
PROTOKOLL 1(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

Plats och tid Sal 105, Kulturrum kl. 17.00-19.10. 

Beslutande Elin Eriksson 
Almida Andréasson 
Josefine Johansson  
Mohammad Raad, punkt 9-20 
Jara Raad 
Ella Skantz 
Vanessa Hval 
Fatima Ansara 
Lykke Eriksson 
Maysam Osman 
Mohamad Fazal Habibbi 
Eloise Ottosson 
Julia Andersson 
Linnea Thonander 
Sara Nordberg 
Oliver Andersson 
 

Övriga närvarande Tommy Westers Andersson, ungdomscoach 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare 
Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare 

Utses till ordförande Almida Andréasson 

Utses att justera Elin Eriksson och Vanessa Hval  

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Almida Andréasson 

Justerande 

Elin Eriksson   

Justerande 

Vanessa Hval  

 

  



PROTOKOLL 2(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Almida Andréasson till mötesordförande. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 3(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 2  

Val av två justerare 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av justerare. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Elin Eriksson och Vanessa Hval till justerare av 
dagens mötes protokoll. 

___ 

  



PROTOKOLL 4(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
 
§ 3 

Besök från SVUNG 

Ärendet 

Representant från Sveriges ungdomsråd (SVUNG) närvarar och informerar 
ungdomsrådet om SVUNG:s verksamhet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen. 

Ungdomsrådet beslutar att ej förnya sitt medlemskap i Sveriges ungdomsråd. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 5(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
 
§ 4  

 
Information om LUPP –resultatet samt diskussion om 
fortsatt arbete 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt meddelar det har uppstått 
ett behov av att skjuta på informationen/diskussionen angående LUPP. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att informationspunkten utgår från dagens möte. 

 

___ 

 
  



PROTOKOLL 6(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

§ 5  

Information om arbete med att öka ungas 
valdeltagande 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt informerar om att ett arbete 
med att öka ungas valdeltagande i samband med höstens val till kommun, 
landsting och riksdag, har startats upp i Ale kommun.  
 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

___ 

  



PROTOKOLL 7(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
 
§ 6 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt redogör för föregående 
protokoll. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

___ 

 

 
 
  



PROTOKOLL 8(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 7 

Ekonomisk återrapportering 

Ärendet 

Almida Andréasson rapporterar att ca 50 000 kronor av ungdomsrådets budget 
för 2018, har förbrukats.  
 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen. 

___ 

  



PROTOKOLL 9(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 

§ 8 

Revidering av ungdomsrådets reglemente 

Ärendet 

Ungdomsrådet informeras om att det finns ett beslut från kommunfullmäktige om 
att reglementet för ungdomsrådet ska ses över. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 1,5 H av tiden för nästkommande möte åt att 
genomföra en workshop angående en översyn av ungdomsrådets reglemente. 

___ 

  



PROTOKOLL 10(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 

§ 9 

Diskussion kring arvodering för medverkan på 
talesgruppens möten 

Ärendet 

Talesgruppen väcker en diskussion kring arvoderingen av talesgruppens möten. 
Ungdomsrådet diskuterar huruvida mötena med talesgruppen ska byta mötesdag.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen ska byta mötesdag. 

Deltagande i beslut 

Oliver Andersson, Jara Raad, Elin Eriksson, Almida Andréasson och Mohammad 
Raad deltar inte i beslutet. 

___ 

 

 
 
 
  



PROTOKOLL 11(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 10 

Återrapportering kring ungdomsrådets eventuella 
medverkan under Almedalsveckan 2018 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson informerar om förutsättningarna för 
en resa till Gotland och medverkan under Almedalsveckan (v. 27). 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge ungdomscoach Tommy Westers Andersson i 
uppdrag att bevaka frågan samt återrapportera i ärendet i samband med 
nästkommande möte. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 12(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 11 

Återrapportering från arbetsgruppen som jobbar med 
att förbättra kommunens elevråd 

Ärendet 

Representanter för gruppen rapporterar att den ej haft möjlighet att träffas. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att en återrapportering ska ges i ärendet i samband med 
nästkommande möte. 

___ 

  



PROTOKOLL 13(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 12 

Ansökan om ekonomiskt bidrag för resa till London 

Ärendet 

Maysam Osman rapporterar att ansökan ej är aktuell längre. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsluta ärendet. 

___ 

  



PROTOKOLL 14(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
 
§ 13 

Återrapportering från påverkanstorgets arbetsgrupp 
om förslag och budget för dragplåster till 
Påverkanstorg 2018 

Ärendet 

Representanter från gruppen rapporterar att det hade varit för få representerade 
på arbetsgruppens föregående möte för att gruppens skulle kunna besluta om ett 
föreslag på dragplåster och budget för Påverkanstorg 2018. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att frågan återigen ska lyftas på nästkommande möte. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 15(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 14 

Framtida trygghetsvandring i Älvängen 

Ärendet 

I samband med dagens möte finns ej något förslag på när en trygghetsvandring 
kan äga rum i Älvängen. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att frågan ska lyftas åter på nästkommande möte. 

___ 

  



PROTOKOLL 16(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 

§ 15  

Återrapportering från dialogforum den 11 april 

Ärendet 

Rådet ges en återrapportering från dialogforumet av Sara Nordberg och 
ungdomscoach Tommy Westers Andersson. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 17(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 16 

Ale Outdoor –beslut om medverkan samt 
medfinansiering 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om vilka som är intresserade av att medverka på 
evenemanget den 15 september och hur mycket som rådet kan tänkas bidra med 
ekonomiskt. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att Julia Andersson, Josefine Johansson, Ella Skantz, 
Vanessa Hval och Almida Andréasson ska medverka på Ale Outdoor den 15 
september. 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 14 000 kr för evenemanget 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 18(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 17 

Återrapportering från talesgruppens möte med 
kommunalråden den 13 mars 

Ärendet 

Oliver Andersson återrapporterar till ungdomsrådet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar lägga informationen till handlingarna. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 19(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 18 

Nya frågor att lyfta med kommunalråden 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om det finns några nya frågor som talesgruppen bör 
rapportera till kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande. 

Beslut 

Ungdomsrådet noterar att det för stunden ej finns några frågor att lyfta med 
kommunalråden. 

___ 

 
  



PROTOKOLL 20(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

 
§ 19 

Övrigt 

Under punkten övrigt informerar ungdomscoach Tommy Westers Andersson om 
att han har fått uppdraget att jobba 50% med att utforma en ny struktur för Ale 
kommuns arbete med ungdomsinflytande. Tommy kommer att fortsätta jobba 
som ungdomscoach inom ramen för den övriga tiden i hans tjänst. 

 
 

  



PROTOKOLL 21(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-04-12 

 

§ 20 

Summering av uppdrag som ungdomsrådet har 
beslutat om under dagens möte 

Ärendet 

Tommy Westers Andersson summerar de uppdrag som har delats ut under mötet. 

___ 

 

 
 
 


