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Protokoll från möte med ungdomsrådet 29/5 2013 kl. 17:00-18:30 
 
Närvarande:  Mattias Hjortskog, Simon Ebsworth, Batoul Raad, Oliver Andersson, 

Isabella Andersson, Anton Frick Lindberg, William Hård, Daniel 
Synnerdahl, Hiba Bashier, Sebastian Johansson, Hale Ramaj, Sonny 
Hansson, Valmire Huskaj, Kristina Raad och Emilie Kastberg. 

 
Övriga:  Sven Nielsen, ungdomslots 
  Malin Sörensen, fritidsassistent 
  Cecilia Stedt, sekreterare 

  Andreas Holmgren 
 
 
1. Val av mötesordförande 

Ur väljer Kristina Raad till ordförande för mötet. 
 

2. Val av två justerare 
Ur väljer Hiba Bashier och Batoul Raad till justerare. 

 
3. Hur fungerar ungdomsrådet? 

Ungdomslots Sven Nielsen berättar om hur ungdomsrådet fungerar. 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
 

4. Ungdomsrådets frågor 2013-2014 
Sekreterare Cecilia Stedt informerar om att ungdomsrådet kommer under det kommande 
året att jobba vidare med de frågor som ungdomarna på påverkanstorget identifierade 
som de mest viktiga inom områdena: 
 
1. Ungdomsarbetslöshet 
2. Må bra i Ale 
3. Skolans värld 
4. Demokrati och påverkan 
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Beslut!  
 
1. Ur beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 
 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Ungdomslots Sven Nielsen redogör för vad ungdomsrådet talade om på föregående 
möte. En återrapportering ges gällande mötet mellan Västtrafik och ungdomar i Ale. 
Vidare informeras det nya ungdomsrådet om den kommande LUPP – undersökningen. 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

 
6. Streetfotbollsplanen i Nödinge 

Valmire Huskaj redogör för vad som skett hittills samt föreslår att ungdomsrådet avsätter 
ytterligare medel för arbetet med planen. 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att avsätta ytterligare 20 000 kr till arbetet med streetfotbollsplanen i 

Nödinge. 
 
Beslut expedieras till förvaltningsekonom, sektor kommunstyrelsen. 

 
7. Rolig aktivitet med ungdomsrådet (Kick off) 

Ungdomsrådet diskuterar vad som skulle kunna vara en rolig aktivitet och som skulle 
kunna medföra att medlemmarna i rådet lär känna varandra lite bättre. 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att rådet ska spela paintball fredagen den 6:e september. Om det ej är 

möjligt att genomföra denna aktivitet så beslutar rådet att aktiviteten i andra hand ska 
vara laserdome. 

 
 

8. Möte med verksamhetschef Joakim Östling 
Ungdomslots Sven Nielsen redogör för att talesgruppen har planerat in en träff med 
Joakim Östling som är verksamhetschef inom skolans värld. Syftet med mötet är att 
diskutera frågor som rörde ungdomsrådets uppdrag 2012/2013: 
 

 Jobba med att förbättra relationen mellan elever och lärare samt mellan elever. Fokus på      
     likabehandlingsplaner, temadagar, föreläsningar m.m. 

 Förbättring av elevråden. Skapa engagerade elevråd som jobbar med ”rätt” frågor. 
 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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9. Val av mötesdagar 
Ungdomsrådet lyfter frågan om höstens möten med rådet ska planeras in redan nu. 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att träffas nästa gång den 28 augusti kl 17.00 samt att rådet då ska besluta 

om mötesdagar för hösten. 
 

10. Övrigt 
Kristina Raad ställer frågor om ”Tvärballa Bankomaten” som nyligen infördes i Ale 
kommun. Ungdomslots beskriver kort vad ”Tvärballa Bankomaten” innebär. 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att fritidsassistent Thomas Hermanson ska bjudas in till nästkommande 

möte med ungdomsrådet för att han ska ge en tydligare presentation av ”Tvärballa 
Bankomaten”. 

 
 

 
 

Protokollet justeras av:  
 
 
 
Ordförande   Sekreterare               Justerare       Justerare 
Kristina Raad   Cecilia Stedt                   Hiba Bashier       Batoul Raad 


