


• Val av ordförande & justerare 

• Genomgång av föregående protokoll

• Närvaro

1. Filmröstning (Vanessa)

2. Påverkanstorg 2022 (Kewin)

3. Rapport årsmöte SERN (Emma)

4. Fältchatten (Marcus och Martina)

5. Uppdatering VINR-arbetet (Sara)

6. Politikernas omvärldsdag (Lykke) 

7. Val 2022, frågor till politikerna (Emma)

8. Mobiler på mötena (Lykke)

9. Röstning talesgruppen (Vanessa)

10. Rapport från kommunalrådsmöte (Vanessa)

• Återkoppling från elevråden

• Övriga frågor

• Summering av beslut/uppdrag



Ordförande: Kevin

Justerare: Tilda och Johanna



Är det något som ska justeras? Nej

Kan protokollet godkännas? Ja
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Filmröstning (Vanessa)

Beslut: 

Vid dåligt väder kommer vi titta på film efter mötet. Vilken vill vi se? 

Vill vi göra något kul som avslutning?

Alla som vill skriver ett förslag på en lapp och sedan röstar vi.



Uppdatering kring påverkanstorg:

Bohushallen är nu bokad fredag 2/12 samt kvällen innan för att kunna ställa i ordning och förbereda.

Förra mötet utsåg vi en arbetsgrupp, vill ni ses och ha ett möte innan sommaren?

De som ingår i arbetsgruppen är: Ellen, Johanna, Isabel BL, Emma, Nellie, Emilia, Martina, Lejla, 

Vanessa

Påverkanstorg 2022 (Kewin)

Beslut: Möte med planeringsgruppen efter sommaren, Sara gör en messengergrupp.



Förra veckan var Johanna, Tilda och Emma med på SERN:s årsmöteför att berätta 

om ungdomsrådet.

Hur gick det? 

Emma, Johanna och Tilda berättar att det var kul och gick bra!

Rapport från årsmöte SERN (Emma)

Beslut: Inga beslut.



Besök från fältarna som ska berätta om sin nya chatt. 

Chatten kommer finnas i appen Ung i Ale.

Fråga: Vill några vara med när de intervjuas av Alekuriren v.25?

Fältchatten (Marcus och Martina)

Beslut: Fältarna kontaktar de som var intresserade och som lämnat sina 

telefonnummer för att vara med.



Arbetet med våld i nära relationer fortsätter.

Vi jobbar bland annat med hur vi ska nå och öka kunskap hos personal i kommunen och 

föräldrar.

I arbetet med gruppen unga vill vi gärna fortsätta få hjälp från er i ungdomsrådet!

Fråga: Finns det några som är intresserade av att vara med i en lite mindre projektgrupp 

som jobbar med något mer konkret? Det skulle tex kunna vara att hjälpa till att ta fram 

informationsmaterial mm. 

Intresserade Lykke, Kewin eventuellt, Johanna eventuellt 

Uppdatering VINR-arbetet (Sara)

Beslut: Tar upp det igen till hösten, frågar de som inte var här och kollar upp vilka 

tider gruppen i så fall ska ses.



Omvärldsdag för politiker och chefer (Lykke)

Beslut: Inga beslut.

Förra mötet pratade vi om att vi har fått förfrågan om att vara med i filminslag till 

politikernas omvärldsdag. Det handlar om att prata om hur du som ung ser på 

framtiden i Ale och hur du skulle vilja leva och bo när du är äldre. 

De som ska filma kunde inte komma på mötet idag men kommer på första mötet efter 

sommaren. 

Det är helt frivilligt att vara med såklart!



I september är det riksdagsval i Sverige och många unga ska rösta för första gången.

Vi har fått möjlighet att ställa frågor till politikerna i kommunen inför valet. När vi får 

svaren kan vi sprida det till unga i kommunen för att det ska bli lättare att veta vad man 

vill rösta på.

Uppgift: Vi delar in oss i små grupper och sitter i ca 15 minuter och skriver ner frågor som 

vi unga skulle vilja ha svar på. Vi delar in grupperna så att man inte sitter med samma 

personer som man brukar.

Inför valet – frågor till politikerna (Emma)

Beslut: Sara renskriver frågorna och skickar vidare till kommunalråden som sen tar 

det vidare till övriga politiker.



Mobiler på mötena (Lykke)

Många upplever att det är ett problem när folk gör annat under våra möten. Tillexempel 

sitter med sin mobil eller pratar med någon bredvid sig om något annat. 

Alla här får lön för mötena och då behöver man vara med, inte bara sitta av tiden.

Röstning: Ska vi införa mobilförbud under mötena? Alltså att man får kolla sin mobil på 

rasten men inte under övriga mötet.

Beslut: Majoritet röstar för! Ibland kommer vi behöva använda mobilerna på mötet 

och då kan man ha den. Annars lägger vi undan dom innan vi börjar.



Röstning talesgruppen (Vanessa)

Beslut:

Saga har tyvärr valt att lämna ungdomsrådet och därför behöver vi en ny person i 

talesgruppen. På årets första möte bestämde vi att ha en ny röstning i fall någon i 

talesgruppen slutade.

Talesgruppen ses varje tisdag innan stormöte och tre gånger per termin har de möte med 

kommunalråden (också på tisdagar).

Vilka är intresserade av att vara med?

Röstning sker genom att alla skriver ett namn på en lapp och lägger i lådan.

Sundos, Isabel BL, Dunia, 

Isabel blev invald.



Senaste gången talesgruppen träffade kommunalråden 

pratade vi om:

- Sommarjobb

- Budget återkoppling

- Mer att göra i Älvängen (EPA)

Rapport från kommunalrådsmöte (Vanessa)

Beslut: Kommunen vill prata med EPA-ungdomar, Nellie tar med det till Arosenius 

elevråd och ser om några kan ställa upp.



Ahlafors Fria: -

Aroseniusskolan: Inget nytt.

Bohusskolan: Feedback om påverkanstorg, Isabelle lämnar till Sara

Da Vinciskolan: Inget nytt, pratade mest om brandlarmen på skolan.

Beslut: Inga beslut.



Några övriga frågor?

Reserv för Saga

Om man har specialkost så får föräldrarna betala extra, detta är ett problem.

Dagis på fotbollsplanen i Surte, varför? Vart ska alla fotbollslag träna? 

Beslut: Sara kollar med Da Vincis rektor om maten och vi tar med det till 

kommunalråden.

Annan plats för fotbollsplan kan vi jobba för och prata med kommunalråden om.



Vad har vi bestämt nu då, och vilka uppdrag har delats ut?



Filmning omvärldsdag Punkt 2 Punkt 3

Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6

25/8 kl. 17:00


