bland men tas 

bort när det upptäcks. 

När det gäller skolmaten så informerar Eva Fors om att det finns ett mätsystem för 

skolmaten både på det som slängs men också på det som är kvar. Ett eventuellt 

belöningssystem för att uppmuntra till att det slängs mindre mat har diskuterats men 

det är inte beslutat att det ska genomföras. Ibland finns det mat kvar sedan 

föregående dag. Den serveras nästa dag men den brukar inte räcka till alla.  
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§ 25 Dnr 2020-000046  

Hur kan vi få fler till Ungdomsfullmäktige? 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Uppdra till verksamheten att informera i klasserna på högstadiet i Bergsjö om 

ungdomsfullmäktiges verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nu har ungdomsfullmäktige haft sammanträden sedan hösten 2018. Som mest har 

det varit 11 ledamöter närvarande. Det finns plats för 31.  

Ungdomsfullmäktige diskuterar hur man kan öka intresset för elever att delta i 

ungdomsfullmäktiges sammanträden. 

Ska sammanträdena vara på skoltid? 

Ska man ta in en hel klass att delta?  

      

      

      

 

 


