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Plats och tid Kulturhuset Bergsjögården, måndagen den 7 oktober 2019 kl 16:30-18:00 

Beslutande 
 

Ledamöter i ungdomsfullmäktige 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Carin Walldin (S) fullmäktiges ordförande 
Petra Modée (V) fullmäktiges 2:e vice ordförande 
Douglas Helsing, stadsarkitekt 
Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare 
Anette Nybom (S), utbildningsutskottets ordförande 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 13-18 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

   

 Justerare 

  

     

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ungdomsfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-10-07 

Datum då anslaget sätts upp   Datum då anslaget tas ned   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 13 Dnr 2019-000125  

Samling med fika 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Sammanträdet förklaras för öppet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsfullmäktige samlas och fikar gemensamt. 

Vid dagens sammanträde är Hudiksvalls Tidning åhörare under sammanträdet. 

Vid dagens sammanträde turas några av ledamöterna om att vara ordförande.  
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§ 14 Dnr 2019-000125  

Rapporter om våld och vandalisering 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ta upp ärendet på ungdomsfullmäktigs nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna i ungdomsfullmäktige rapporterar om följande aktuella ärenden: 

Skoleleverna vid Bergsjö skola är mer våldsamma nu än tidigare. Det förekommer 

slagsmål och sönderslagna fönsterrutor. 
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§ 15 Dnr 2019-000125  

Information om planering för Bergsjö centrum samt 
utveckling av kusten. 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Fundera hur det kan lösas med en ungdomsgård i Bergsjö. 

I övrigt tacka Douglas Helsing för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsarkitekt Douglas Helsing besöker ungdomsfullmäktige och informerar om 

planerna för att utveckla Bergsjö centrum. Ett av förslagen är att det ska byggas ett 

trygghetsboende för äldre personer på fotbollsplanen. 

Douglas Helsing informerar även om projektet Utveckling av Nordanstigskusten. 

Arbetet genomförs i ett tidsbegränsat projekt. Åtta besök har genomförts på olika 

orter vid kusten och han frågor hur ungdomarnas röster och åsikter ska kunna 

framföras? 

Ungdomsfullmäktige framför önskemål om en ungdomsgård i Bergsjö. Den skulle 

kunna ligga centralt i någon av lokalerna. Men det behövs att föräldrarna ställer upp 

och arbetar på ungdomsgården om det ska fungera och det gör det inte nu. 

Hur ska det kunna lösas? 
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§ 16 Dnr 2019-000125  

Motorgård i Bergsjö 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomsfullmäktige undrar hur det går med ärendet om att bilda en motorgård i 

Bergsjö.  

Andreas Mossnelid svarar att de ungdomarna behöver bilda en förening men att de 

inte har gjort det ännu. 
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§ 17 Dnr 2019-000125  

Maten på skolan 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

1. Skolmaten 

Överlämna ungdomsfullmäktiges synpunkter på skolmaten till elevrådet, 

personalen i matsalen och till chefen på Kost och Städ.  

2. Silverfiskar 

Överlämna informationen till rektor och till personalen i matsalen. 

3. Överlämna all information till utbildningsutskottet för behandling. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolmaten 

Synpunkter som lämnas är att det verkar vara mycket mat som slängs men även att 

maten ofta är slut för de elever som har lite senare lunch. Det händer att vissa 

maträtter är slut även om inte alla elever har haft lunch. Kan det redovisas i tabeller 

hur mycket mat som slängs och vad det kostar? Kan det inrättas något slags 

belöningssystem för att minska matsvinnet? 

Silverfiskar 

Eleverna har även sett silverfiskar i matsalen, ibland till och med på tallrikarna. 
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§ 18 Dnr 2019-000125  

Övriga frågor och nästa sammanträde 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ärenden till nästa ungdomsfullmäktige: 

1. Miljö som tema på nästa sammanträde. 

2. Redovisning av Agenda 2030.  

3. Slagsmål och vandalisering på skolan i Bergsjö. 

4. Ungdomsgård i Bergsjö. 

5. Maten på skolan i Bergsjö. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom frågar om de känner till 

ungdomens miljöriksdag? Kan vi ordna den i Nordanstig? Hur väljs 

representanterna? 

En klimat- och miljöberedning har tillsatts av kommunfullmäktige med uppgiften 

att ta fram en handlingsplan för att klara miljömålen i Agenda 2030. Vill 

ungdomsfullmäktige delta i arbetet? 

 

 


