
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll från möte med ungdomsrådet 17/5 2016 kl. 17.00–19.10 

Närvarande:  Batoul Raad, Jara Raad, Oliver Andersson, Soma Kalkali, Bella Nordin, 
Aran Ahmad Mohammad, Almida Andréasson, Elin Eriksson och 
Emma Fors. 

Övriga:         Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekr. 
          Jonas Bergqvist, fritidsassistent 
          Janan Zapata Gutierrez, samordnare  
 
  
1. Val av mötesordförande 

Ur väljer Jara Raad till mötets ordförande. 
 

2. Val av två justerare 
Ur väljer Almida Andréasson och Oliver Andersson till justerare. 

 
3. Presentation av Janan Zapata Gutierrez 

Samordnare Janan Zapata Gutierrez presenterar sig för ungdomsrådet och berättar att hon 
framöver kommer att ersätta tidigare ungdomslots Sven Nielsen. 
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Cecilia Stedt redogör för föregående protokoll. 
 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 
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5. Återrapportering gällande arbetet med Påverkanstorg 2016 
Batoul Raad informerar ungdomsrådet om läget för planeringsarbetet inför Påverkanstorg 
2016. Temat för årets torg är drömmar. Påverkanstorget kommer att äga rum den 16 
september kl. 12-16 på Ale Kulturrum i Nödinge. Följande stationer/moment kommer att 
finnas/äga rum på Påverkanstorget: 
 
1. Drömmar och entreprenörskap 
2. Skola och utbildning 
3. Trygghet 
4. Fritid 
5. Debatt mellan ungdomsförbunden  
6. Föreläsning 
7. Workshop 
 
Målgruppen för påverkanstorget är ungdomar åldrarna 14-19. Arbetsgruppen som jobbar 
med eventet räknar med att max 250 elever deltar under Påverkanstorget. 

 
 

Beslut!  
 
1. Ur beslutar att ge Cecilia Stedt i uppdrag att tillfråga ordförande och vice ordförande i 

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden om de kan bemanna två av 
stationerna på Påverkanstorget. 

2. Ur beslutar att frågan om Påverkanstorg 2016 även ska lyftas på nästkommande möte. 
Då ska ungdomsrådet besluta om  
 
 

6. Workshop angående förslag att prova att sänka rösträttsåldern till 16 år i 
kommunvalet m.m. 
Med anledning av att Ale kommun kommer att svara på remissen ”Låt flera forma 
framtiden” SOU 2016:5  har ungdomsrådet tillfrågats om förslagen gällande: 
 

1. Kommunfullmäktige ska verka för att ungas perspektiv kommer till uttryck i 
beslutsprocesser. 

 
2. Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till 16 år som genomförs vid val till 

kommunfullmäktige 2018 och 2022. 
 

Ungdomsrådet diskuterar frågorna och enas om ett yttrande. 

 
Beslut!  
 
1. Ur beslutar att Cecilia Stedt ska sammanställa yttrandet och stämma av med 

ungdomsrådet via Facebook om det är rätt uppfattat innan yttrandet överlämnas för 
fortsatt handläggning. 
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7. Övrigt 
Under denna punkt fick Cecilia Stedt i uppdrag att ta reda på hur mycket ungdomsrådet har 
kvar i sin budget för 2016. 
 
Ungdomsrådet ges återrapporteringen att årets upplaga av Festivalborg var välbesökt. 
Antalet besökare ökade från förra året. 
 
Vidare beslutades att alla som vill skulle baka kakor till ungdomsrådets nästkommande 
möte eftersom det blir det sista innan sommaren. 
 
 
 

 

 
 
 
Protokollet justeras av:  

 
 
 

Ordförande     Sekreterare               Justerare       Justerare 
Jara Raad      Cecilia Stedt                     Almida Andréasson            Oliver Andersson 

 

 
 

Du kan nå utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt på e – postadress: 
cecilia.stedt@ale.se eller tel. 0303-33 03 06 

mailto:cecilia.stedt@ale.se

