
PROTOKOLL 1(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18  

Plats och tid Hövdingasalen, Nödinge kommunhus, 17:00-18:30 

Beslutande Batoul Raad 
Oliver Andersson 
Elin Eriksson 
Almida Andréasson 
Bella Nordin 
Josefine Johansson 
Mohammad Raad 
Eloise Ottosson 
Emil Emanuelsson 
Hiba Bashier Mushier 
Jara Raad 
Emma Fors 
Johannes Sandberg 

Övriga närvarande Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare 
Tommy Wester Andersson, ungdomscoach 

Utses till ordförande Jara Raad 

Utses att justera Almida Andréasson och Elin Eriksson 

Underskrifter  

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Jara Raad 

Justerande 

Almida Andréasson 

Justerande 

Elin Eriksson 

   



PROTOKOLL 2(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

 
§ 1  

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt redogör för föregående protokoll. 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att lägga protokollet till handlingarna. 

___ 

  



PROTOKOLL 3(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 2 

Presentation av ungdomsråd 

Ärendet 

Ungdomsrådets talesgrupp informerar nya medlemmar om hur rådet arbetar. 
Rådets sekreterare informerar om praktiska frågor så som att ungdomsrådets 
ledamöter får ett arvode för medverkan på ungdomsrådets möten. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lämna informationen till handlingarna. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 4(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 3 

Val av ledamöter från kommunens fritidsgårdar 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Wester Andersson informerar rådet om att det har gått 
trögt i arbetet med att rekrytera representanter från fritidsgårdar och elevråd till 
ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet diskuterar behovet av att marknadsföra så att rådet blir känt  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att komma med förslag på 
hur ungdomsrådet kan marknadsföras i syfte att få ungdomar att vilja engagera sig 
i ungdomsrådet 

___ 

Beslutsexpediering 

Talesgruppen 

  



PROTOKOLL 5(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 4 

Frågor att arbeta med från påverkanstorg 2016 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt informerar om att synpunkter och förslag som framkom 
under påverkanstorget angående skola, kultur och fritid, har summerats. 
Ungdomsrådet har i uppdrag att ta reda på om rådet ska arbeta vidare med dessa 
frågor och hur detta skulle kunna ske. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

  



PROTOKOLL 6(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 5 

Kick off för nya ungdomsrådet 

Ärendet 

Talesgruppen föreslår att ungdomsrådet genomför en kick off med syftet att nya 
och gamla medlemmar ska lära känna varandra. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge sekreterare Cecilia Stedt i uppdrag att ta fram ett 
kostnadsförslag för aktiviteterna julfirande på Liseberg och laserdomespel.   

___ 

 

  



PROTOKOLL 7(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 6 

Medverkan i arbete med temadagar om psykisk 
ohälsa 

Ärendet 

Isabella Andersson informerar ungdomsrådet om sina planer på att arrangera 
temadagar om psykisk ohälsa via en Youtube –länk. Informationen avslutas med 
en fråga om ungdomarna i rådet kan tänka sig att, på ett eller annat sätt, engagera 
sig i arbetet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bjuda in Isabella Andersson med syftet att fortsätta 
diskutera ungdomsrådets medverkan i arbetet med att arrangera temadagar om 
psykisk ohälsa.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 8(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 7 

Framtida studiebesök från Partille kommun 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt informerar om att Partille kommun vill ta del av hur 
ungdomsrådet i Ale arbetar. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ett studiebesök kan vara aktuellt i början av nästa år. 

___ 

 
 
 
 
 
 
 
  



PROTOKOLL 9(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 8 

Framtida besök av Ale kommuns nya 
drogförebyggare 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt informerar rådet om att Ale kommun har fått en ny 
drogförebyggare som gärna vill träffa rådet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att Ale kommuns drogförebyggare ska bjudas in till 
ungdomsrådets nästkommande möte. 

___ 

  



PROTOKOLL 10(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 9 

Nästa möte 

Ärendet 

Ungdomsrådet väcker frågan om när nästa möte ska äga rum. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att rådets nästa möte äger rum den 9 november kl. 17.00-
19.00. 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen träffas igen den 9 november kl. 16.30. 

___ 

 
 



PROTOKOLL 11(11) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2016-10-18 

 

§ 10 

Övrigt 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Wester Andersson informerar ungdomsrådet om att det 
går att ansöka om bidrag från Leader för genomförande av olika projekt. Leader 
kan bevilja summor upp till 300 000 kr.  

Beslut 

 

___ 

 


