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Hemställan från ungdomsfullmäktige om att 
använda medel ur initiativpott för 
införskaffande av huvtröjor och t-shirts  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Hemställan från ungdomsfullmäktige, om att använda 30 000 kronor ur initiativpott för 
införskaffande av huvtröjor och t-shirts, godkänns. 

Sammanfattning 
Ungdomsfullmäktige har behandlat en motion på stormöte 2021-05-19 och fattat beslut 
om att avsätta medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för införskaffande av huvtröjor 
och t-shirts. Ungdomsfullmäktige representerar staden i många olika sammanhang som 
valda ledamöter. Då är det viktigt att de kan synas och representera organisationen på ett 
professionellt sätt. Kläderna skapar ofta nyfikenhet hos andra unga och ger möjligheter att 
se vad ungdomsfullmäktige är och gör.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ungdomsfullmäktiges initiativpott är på 300 000 kronor. Hittills har 19 500 kronor 
förbrukats. Tröjor och t-shirts kommer alla ledamöter och ersättare tillgodo och de som 
köpts in tidigare år har varit av god kvalitét och kunnat användas under flera år.    

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att tänka hållbart och ekologiskt är viktigt för ungdomsfullmäktige och klimat-och 
miljöfrågorna är prioriterade. Inköpet kommer att göras genom stadens ramavtal och 
kommer därför i största möjliga mån att vara ekologiska och Fair Trade certifierade.  

Bedömning ur social dimension 
Information till unga om att kandidera till ungdomsfullmäktige och rösta i valet i 
ungdomsfullmäktige ser i dagsläget olika ut beroende på var i staden du bor och vilken 
skola du går på. Ungdomsfullmäktiges ledamöter kommer från hela staden och syns och 
verkar i många olika sammanhang där de representerar staden och då är det viktigt att alla 
har samma möjlighet att synas med en tröja med UF-logga. Om fler unga, från olika delar 
av staden, får kännedom om ungdomsfullmäktige, röstar och engagerar sig, kan det leda 
till att öka barns inflytande.  
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Bilaga 
Motion av Vera Zhang ang. införskaffande av huvtröjor och t-shirts  
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Ärendet  
Hemställan från ungdomsfullmäktige om att använda 30 000 kr av initiativpott för 
införskaffande av huvtröjor och t-shirts. Ungdomsfullmäktige ska efter godkännande från 
kommunstyrelsen införskaffa huvtröjorna och t-shirts.  

Beskrivning av ärendet 
Ungdomsfullmäktige har behandlat en motion på stormöte 2021-05-19 och fattat beslut 
om att avsätta medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för införskaffande av huvtröjor 
och t-shirts.  

Ungdomsfullmäktige har tidigare år köpt in huvtröjor och t-shirts med 
ungdomsfullmäktiges logotyp på. Det senaste inköpet var 2018, så nu finns inga kläder 
kvar till nya ledamöter. Ungdomsfullmäktige anser att det är viktigt att de kan synas och 
representera organisationen på ett professionellt sätt. Det är viktigt att det finns både t-
shirts och huvtröjor för att de ska kunna ha på sig dem i olika årstider. Kläderna ska ha 
UF:s logotyp på ryggen och gärna även över bröstet, och ska finnas i flera storlekar.  

Ungdomsfullmäktige anser att det viktigt att de syns när de representerar eller håller 
själva i olika arrangemang. Ungdomsfullmäktiges ledamöter anser också att det är viktigt 
att ha t-shirt eller huvtröja med ungdomsfullmäktiges logotyp på sig ibland i sin egen 
skola. De berättar om att kläderna ofta skapar nyfikenhet hos andra unga och ger 
möjligheter till samtal om vad ungdomsfullmäktige är och gör.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret finner att ungdomsfullmäktiges motion att använda medel ur 
initiativpotten för inköp av t-shirts och huvtröjor är viktig och rimlig för de unga. 
Ungdomsfullmäktiges ledamöter representerar staden i många olika sammanhang under 
tiden de är valda ledamöter. De är med på föreläsningar, evenemang, representationer, 
workshops och konferenser och det är då bra att då kunna synas och även kunna göra 
reklam för ungdomsfullmäktige. 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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    Göteborg 2021-03-08 

Motion av Vera Zhang ang. införskaffande av huvtröjor och t-shirts 

Bakgrund: 

Ungdomsfullmäktige har tidigare år köpt in huvtröjor och även t-shirts med 

logotypen på. Sist vi köpte in var 2018, i nuläget finns inga kläder kvar för nya 

ledamöter. Vi bör köpa in både t-shirts och huvtröjor eftersom det är viktigt att vi 

kan representerar organisationen på ett professionellt sätt. Vi bör köpa både T-

shirts och huvtröjor för att man ska kunna ha på sig detta i alla årstider. Kläderna 

ska ha UF:s logotyp på ryggen och gärna även över bröstet, och ska finnas i flera 

storlekar. Om motionen bifalls så kommer huvtröjorna att vara tillgängliga för 

uthämtning på kontoret vid ett eller flera passande tillfällen. År 2018 så lade UF 

25,000 SEK enbart på luvtröjor. Jag föreslår därför på utökning av den budgeten 

för att kunna inhandla både t-shirt och huvtröjor. 

Budget 

Jag föreslår att vi använder 30.000 SEK av ungdomsfullmäktiges initiativpott på 

T-shirts och huvtröjor. 

  

Förslag till beslut 

Jag yrkar för att UF ska avsätta 30.000 SEK för att införskaffa huvtröjor och t-

shirts. 

 

Vera Zhang, Norra Hisingen 

 


	Hemställan från ungdomsfullmäktige om att använda medel ur initiativpott för införskaffande av huvtröjor och t-shirts
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilaga
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Stadsledningskontorets bedömning


