
PROTOKOLL 1(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-08 

Plats och tid Sal 105, Kulturrum kl. 17.00-18.40. 

Beslutande Elin Eriksson 
Almida Andréasson 
Josefine Johansson  
Mohammad Raad 
Jara Raad 
Johannes Sandberg 
Ella Skantz 
Vanessa Hval 
Amy Olsson 
Fatima Ansara 
Lykke Eriksson 
Maysam Osman 
Mohamad Fazal Habibbi 
Youssef Eldahar 
Eloise Ottosson 
Joel Costa 
 

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

Utses till ordförande Elin Eriksson 

Utses att justera Vanessa Hval och Almida Andréasson 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Elin Eriksson 

Justerande 

Vanessa Hval 

Justerande 

Almida Andréasson 

   



PROTOKOLL 2(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Elin Eriksson till mötesordförande. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 3(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 2  

Val av två justerare 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Vanessa Hval och Almida Andréasson till 
justerare av dagens mötes protokoll. 

___ 

  



PROTOKOLL 4(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
 
§ 3 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Ungdomsrådets sekreterare redogör för föregående protokoll. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 5(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
 
§ 4  

Behov av att sammanfatta uppdrag från 
ungdomsrådets möten 

Ärendet 

Ordförande Elin Eriksson redogör för att ungdomsrådet ska börja med rutinen, 
att efter varje möte, summer alla de uppdrag som givits under mötet gång. Syftet 
med denna rutin är att det inte ska uppstå några missförstånd kring beslutade 
uppdrag. 

___ 

 
  



PROTOKOLL 6(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

§ 5  

Ekonomisk återrapportering 

Ärendet 

Almida Andréasson redogör för ungdomsrådets uppskattade utgifter för 2018.  
 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

___ 

  



PROTOKOLL 7(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
 
§ 6 

Återrapportering gällande uppdrag att undersöka 
ytterligare behov av trygghetsvandringar i Ale 

Ärendet 

Youssef Eldahar redogör i sin återrapportering för att intresset för att uttrycka sin 
åsikt om ytterligare trygghetsvandringar har inte varit så stort i den undersökning 
som han genomfört. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 8(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 7 

Almedalsveckan 2018 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson som under föregående möte fick 
uppdraget att undersöka förutsättningarna för ungdomsrådets medverkan under 
Almedalsveckan 2018, redovisar att han inväntar information. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ungdomscoach Tommy Westers Andersson ska 
återrapportera i ärendet i samband med nästkommande möte.  

___ 

  



PROTOKOLL 9(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 

§ 8 

Återrapportering angående uppdrag att skriva till 
Västtrafik angående fritidskorten 

Ärendet 

Talesgruppen redovisar för ungdomsrådet att en skrivelse har skickats till 
Västtrafik angående fritidskorten. I sitt svar meddelar Västtrafik att fritidskorten 
kommer att försvinna framöver. Talesgruppen föreslår att ungdomsrådet startar 
en namninsamling till förmån för fritidskortens fortsatta existens. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att till nästkommande möte 
med ungdomsrådet författa en namninsamlingslista som ska skickas ut till 
elevråden.  

___ 

 

 
 
 
  



PROTOKOLL 10(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 9 

Återrapportering från talesgruppens möte med 
kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) och 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael 
Berglund (M) 

Ärendet 

Jara Raad återrapporterar till ungdomsrådet om vad talesgruppen pratade med 
kommunalråden om. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 11(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 10 

Nya frågor som ungdomsrådet behöver lyfta med 
kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) och 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael 
Berglund (M) 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter följande frågor: 

 Varför ger inte Ale kommun en skolpeng vid utlandsstudier 

 Fortsatt diskussion om håltimmar. Da Vinciskolan hade 41 håltimmar på 2 
veckor på grund av inställda lektioner. 

 Lärarbrist på Ale gymnasium 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ovanstående frågor ska lyftas i samband med 
talesgruppens nästkommande möte med kommunstyrelsens ordförande Paula 
Örn (S) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mikael Berglund (M). 

___ 

  



PROTOKOLL 12(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 11 

Återrapportering från talesgruppen gällande 
uppdraget att arbeta vidare med föreningsinformation 
i skolan (med möjlighet till att få pröva på aktivitet) 
samt spridandet av kontaktuppgifter för föreningar 

Ärendet 

Talesgruppen redovisar att uppdraget ej har genomförts. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att talesgruppen ska återrapportera i ärendet i samband 
med nästkommande möte. 

___ 

  



PROTOKOLL 13(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
 
§ 12 

Ungdomsrådets sammanträdestider 2018 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om behovet av att ändra några av de inplanerade 
sammanträdestillfällena under 2018. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att det inplanerade mötet den 10/4 flyttas till den 12/4. 

Ungdomsrådet beslutar att det inplanerade mötet den 9/5 flyttas till den 8/5. 

Ungdomsrådet beslutar att det inplanerade mötet den 5/6 flyttas till den 7/6 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 14(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 11 

Återrapportering angående renoveringsbehov av 
skateparken i Nödinge 

Ärendet 

Ungdomsrådet diskuterar behovet av att renovera skateparken i Nödinge. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att prata med 
kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) om möjligheterna att 
flytta parken till ”i mitten av skolan”. 

