
PROTOKOLL 1(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

Plats och tid Hövdingasalen, Nödinge kommunhus, 17:00-19:15 

Beslutande Batoul Raad 
Oliver Andersson 
Elin Eriksson 
Almida Andréasson 
Bella Nordin 
Josefine Johansson 
Mohammad Raad 
Eloise Ottosson 
Emil Emanuelsson 
Jara Raad 
Vanessa Hval 
Ella Skantz 

Övriga närvarande Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare 
Tommy Wester Andersson, ungdomscoach 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare 
Ricardo-Arturo Löfvenholm, drogförebyggare punkt 1 

Utses till ordförande Bella Nordin 

Utses att justera Almida Andréasson och Elin Eriksson 

Underskrifter  

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Bella Nordin 

Justerande 

Almida Andréasson 

Justerande 

Elin Eriksson 

   



PROTOKOLL 2(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

 
§ 1  

Besök av drogförebyggare Ricardo-Arturo 
Löfvenholm 

Ärendet 

Ale kommuns nya drogförebyggare Ricardo-Arturo Löfvenholm presenterar sig 
för ungdomsrådet. Du kan komma i kontakt med Ricardo på e –postadress: 
ricardo-arturo.lofenholm@ale.se.  

Drogförebyggare Ricardo-Arturo Löfvenholm kommer med ett erbjudande om 
ett samarbete mot rökning i Ale. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

  

mailto:ricardo-arturo.lofenholm@ale.se


PROTOKOLL 3(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 2 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt redogör för 
minnesanteckningarna från föregående möte. I samband med denna punkt 
presenterar sig föreningsutvecklare Emma Kronberg som kommer att arbeta med 
ungdomsrådet ett tag framöver. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lämna informationen till handlingarna. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 4(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 3 

Diskussion med Isabella Andersson angående 
medverkan i arbetet med att arrangera temadagar 
angående psykisk ohälsa 

Ärendet 

Isabella Andersson närvarar inte under mötet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att kalla Isabella Andersson till ungdomsrådets 
nästkommande möte. 

___ 

Beslutsexpediering 

Isabella Andersson 

  



PROTOKOLL 5(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 4 

Återrapportering från talesgruppen angående förslag 
på ungdomsrådet kan marknadsföras 

Ärendet 

Talesgruppen redogör för hur rådet skulle kunna marknadsföra ungdomsrådet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bilda en marknadsföringsgrupp bestående av Bella 
Nordin, Ella Skantz, Josefine Johansson och Vanessa Hval. 

Ungdomsrådet beslutar att marknadsföringsgruppen ska ”piffa” upp rådets 
Facebook –sida, skapa ett Instagramkonto, ansvara för framtagandet av flyers, 
banners, tröjor och affischer där rådet marknadsförs. 
 
Ungdomsrådet beslutar att marknadsföringen ska syfta till att lyfta fram 
ungdomsrådets möten, arrangerandet av kick off, happenings och andra för 
ungdomsrådet aktuella frågor.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 6(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 5 

Val av talesgrupp 

Ärendet 

Talesgruppen förrättar val av ny talesgrupp. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Jara Raad, Bella Nordin, Elin Eriksson, Almida 
Andréasson och Oliver Andersson till ungdomsrådets talesgrupp för perioden 
2016/2017. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 7(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 6 

Återrapportering angående förslag till kick off 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt redogör för olika 
kostnadsförslag gällande femkamp på Liseberg och Laserdome –spel i Krokslätt. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att ordna en kick off på 
Liseberg med julbord och femkamp den 29:e november. 

Ungdomsrådet beslutar att som högst avsätta 15 tkr för arrangerandet av en kick 
off. 

Ungdomsrådet beslutar att rådet ska träffas kl. 17:30 utanför Liseberg den 29:e 
november. Det innebär att de ungdomar som tar sig till Liseberg från Ale åker 
med Alependeln som lämnar Nödinge kl. 16:50. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 8(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 7 

Möte mellan talesgruppen samt kommunstyrelsens 
ordförande och 1:e vice ordförande 

Ärendet 

Talesgruppen ska enligt rådets reglemente träffa kommunstyrelsens ordförande 
och 1:e vice ordförande några gånger om året. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia 
Stedt i uppdrag att hitta en mötestid för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 
ordförande samt ungdomsrådets talesgrupp. 

___ 

 
 
 
 
 
 
 
  



PROTOKOLL 9(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 8 

Nästa möte 

Ärendet 

Rådet väcker frågan om när nästa möte bör äga rum.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att nästa möte ska äga rum den 14:e december kl. 17:00-
19:00. 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen träffas den 14:e december kl. 16:30-17:00. 

___ 

  



PROTOKOLL 10(10) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-11-09 

 

§ 9 

Övrigt 

Ärendet 

Under denna punkt väcks en rad olika frågor. Bland annat informerar 
ungdomscoach Tommy Wester Andersson om att ungdomsrådets medlemmar är 
välkomna till mötesplats Spinneriets språkcafé den 15/11 kl. 17:30. 

Rådets medlemmar föreslår även en rad olika frågor som ungdomsrådet bör 
arbeta vidare med: 

 Workshop om att utveckla ungdomsrådet 
 

 Skidresa 2018 
 

 Arvode för medverkan på ungdomsfullmäktiges möte 
 

 Frågor från ungdomsfullmäktige att jobba vidare med 

I samband med dagens möte välkomnar även ungdomsrådet tre nya medlemmar 
Ella Skantz, Josefine Johansson och Vanessa Hval. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att  notera informationen. 

___ 

 
 

 


