


• Val av ordförande & justerare 
• Genomgång av föregående protokoll
• Närvaro
1. Välkomna tillbaka! (Vanessa)
2. Budget (Vanessa)
3. Mötesdagar HT22 (Emma)
4. Arbetsgruppen för Påverkanstorg (Isabel)
5. Ny medlem till Talesgruppen (Emma)
6. Made in Ale nr4, TBB & Debattklubben (Tommy)
7. Kommunen vill träffa EPA-Ungdomar (Kewin)
8. VINR-Arbetet (Vanessa)
9. Mötesplatser på skolan (Isabel)
10. Kostnad för specialkost (Kewin)
11. Elevrådsrepresentanter i Höst (Emma)
12. Punkter till första kommunalrådsmötet? (Kewin)
• Återkoppling från elevråden
• Övriga frågor
• Summering av beslut/uppdrag

Beslutsrapport 2022-08-25



Ordförande: Kevin

Justerare: Ellen och Johanna.



Är det något som ska justeras? Nej.

Kan protokollet godkännas? Ja.
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Frånvarande:



Välkomna tillbaka! (Vanessa)

Vi körde en lek där alla ska upprepa alla tidigare namn och lägga till sitt eget.

Två och två bikupor om ”Hur kan vi som representanter i rådet lyssna till ungdomars röster i 
Ale?” (2 minuter)

Idéer som kom fram:
- Marknadsföra mejlen, att unga kan höra av sig till den om de vill påverka.
- Arbeta mer med Instagram.
- Prata med medlemmarna i era föreningar om att ungdomsrådet finns och lyssna på deras 

tankar.
- Gå ut och marknadsför på skolorna. Medlemmarna som är intresserade av detta: Lejla, 

Johanna, Isabel, Nellie, Ludvig, Emilia, Ellen och Kewin.
- Prata med elevråden.
- Gå ut till 6:orna på Kronängskolan.
- ”Muta” med godis.
- Sponsra ungdomsprojekt, till exempel skolbalen.



Såhär ser vår budget ut!

Budget från start: 202tkr

Spenderat: 85tkr (Arvoden 73tkr, full grupp alla möten är ca 75tkr)

Kvar: 117tkr

Budget (Vanessa)



1400 Förtroendemannaverksamhet
Augusti 2022

Utfall tkr (ack) Budget tkr (ack) Avvikelse Budget (ack)

1118 Ungdomsrådet -85 -135 50

4 Material/Bidrag/Köpt vht -17 17

4539 Bidrag, övrigt -17 17

5 Personalkostnader -73 -75 3

6 Övr verksamhetskostnader -37 37

6441 Livsmedel -20 20

6469 Övrigt förbrukningsmateri -7 7

6481 Kläder, skodon (även skyd -3 3

6551 Trycksaker -7 7

7 Övr verksamhetskostnader -12 -6 -6

7112 Representat förtroendeval -12 -12

7619 Övriga avgifter

7651 Kurs och konferensavgift -6 6

Total budget 2022 -202

Kvar av årets budget -117



Dessa är förslaget på nya mötesdatum. PT är Påverkanstorgplanering. TBB är 
Tvärballa Bankomaten. TG står för Talesgruppen. KR är möten med kommunalråden.

Mötesdagar i Höst (Emma)

Beslut: Ungdomsrådet att de ska köra på ovanstående datum.



Snart har vi första träffen och startar planeringen!

Är alla med i messengergruppen?
Några frågor?
Några fler som vill vara med?

- Sundos vill vara med, Tommy ska lägga till i messenger.

Arbetsgruppen Påverkanstorg (Isabel)



Lykke 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.

Vilka är intresserade av att vara med?

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

Ny medlem till talesgruppen (Emma)

Beslut: Ellen har blivit den nya medlemmen.



Made in Ale 4, TBB & Debattklubben (Tommy)

Tommy berättar om dessa tre projekt som startar nu!

Made in Ale: Är en tidning som skrivs av ungdomar. Det hade varit jättebra om vi har 
en artikel om ungdomsrådet och om Påverkanstorg i nästa nummer som ska komma 
ut i oktober.

