
PROTOKOLL 1(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

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

Beslutande Oliver Andersson 
Almida Andréasson 
Bella Nordin 
Mohammad Raad 
Jara Raad 
 

Övriga närvarande Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare 
Sara Johansson, ungdomscoach 
Isabella Andersson, punkt 

Utses till ordförande Jara Raad 

Utses att justera Almida Andréasson och Oliver Andersson 

Underskrifter  

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Jara Raad 

Justerande 

Almida Andréasson 

Justerande 

Oliver Andersson 

   



PROTOKOLL 2(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

 
§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Jara Raad till mötets ordförande. 

___ 

  



PROTOKOLL 3(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 2 

Val av justerare 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om att utse två justerare av protokollet från 
dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Oliver Andersson och Almida Andréasson till 
justerare av mötets protokoll.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 4(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 3 

Information från kommunikationsstrateg 

Ärendet 

Kommunikationsstrateg Karin Dickens närvarar inte under mötet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att kalla kommunikationsstrateg Karin Dickens till 
ungdomsrådets nästkommande möte. 

___ 

Beslutsexpediering 

Kommunikationsstrateg 

  



PROTOKOLL 5(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 4 

Workshop om att utveckla ungdomsrådet 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om att anordna en workshop som ska fokusera 
på att utveckla ungdomsrådet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att en workshop ska anordnas på Ungkan (Ale kulturrum i 
Nödinge) den 31 januari kl. 17.00-20.00. 

Ungdomsrådet beslutar att workshopen även ska vara en form av en kick off och 
talesgruppen får i uppdrag att ordna mat till träffen. 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen ska förbereda frågor att diskutera på 
workshopen efter mötet med kommunalråden den 31 januari, kl. 18.00-18.30. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 6(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 5 

Skidresa 2017 

Ärendet 

Ungdomsrådet diskuterar ett eventuellt arrangerande av en ny skidresa. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ställa sig bakom att en skidresa arrangeras och föreslår 
att den äger rum den 13 februari 2017. 

Ungdomsrådet beslutar att frågan ska lyftas igen på nästkommande möte. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 7(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 6 

Återrapportering från marknadsföringsgruppen 

Ärendet 

Bella Nordin som ingår i ungdomsrådets marknadsföringsgrupp, rapporterar om 
arbetet med att ta fram en logga för ungdomsrådet och skapandet av ett 
instagramkonto.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 8(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 7 

Återrapportering från möte mellan talesgruppen samt 
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice 
ordförande 

Ärendet 

Oliver Andersson återrapporterar från mötet.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

 
 
 
 
 
 
 
  



PROTOKOLL 9(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 8 

Återrapportering från kick off 

Ärendet 

Jara Raad återrapporterar från ungdomsrådets kick off på Liseberg. Hon påtalar 
att planeringen inför träffen fungerade dåligt och att det är viktigt att framöver 
utse någon som tar ansvar för genomförande av aktivitet eller liknande. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

  



PROTOKOLL 10(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 9 

Arvode för medverkan på ungdomsfullmäktiges möte 

Ärendet 

Den 24:e  oktober närvarade Oliver Andersson och Bella Nordin på 
ungdomsfullmäktiges möte. Ungdomsrådet lyfter frågan om de ska arvoderas för 
sin medverkan på mötet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att Oliver Andersson och Bella Nordin ska arvoderas för 
sin närvaro på ungdomsfullmäktiges möte den 24 oktober. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 11(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 10 

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

Ärendet 

Isabella Andersson närvarar på mötet och informerar om sitt projekt.  

Temadagarna planeras utgöra en mässa bestående av montrar och workshops. 
Evenemanget riktar sig till ungdomar och anhöriga till personer som lever med 
psykisk ohälsa. Ambitionen är bland annat att bjuda in en youtuber att prata om 
psykisk ohälsa samt att anordna en politisk debatt. Isabella Andersson ber 
ungdomsrådet att inkomma med tips på personer som bör medverka på 
temadagarna.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ungdomsrådet beslutar att frågan om hur ungdomsrådet ska medverka i 
arrangerandet av temadagar ska lyftas igen på nästkommande möte.  

___ 

  



PROTOKOLL 12(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 11 

Frågor att arbeta vidare med 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt redogör för övriga frågor/uppdrag som ungdomsrådet 
har att behandla framöver. 

 Frågor från påverkanstorget 
 

 Besök från kultur- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande 
för att diskutera fritidsgårdarnas öppettider. 
 

 Samarbete med drogförebyggare Ricardo-Arturo Löfvenholm 
 

 Besök från Partille kommun 
 

 Besök från Västra Götalands ungdomsråd 
 

 Information om kommunikationsplan från kommunikationsstrateg Karin 
Dickens. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

  



PROTOKOLL 13(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 12 

Övrigt 

Ärendet 

Under denna punkt lyfts frågan om ungdomsrådet ska delfinansiera en 
fotbollsturning för ungdomar den 5 januari.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bidra med 5000 kronor till fotbollsturneringen den 5 
januari. 

___ 

  



PROTOKOLL 14(14) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-12-14 

 

§ 13 

Nästa möte 

Ärendet 

Ungdomsrådet väcker frågan om när nästkommande möte med ungdomsrådet ska 
äga rum. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ungdomsrådet träffas igen den 11 januari kl. 17.00. 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen träffas igen den 11 januari kl. 16.30. 

___ 

 


