


• Val av ordförande & justerare 
• Genomgång av föregående protokoll
• Närvaro
1. Återkoppling från Kommunalrådsmötet
2. Marknadsföring UR
3. Debattklubben & Made in Ale
4. Remiss från Kommunstyrelsen
5. Två ungdomsråd
6. Workshop Appen
• Återkoppling från elevråden
• Övriga frågor
• Summering av beslut/uppdrag



Ordförande: Vanessa

Justerare: Ellen, Tilda

Förslag på nytt upplägg: Alla som vill får nominera sig 
till ordförande (inklusive TG), vi spin the wheel. En får 
inte sitta två gånger i rad.



• Vi tog fram idéer om marknadsföring.
• Gick igenom budget och mötesdatum.
• Pratade om arbetsgruppen för PT.
• Ellen röstades fram som ny medlem i 

Talesgruppen.
• Tommy berättade om Debattklubben, 

Made in Ale och Tvärballagruppen.
• Kommunen vill nå EPA-ungdomar.
• Vi pratade om hur vi går vidare med 

VINR-arbetet.

• Vi beslutade att inte gå vidare i frågan 
om mötesplatser på högstadieskolorna.

• Vi pratade om specialkost i skolan.
• Elevråden får möjlighet att välja en ny 

representant till rådet.
• Vi pratade om att ha någon sorts 

trygghetsworkshop i höst.

Justerare: Ellen och Johanna

Föregående protokoll 
godkänns.



Alisa
Cazandra
Dunia
Ellen
Emilia
Emma
Isabel
Isabelle
Johanna
Julia

Kevin
Kewin
Lejla
Lucas
Ludvig
Martina
Nellie
Sundos
Tilda
Vanessa

Frånvarande:
Emilia
Isabel



Vad pratade vi om med kommunalråden?

- Påverkanstorg
- Busskort
- Politik

Återkoppling Kommunalrådsmötet (Vanessa)



Idéer som kom fram förra mötet:
- 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 Kronaskolan.
- ”Muta” med godis.
- Sponsra ungdomsprojekt, till exempel skolbalen.

Marknadsföring UR (Ellen)

Beslut: Vi beslutar att starta en marknadsföringsgrupp som främst kommer ses online.
Gruppen består av: Kewin, Lejla, Martina, Ellen, Ludwig och Nellie.



Kan Debattklubben och Made in Ale bli samarbeten vi gör med Ung i Ale?

Debattklubben & Made in Ale (Isabel)

Beslut: Vi beslutar att arvodera två UR-medlemmar som planerar och håller i 
Debattklubben (det behöver inte vara samma två på varje möte), de som vill vara med 
skriver till Tommy! 4,000kr läggs till detta från budgeten.

Vi beslutar att arvodera två UR-medlemmar till de två Made in Ale-tidningarna som 
ska skrivas i höst/vinter. Det behöver inte vara samma två till de två tidningarna. De 
kommer att vara redaktörer och skriva tre artiklar (två tillsammans och en vardera). 
De som vill vara med skriver till Tommy! 6,000kr läggs till detta från budgeten.



Kommunstyrelsen har tagit fram förslag vars mål är att förtydliga och likställa rådens roll i kommunen:

Beslut: Vi röstade och kom fram till att vi vill att remissen skall ändras och vi vill att de ska komma till oss 
med viktiga saker och vissa små saker kan de lösa själva.

Vi vill också att de skall vara tydligt inskrivet att remissens tredje förslag INTE gäller ungdomsrådet.

Remiss från Kommunstyrelsen (Emma)



Hela detta förslaget bygger på att politikerna ändrar så att våra arvoden och vår budget inte sitter 
ihop som det gör nu. De har sagt att de vill ändra detta.

Förslag: Ha två ungdomsråd i Ale, ett för äldre och ett för yngre.
Fördelar: Mindre grupper, mer fokus, mer utrymme för medlemmarna, mer attraktivt att vara med.

Lite olika tankegångar: 
• Antingen ha samma antal medlemmar som nu, delat i två (ingen ökad kostnad). Eller att lägga till 

några platser (ökad kostnad).
• Delning är högstadiet/gymnasiet+ eller 13-17 år/18-22 år.
• Dela budgeten i två, lika mycket till varje.
• Fem i varje talesgrupp (ökar kostnad), 3 i varje talesgrupp (lite ökning) eller att äldre inte har TG.
• Ha ett gemensamt Påverkanstorg eller två Påverkanstorg.
• Ha vissa gemensamma träffar, kanske terminsmöten, träffa kommunalråd tillsammans, vissa 

gemensamma workshops etc. Så att råden fortfarande hör ihop.

Två ungdomsråd (Vanessa)

Beslut: Det blir en väldigt jämn röstning med 1+ som är för att fortsätta kolla på detta.



Vi fick bordlägga denna punkt till nästa möte.

Workshop om appen Ung i Ale (Kewin)



Ahlafors Fria:

Aroseniusskolan: Fixa övervakningskameror vid moppe skjulet då folk förstör! 
Fritidskort! Mer pengar till skolresor/fältstudier 

Bohusskolan:

Da Vinciskolan:



Några övriga frågor?

Beslut: Inga frågor.



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



1 2 3

4 5 6

27/10 kl. 17:00
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