TBB: Tvärballa Bankomaten kan ungdomar söka pengar från för att göra projekt. Det 
är en grupp ungdomar som håller i TBB, och man får gärna gå med i den.

Debattklubben: Tommy planerar att starta Debattklubben igen på hösten. Alla som är 
med i den träffas och fikar och diskuterar kring ett valt ämne. Vi siktar på att styra upp 
lite ordentliga debatter också! :)



Kommunen skulle vilja få en bra dialog med EPA-ungdomar i Ale, finns det något vi kan 
göra för att hjälpa till?

Kommunen vill träffa EPA-Ungdomar (Kewin)

Beslut: Vi har många idéer och vill gärna hjälpa till. Tommy ska kolla lite närmare på 
vilka i kommunen som vill ha dialog så ser vi därifrån hur vi ska göra härnäst.



VINR-Arbetet (Vanessa)

Vi har arbetat en del i vår för att stötta arbetet mot ”Våld i nära relationer”.

Vi har bland annat genomfört en enkätundersökning.

Hur ska vi gå vidare med detta? Vad är nästa steg?

Idéer : Debattklubben, Skriva anonymt via chat, marknadsföra Fältchatten mer.

Ludvig, Emilia, Nellie, Vanessa, Johanna, Isabel och Sundos vill gärna vara med i en 
grupp som pratar mer med de VINR-ansvariga.



Mötesplatserna på skolan (Isabel)

Beslut: Ungdomsrådet diskuterar men beslutar att inte gå vidare med frågan i 
nuläget.

De senaste åren har mötesplatserna i skolan flyttats på.

- Arken i Bohusskolan ligger nu i Surte.
- Bunkern i Aroseniusskolan finns inte kvar.
- Ungkan i Da Vinciskolan ligger inte i skolkorridoren längre.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta?



Vi har kollat upp om det kostar extra för de med 
specialkost och det gör det inte.

Det görs en undersökning av en dietist om en elev 
behöver specialkost, och om det stämmer så är det gratis.

Om beslut tas att eleven egentligen inte behöver 
specialkost, då kanske det kostar extra att få det ändå.

Vi har lite osäkerhet på hur det fungerar på Da Vinci.

Kostnad för specialkost (Kewin)

Beslut: Tommy ska hjälpa Dunia och Alisa och se hur de ska kunna äta vegetariska 
alternativet.



Vilka elevrådsrepresentanter har vi i rådet nu?

Ska vi be elevråden där vi inte har en, rösta fram en 
representant till ungdomsrådet som får sitta med på de 
stormöten vi har kvar i höst?

Elevrådsrepresentanter i Höst (Emma)

Beslut: Vi ska kontakta elevråden där vi inte har en elevrådsrepresentant i 
ungdomsrådet just nu, de får en plats.



Snart har vi vårt första kommunalrådsmöte! Vad ska vi ta upp med dem?

- Påverkanstorg.
- Hur kommer det sig att vi inte fick något svar när vi skickade frågor om 

valet?

Punkter till första kommunalrådsmötet? (Kewin)

Beslut:



Ahlafors Fria:

Aroseniusskolan:

Bohusskolan:

Da Vinciskolan:

Ingen skola har haft något elevrådsmöte ännu.



Några övriga frågor?

Beslut: Inga frågor.



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

- Tommy ska skicka ut alla mötesdatum.
- Tommy ska lägga till Sundos i Messengergruppen.

- Tommy ska kolla om maten på Da Vinci.
- Vi ska mejla elevråden och ge dem inbjudan till ungdomsrådet.

- Sara ska kolla med VINR-gruppen om att jobba vidare med ungdomarna i rådet.
- Tommy ska kolla upp om arbetet med EPA-ungdomar i kommunen.

- Ellen blev vald till talesgruppen.



Larm, kameror på 
stationerna. Belysning sönder ute. Marknadsföring.

Bländning av lampor 
på vägen från 
Älvängen till 
Skepplanda.

Trygghets-workshop. Punkt 6

29/9 kl. 17:00
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