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§ 7 Dnr 2019-000125  

Inledning. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Sammanträdet förklaras för öppet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsfullmäktige samlas och fikar gemensamt. 

Vid dagens sammanträde besöker SVT Gävleborg sammanträdet och genomför 

intervjuer för ett reportage.  

Även Hudiksvalls Tidning är åhörare under sammanträdet. 

Vid dagens sammanträde turas ledamöterna om att vara ordförande.  
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§ 8 Dnr 2019-000130  

Miljöfrågor från Ungdomsfullmäktige. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ungdomsfullmäktige tackar Kostenheten och X-Trafik AB för besöket och svaren 

på frågorna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige har vid sitt förra sammanträde debatterat olika 

miljöfrågor. 

Vid dagens sammanträde besöker Rickard Sjöqvist från X-Trafik AB, 

ungdomsfullmäktige och svarar på frågor om bättre bussförbindelser främst mellan 

Hassela-Harmånger, Hassela-Sundsvall samt Bergsjö-Strömsbruk. 

Vidare besöker Kostenhetens Signhild Edström sammanträdet och informerar om 

mer vegetarisk mat i skolan. Det kommer att serveras en vegetarisk rätt om dagen i 

alla skolor. Ungdomsfullmäktige har frågar efter större variation på den vegetariska 

maten och kostenheten lovar att det ska vara olika mat varje dag. 

På frågan om mer energirik mat kan serveras på tex provdagar så svarar Signhild 

Edström att det alltid finns två rätter att välja på. 

Ungdomsfullmäktige hade också en fråga om hur mycket av skolmaten som slängs 

och får veta att nästa 25 % av maten som serveras slängs.  

Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktige beslutar att det ska skickas en skrivelse till Elevrådet och 

Kostenheten om skolmat och vegetarisk mat. Vidare beslutades att synpunkterna 

om buskörning med EPA-traktorer i Bergsjö och bättre bussförbindelser främst 

mellan Hassela-Harmånger, Hassela-Sundsvall samt Bergsjö-Strömsbruk skulle 

överlämnas till kommunstyrelsen att svara på (ungdomsfullmäktiges protokoll 

§ 4/2019).  
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§ 9 Dnr 2019-000129  

Psykiskt hälsa bland ungdomar. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Tacka för svaret.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige har vid tidigare sammanträde debatterat 

psykisk hälsa bland ungdomar. 

Bland annat diskuteras följande frågor: 

• Skolkurator. Många ungdomar mår dåligt. 

• Personkemi mellan vuxna och elever är viktigt. Bra med goda förebilder. 

• 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. 

En skrivelse med diskussionspunkterna är överlämnad till utbildningsutskottet. 

Vid dagens sammanträde svarar utbildningschef Eva Fors på frågorna bl.a. enligt 

följande: 

Eleverna i Nordanstig har samma möjlighet till samtal med ungdomsmottagningen 

som eleverna i Hudiksvall. När och hur denna information har lämnats till eleverna 

är oklart men Eva Fors kommer att ta med sig den frågan till rektorerna och ber att 

få återkomma till ungdomsfullmäktige med deras svar.    

Beslutsunderlag 

Ungdomsfullmäktige beslutar 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? 

(ungdomsfullmäktiges protokoll § 5/2019).  
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§ 10 Dnr 2019-000210  

Inkommet förslag om Motorgård i Bergsjö. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Uppdra till ungdomsutvecklaren att återkomma med förslag till beslut på hur 

ärendet om att bygga en Motorgård ska hanteras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Några motorintresserade ungdomar har lämnat in en skrivelse där de föreslår att en 

lokal byggs upp där ungdomar kan skruva på motorer och byta erfarenheter och lära 

sig av varandra. Till det föreslår de att en asfaltsplan och en burnsträcka med 

gråsuggor anläggs för att de ska kunna burna och sladda med deras fordon så säkert 

som möjligt. 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid informerar om förslaget och deltar gör även 

representanter för Motorgården. 

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige frågar om buskörningen kommer att sluta på 

vägarna i Bergsjö om Motorgården kommer till? 

Motorgårdens representanter svarar att Ja, det är tanken att det ska vara ett ställe att 

meka på och bra plats för att provköra på.  
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§ 11 Dnr 2019-000126  

Övning - debattera. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Övningen är avslutad. 

Utbildningschef Eva Fors tar med sig ungdomsfullmäktiges synpunkter till 

verksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin deltar i ungdomsfullmäktige och 

vägleder ledamöterna i hur man debatterar och framför sin åsikt. 

Som tema för debatten väljs Miljö och källsortering i allmänna miljöer och 

källsortering av matavfall.  
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§ 12 Dnr 2019-000128  

Nästa möte och övriga frågor. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Nästa sammanträde med ungdomsfullmäktige blir i september 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid ungdomsfullmäktiges förra sammanträde diskuterad frågan om buskörning på 

vägarna i Bergsjö. 

Vid dagens sammanträde besöker Polisen sammanträdet och svarar på frågor om 

var Polisen gör för att stoppa buskörningen på vägarna i kommunen. 

Ungdomssamordnare Christin Hübenette besöker sammanträdet och informerar om 

verksamheten i BRÅ- och Folkhälsorådet. Det kommer att genomföras 

trygghetsvandingar i Harmånger 23 september och i Hassela 25 september 2019.  

I Gnarp kommer det att genomföras en trygghetsträff 27 maj för dialog för ökad 

trygghet i kommunen. 

Nästa ungdomsfullmäktige blir i september. 

 

      

      

      

 

 


