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§ 1 Dnr 2019-000125  

Inledning. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Sammanträdet förklaras för öppnat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsfullmäktige samlas och fikar gemensamt. 

Vid dagens sammanträde har vi ett studiebesök av ungdomsledaren i Ockelbo 

kommun som sitter med under sammanträdet som åhörare. 

Även Hudiksvalls Tidning är åhörare under sammanträdet. 
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§ 2 Dnr 2019-000126  

Talarövning. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Övningen är avslutad.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin och 1:e vice ordförande Pernilla 

Kardell deltar i ungdomsfullmäktige och vägleder ledamöterna i hur man pratar 

inför en grupp och hur man pratar i en mikrofon för att det ska höras bra. 

Alla ledamöterna i ungdomsfullmäktige deltar och övar.  
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§ 3 Dnr 2019-000127  

Övning som ordförande. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Övningen fortsätter under resten av sammanträdet.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin och 1:e vice ordförande Pernilla 

Kardell deltar i ungdomsfullmäktige och vägleder ungdomarna i hur man leder ett 

sammanträde som ordförande. 

Fyra ledamöter i ungdomsfullmäktige övar på rollen som ordförande. 

Övningen fortsätter under resten av sammanträdet.  
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§ 4 Dnr 2019-000130  

Miljöfrågor från Ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

1. Skicka en skrivelse till Elevrådet och Kostenheten om skolmat och vegetarisk 

mat. Två av ledamöterna utses att skriva under skrivelsen. 

2. Synpunkterna om buskörning med EPA-traktorer i Bergsjö och bättre 

bussförbindelser främst mellan Hassela-Harmånger, Hassela-Sundsvall samt 

Bergsjö-Strömsbruk överlämnas till kommunstyrelsen. Svar önskas på 

ungdomsfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige debatterar miljöfrågor.           

Yrkanden 

Buskörning av EPA-traktorer på kvällar och nätter behöver stoppas för att spara på 

miljön och på trivseln. Polisen måste ha bättre koll för att få stopp på buskörningen. 

Bättre bussförbindelser främst mellan Hassela-Harmånger, Hassela-Sundsvall samt 

Bergsjö-Strömsbruk. 

Satsa mer på elbilar för att minska koldioxidutsläppet. 

Väga maten som slängs på högstadiet i Bergsjö. 

Oftare och godare vegetarisk mat i skolan. 

Mer energirik kost i skolan på provdagar.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar ungdomsfullmäktige om de kan besluta enligt förslagen och får 

svaret Ja. 

Ordföranden frågar om ungdomsfullmäktige kan skicka synpunkterna om skolmat 

och vegetarisk mat till Elevrådet och Kostenheten och får svaret Ja.  
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§ 5 Dnr 2019-000129  

Psykiskt hälsa bland ungdomar. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Överlämna följande synpunkter och frågor till Utbildningsutskottet: 

• Lärarna behöver ta ett större ansvar för att hantera och motarbeta mobbing 

och rasism. 

• Personkemi mellan vuxna och elever är viktigt. Hur arbetar 

utbildningsutskottet och rektorer för att lärare och övrig personal kunna 

vara ett bra stöd för eleverna? 

• I Hudiksvall erbjuds elever ett samtal med ungdomsmottagningen, varför 

får inte eleverna i Nordanstig samma erbjudande?  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige debatterar psykisk hälsa. 

Bland annat diskuteras följande frågor: 

Skolkurator 

Många ungdomar mår dåligt. 

Personkemi mellan vuxna och elever är viktigt. Bra förebilder för eleverna är bl.a. 

Jerker Eriksson och Carina Bagge. 

Bättre stöd till eleverna, främst med att lära sig hantera stress. 

Mobbing i skolan och hanteringen av detta. 

Gruppträffar för att kunna diskutera svåra frågor med andra, kanske genom teater, 

musik eller spel. 

Motarbeta rasism.           

Yrkanden 

Förslag lämnas till Utbildningsutskottet om att lärarna behöver ta ett större ansvar, 

att personkemi mellan elever och vuxna är viktigt på skolan och att eleverna ska 

erbjudas ett samtal med ungdomsmottagningen.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar ungdomsfullmäktige om de kan besluta enligt förslagen och får 

svaret Ja. 

Ordföranden frågar om ungdomsfullmäktige kan skicka synpunkterna till 

Utbildningsutskottet och får svaret Ja.  
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§ 6 Dnr 2019-000128  

Nästa möte och övriga frågor. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Nästa sammanträde med ungdomsfullmäktige blir 8 eller 15 april 2019. 

Dagordningen kommer bl.a. att innehålla uppföljning av aktuella ärenden samt en 

övning i att debattera. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på datum för nästa ungdomsfullmäktige diskuteras. 

Förslag lämnas på 8 eller 15 april 2019. 

Önskemål om att öva på att debattera.  

      

      

      

 

 


