
PROTOKOLL 1(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

Plats och tid Sal 105, Kulturrum kl. 17.00-18.50. 

Beslutande Elin Eriksson 
Almida Andréasson 
Mohammad Raad punkt 5-12 
Jara Raad 
Vanessa Hval 
Fatima Ansara 
Lykke Eriksson 
Mohamad Fazal Habibbi 
Linnea Thonander 
Sara Nordberg 
Oliver Andersson punkt 1-7 
Joel Costa 
Youssef El Dahar 
 

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

Utses till ordförande Oliver Andersson och Youssef El Dahar 

Utses att justera Elin Eriksson och Almida Andréasson  

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Oliver Anderson punkt 1-7  Youssef El Dahar punkt 8-12 

Justerande 

Elin Eriksson   

Justerande 

Almida Andréasson 

 

 



PROTOKOLL 2(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 

  

§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Oliver Andersson till mötesordförande. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 3(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
§ 2  

Val av två justerare 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av justerare. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Elin Eriksson och Almida Andréasson till 
justerare av dagens mötes protokoll. 

___ 

  



PROTOKOLL 4(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
 
§ 3 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt redogör för föregående protokoll.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 5(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
 
§ 4  

 
Flytt av Påverkanstorg 2018 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson redogör för bakgrunden till förslaget 
att flytta Påverkanstorg 2018. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att flytta Påverkanstorg 2018 till den 23 november. 

 

___ 

 
  



PROTOKOLL 6(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

§ 5  

Fortsatt arbete med att revidera ungdomsrådets 
reglemente 

Ärendet 

Ungdomsrådet fortsätter workshopen med fokus på att revidera rådets 
reglemente. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ungdomsrådets föreslagna ändringar ska renskrivas till 
ett utkast av ungdomscoach Tommy Westers Andersson och utvecklings- och 
förvaltningssekreterare Cecilia Stedt. 

___ 

  



PROTOKOLL 7(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
 
§ 6 

Återrapportering från arbetsgruppen som jobbar med 
att förbättra kommunens elevråd 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om arbetet med att förbättra kommunens elevråd. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsluta arbetet med att utveckla kommunens elevråd 
med hänvisning till det pågående utredningsuppdrag som pågår i kommunen med 
syftet att utveckla ungdomsinflytandet i Ale kommun. 

___ 

 

 
 
  



PROTOKOLL 8(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
§ 7 

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

Ärendet 

Arbetsgruppen rapporterar att den ej har haft något möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar frågan ska aktualiseras igen i samband ungdomsrådets 
möten under hösten 2018. 

___ 

  



PROTOKOLL 9(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 

§ 8 

Återrapportering från trygghetsvandring i Älvängen 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson rapporterar att det var få personer 
som hade möjlighet att närvara på trygghetsvandringen i Älvängen. Under 
vandringen lyftes dock flera punkter/förslag till åtgärder. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ungdomscoach Tommy Westers Andersson ska dela 
punkterna/förslag till åtgärder från trygghetsvandringen, i ungdomsrådets 
messengergrupp. 

Ungdomsrådet beslutar att ordförandeskapet för dagens möte överlämnas från 
Oliver Andersson till Youssef El Dahar då Oliver Andersson måste avvika från 
mötet. 

___ 

  



PROTOKOLL 10(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 

§ 9 

Återrapportering från möte med kommunalråden 

Ärendet 

Talesgruppen återrapporterar till ungdomsrådet om vad som sades på föregående 
möte med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen. 

Ungdomsrådet beslutar även att notera att nästkommande möte med 
kommunstyrelsen ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande äger 
rum den 25 september kl. 17-18. 

___ 

 

 
 
 
  



PROTOKOLL 11(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
§ 10 

Beslut om sammanträdesdagar för ungdomsrådets 
möte i augusti och september 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om mötestillfällen inför hösten 2018. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att rådet ska sammanträda vid följande tillfällen: 

30/8, 20/9, 18/10, 15/11och 6/12. 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen ska sammanträda vid följande tillfällen: 

28/8,  18/9, 16/10 och 13/11 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppens möten med kommunstyrelsens 
ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska äga rum i följande 
veckor: 

v. 39, v. 43 och v. 48 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 12(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
§ 11 

Summering av uppdrag 

Ärendet 

Under denna punkt summeras eventuella uppdrag som givits till rådets ledamöter. 
I samband med dagens möte så hade inga uppdrag delats ut till rådets ledamöter.  

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 13(13) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

 

 
 
§ 12 

Övrigt 

Ärendet 

Under denna punkt lyfts ett önskemål från ungdomar i Älvängen om att 
ungdomsrådet ska hjälpa till med att skapa en mötesplats för motorintresserade 
ungdomar i Älvängen. 
 
Ungdomscoach Tommy Westers Andersson informerar om att han kommer att 
behöva göra ytterligare en avstämning med ungdomsrådet i augusti angående 
utredningen om ungdomsinflytande i Ale kommun. 