___ 

  



PROTOKOLL 15(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 

§ 12 

Status för beställning av tröjor 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson rapporterar att han kommit överens 
med leverantören om att de tröjor som levererats med undermåliga tryck, ska 
ersättas med nya där trycket är korrekt. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att de tröjor som har anlänt med korrekt tryck, ska delas 
ut efter dagens möte med ungdomsrådet. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 16(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 13 

Intresse för att medverka på Ungas kulturrum 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson informerar om att evenemanget 
Ungas kulturrum pågår parallellt med dagens ungdomsrådsmöte samt att 
föreningsutvecklare Emma Kronberg undrar om rådets ledamöter kan medverka 
efter ungdomsrådets möte, iförda ungdomsrådets tröjor med namnbrickor. 

Beslut 

Ungdomsrådet lägger informationen till handlingarna. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 17(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 14 

Caféet i anslutning till isrinken i Älvängen 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om intresset, bland ledamöterna, för att hjälpa till 
med caféet i anslutning till isrinken i Älvängen. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ledamöter som är intresserade av att hjälpa till med 
caféet i anslutning till isrinken i Älvängen, ska kontakta föreningsutvecklare 
Emma Kronberg. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 18(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 15 

Information från Sveriges ungdomsråd 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson informerar rådet om att 
representanter från Sveriges ungdomsråd kan komma till nästkommande möte 
den 7 mars. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge ungdomscoach Tommy Westers Andersson i 
uppdrag att bjuda in Sveriges ungdomsråd till ungdomsrådets nästkommande 
möte den 7 mars. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 19(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 

§ 16 

Information om Alesamhällets utveckling 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt frågar ungdomsrådet om 
det finns ett intresse från rådets sida att få en information kring Alesamhällets 
utveckling av representanter från kommunens utvecklingsavdelning. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia 
Stedt i uppdrag att bjuda in representanter från kommunens utvecklingsavdelning 
till nästkommande möte för att informera om Alesamhällets utveckling. 

___ 

 

 
 
  



PROTOKOLL 20(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 17 

Ansökan om ekonomiskt bidrag för resa till London 

Ärendet 

Ledamot Maysam Osman redogör för planerna, från en grupp som hon själv ingår 
i, på att arrangera en resa till London. Maysam undrar om ungdomsrådet kan 
tänkas sig att bidra med ekonomiska medel till resan. 
 
Maysam Osman lämnar rummet när ungdomsrådet ska fatta beslut i ärendet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar föreslå resegruppen att finansiera det disco som ska ge 
intäkter till resan. 

Ungdomsrådet beslutar att ge Maysam Osman i uppdrag att presentera 
erbjudandet för gruppen och att återrapportera i frågan i samband med 
nästkommande möte. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 21(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
§ 18 

Ansökan om bidrag till Festivalborg 

Ärendet 

Ungdomsrådet har fått en ansökan från arrangörerna av Festivalborg 2018 om ett 
bidrag på 20 000 kr till eventets artist.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 20 000 kr för finansiering av artist i samband 
med Festivalborg 2018. 

Ungdomsrådet beslutar att bidraget till Festivalborg betalas ut under förutsättning 
att det framgår i samband med eventets marknadsföring, att ungdomsrådet är 
delfinansiärer. 

___ 

  



PROTOKOLL 22(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
 
§ 19 

Ansökan om prispengar till basketturnering 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson informerar om ungdomsrådet har 
fått en ansökan om ett bidrag på 600 kr för finansiering av en 3 point contest 
(baskettävling) under sportlovet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att bidra med 600 kr till baskettävlingen. 

___ 

  



PROTOKOLL 23(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 

§ 20 

Ändrad dag för presentation av LUPP –resultat för 
kommunfullmäktige 

Ärendet 

Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt redogör för att datum för 
LUPP –presentation för kommunfullmäktige har ändrats till den 9/4 och väcker 
frågan om vilka som fortfarande är intresserade och har möjlighet att medverka. 

Beslut 

Ungdomsrådet konstaterar att Elin Eriksson och Almida Andréasson har 
möjlighet att medverka den 9/4. 

Ungdomsrådet beslutar även att övriga som är intresserade av att medverka, kan 
meddela det i rådet Facebook –chatt.  

___ 

  



PROTOKOLL 24(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 

§ 21 

Återkoppling från arbete med att arrangera 
Påverkanstorg 2018 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson informerar om planerna för 
Påverkanstorg 2018 som troligtvis kommer att äga rum den 5 oktober kl. 09.30-
14.30. Tommy berättar bland annat att temat för torget kommer att vara 
framtidsdrömmar och resultatet från LUPP (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) kommer att behandlas. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att inför nästkommande möte fundera över och komma 
med förslag på dragplåster till Påverkanstorg 2018. 

___ 

 

 

  



PROTOKOLL 25(25) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-02-28 

 

 
 
§ 22 

Återkoppling från arbete med nästkommande 
Dialogforum 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson informerar om att nästa dialogforum 
kommer att äga rum den 11 april kl. 17-20 och att ungdomsrådet även den här 
gången kommer att mottaga en ansökan gällande finansiering av pizzainköp. I på 
dialogforumet kommer en debatt mellan politiker i Ale att äga rum samt en debatt 
mellan ungdomsförbunden. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen. 

___ 

 


