
PROTOKOLL 1(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

Plats och tid Hövdingasalen, Nödinge kommunhus, 17:00-18:55 

Beslutande Oliver Andersson 
Almida Andréasson 
Bella Nordin 
Mohammad Raad 
Jara Raad 
Vanessa Hval 
Ella Skante 
Josefine Johansson 
Johannes Zetterberg 
Emil Emanuelsson 
 

Övriga närvarande Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare 
Tommy Westers Andersson, ungdomscoach 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare 
Kristina Engstrand, näringslivskoordinator punkt 
Karin Dickens, kommunikationsstrateg punkt  

Utses till ordförande Almida Andréasson  

Utses att justera Oliver Andersson och Bella Nordin 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Almida Andréasson 

Justerande 

Oliver Andersson 

Justerande 

Bella Nordin 

   



PROTOKOLL 2(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

 
§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Almida Andréasson till mötets ordförande. 

___ 

  



PROTOKOLL 3(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 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 Bella Nordin till justerare 
av mötets protokoll.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 4(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 3 

Information från näringslivskoordinator Kristina 
Engstrand om Ale Outdoor 

Ärendet 

Punkten inleds med en presentationsrunda. Därefter informerar 
näringslivskoordinator Kristina Engstrand ungdomsrådet om eventet Ale 
Outdoor som kommer att arrangeras den 3 juni med syftet att ge besökare 
möjlighet att testa på en rad olika utomhussporter. 

Näringslivskoordinator Kristina Engstrand efterfrågar ungdomsrådets medverkan 
i eventet och frivilliga anmäler sig. Vidare ber Kristina rådet att komma med 
ytterligare förslag på utomhussporter som ska vara representerade under Ale 
Outdoor. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen.  

___ 

Beslutsexpediering 

Kommunikationsstrateg 

  



PROTOKOLL 5(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 4 

Information från kommunikationsstrateg Karin 
Dickens om kommunikationsplan med anledning av 
ungdomsrådets Facebooksida och Instagramkonto 

Ärendet 

Kommunikationsstrateg Karin Dickens informerar rådet om behovet av att 
upprätta en kommunikationsplan med anledning av rådets Facebooksida och 
Instagramkonto. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att rådets marknadsföringsgrupp ska boka in ett möte 
med kommunikationsstrateg Karin Dickens för upprättande av 
kommunikationsplaner samt framtagande av marknadsföringsmaterial inför 
temadagen om psykisk ohälsa. 

___ 

  



PROTOKOLL 6(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 5 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt redogör för föregående 
protokoll. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 7(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 6 

Återrapportering från Isabella Andersson om arbetet 
med att arrangera temadagar angående psykisk 
ohälsa samt ekonomisk redovisning 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter återigen frågan rörande medverkan i arrangerandet av 
temadagar angående psykisk ohälsa. Isabella Andersson medverkar ej under 
dagens möte men Oliver Andersson återrapporterar att det 20 000 kr som 
ungdomsrådet har beslutat bidra med till temadagen planeras användas till att 
täcka kostnader för föreläsare, resekostnader för föreläsare samt till ett eventuellt 
dragplåster.  

Ungdomsrådet väcker även frågan om hur rådet ska marknadsföras i samband 
med temadagen 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga den ekonomiska rapporteringen till handlingarna. 

Ungdomsrådet beslutar att ge den arbetsgrupp från ungdomsrådet som 
samarbetar med Isabella Andersson i arbetet med att arrangera temadagen, i 
uppdrag att säkerställa att ungdomsrådet marknadsförs i samband med 
temadagen. 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 5 000 kr till marknadsföringsmaterial som ska 
användas under temadagen om psykisk ohälsa.  

___ 

Beslutsexpediering  

Administrativ chef sektor kommunstyrelsen 

  



PROTOKOLL 8(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 7 

Återrapportering om arbetet med att arrangera en 
skidresa under sportlovet 

Ärendet 

Arbetsgruppen återrapporterar om vad som har skett hittills. Bland annat planerar 
den att dela ut en enkät till de personer som kommer att följa med på skidresan 
där deltagarna kommer att tillfrågas om vilka frågor de tycker att ungdomsrådet 
bör jobba med.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

  



PROTOKOLL 9(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 8 

Återrapportering från talesgruppens möte med 
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice 
ordförande 

Ärendet 

Jara Raad redogör för vad som sas under mötet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

 
 
 
 
 
 
 
  



PROTOKOLL 10(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 9 

Redogörelse av workshopens utfall samt diskussion 
om hur ungdomsrådet ska arbeta vidare med dessa 
frågor 

Ärendet 

Med anledning av att det var många från rådet som inte deltog i workshopen, så 
inleds punkten med att Bella Nordin redogör för hur workshopen genomfördes. 
Vidare diskuterar rådet hur det ska arbeta vidare med workshopens resultat.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att inför nästa möte med 
ungdomsrådet förbereda ett förslag på hur rådet ska arbeta vidare med 
workshopens utfall.  

___ 

  



PROTOKOLL 11(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 10 

Nästa möte 

Ärendet 

Rådet väcker frågan om när nästa möte ska äga rum.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att nästa möte äger rum den 7 mars kl. 17.00. 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen träffas igen den 7 mars kl. 16.00. 

___ 

  



PROTOKOLL 12(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

§ 11 

Övrig 

Ärendet 

Under punkten övrigt lyfter rådet flera frågor. 

Bidrag till Festivalborg 

Arrangörerna av Festivalborg undrar om ungdomsrådet kan bidra med 27 400 kr 
för att möjliggöra att Festivalborg äger rum 2017. 
 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 27 400 kr till arrangerandet av Festivalborg 
2017. 

Ungdomsrådet beslutar att medfinansieringen ska ske under förutsättning att 
ungdomsrådet marknadsförs i samband med Festivalborg. 

En ny mejl till ungdomsrådet 

Ungdomscoach Tommy Wester Andersson väcker frågan om behovet att rådet får 
en ny mejl. 
 

Beslut 
 
Ungdomsrådet beslutar att frågan ska undersökas närmare. 

Finansiering av resa till SVUNG 
 

Bella Nordin kommer att medverka på inspirationshelgen den 10-12 februari med 
Sveriges ungdomsråd i Ljungby. Med anledning av detta lyfter rådet frågan om en 
finansiering av resan. 

Beslut 
 

Ungdomsrådet beslutar att ta kostnaderna för Bella Nordins tågresa i samband 
med inspirationshelgen i Ljungby den 10-12 februari. 

 



PROTOKOLL 13(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-02-09 

 

 

 

Förnyat medlemskap i Sveriges ungdomsråd 

Bella Nordin lyfter frågan om förnyat medlemskap i Sveriges ungdomsråd. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lyfta frågan i samband med nästkommande möte. 

___ 

 


