
PROTOKOLL 1(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

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 

Jara Raad 

Justerande 

Elin Eriksson   

Justerande 

Oliver Andersson 

 

  



PROTOKOLL 2(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Jara Raad till mötesordförande. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 3(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 
§ 2  

Val av två justerare 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av justerare. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Elin Eriksson och Oliver Andersson till justerare 
av dagens mötes protokoll. 

___ 

  



PROTOKOLL 4(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 
 
§ 3 

Ändring av ungdomsrådets dagordning 

Ärendet 

Ungdomsrådet väcker under den punkt frågan om att ändra om i ungdomsrådets 
dagordning. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att som nästkommande ärende lyfta punkt 6 om 
workshop angående framtidens ungdomsråd i Ale och revidering av reglemente.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 5(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 
 
§ 4  

 
Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

På grund av tidsbrist väcker ungdomsrådet frågan om att bordlägga ärendet till 
nästkommande möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

 

___ 

 
  



PROTOKOLL 6(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

§ 5  

Workshop angående framtidens ungdomsråd i Ale 
och revidering av reglemente 

Ärendet 

Ungdomsrådet genomför en workshop angående ungdomsrådets reglemente. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att fortsätta arbetet med att revidera ungdomsrådets 
reglemente på nästkommande möte.   

___ 

  



PROTOKOLL 7(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 
 
§ 6 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

På grund av tidsbrist väcker ungdomsrådet frågan om att bordlägga ärendet till 
nästkommande möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

___ 

 

 
 
  



PROTOKOLL 8(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 
§ 7 

Återrapportering från arbetsgruppen som jobbar med 
att förbättra kommunens elevråd 

Ärendet 

På grund av tidsbrist väcker ungdomsrådet frågan om att bordlägga ärendet till 
nästkommande möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

___ 

  



PROTOKOLL 9(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 

§ 8 

Framtida trygghetsvandring i Älvängen 

Ärendet 

På grund av tidsbrist väcker ungdomsrådet frågan om att bordlägga ärendet till 
nästkommande möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

___ 

  



PROTOKOLL 10(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 

§ 9 

Återrapportering från möte med kommunalråden 

Ärendet 

På grund av tidsbrist väcker ungdomsrådet frågan om att bordlägga ärendet till 
nästkommande möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

___ 

 

 
 
 
  



PROTOKOLL 11(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 
§ 10 

Summering av uppdrag som ungdomsrådet har 
beslutat om under dagens möte 

Ärendet 

På grund av tidsbrist väcker ungdomsrådet frågan om att bordlägga ärendet till 
nästkommande möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bordlägga ärendet. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 12(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-05-08 

 

 
§ 11 

Övrigt 

Ärendet 

Under denna punkt väljer ungdomsrådet att återigen lyfta ärendet angående 
ansökan om ekonomiskt bidrag för resa till London. Maysam Osman redovisar att 
frågan återigen har blivit aktuell. Gruppen kommer att arrangera två discon med 
syftet att samla in pengar till en Londonresa. Gruppen ber därför om 5 000 kr för 
finansiering av discjockey samt caféverksamhet i samband med discona.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 5 000 kr till gruppen för finansiering av 
discjockey och caféverksamhet i samband med arrangerandet av två discon. 

Ungdomsrådet beslutar avsätta 5 000 kr förutsatta att resan till London faktiskt 
äger rum. I annat fall blir gruppen återbetalningsskyldig. 

Maysam Osman deltar ej i beslutet. 

___ 

 
 
 


