


• Val av ordförande och justerare

• Närvaro

• Genomgång av föregående protokoll

• Återkoppling från elevråden

1. Enkät om våld i nära relationer mm. (Isabelle)

2. Budget (Sara)

3. Utvärdering Påverkanstorg (Emma, Martina, Nellie, 

Lejla)

4. Resultat Påverkanstorg (Emma)

5. Första mötet 2022 (Vanessa)

6. Pengar över (Vanessa)

7. Avslutning (Emma)

• Rapport från Kommunalrådsmöte

• Övriga frågor 

• Summering av beslut/uppdrag

• Nästa möte



Ordförande: Tilda

Justerare: Vanessa och 

Johanna
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Frånvarande:

Lykke

Saga



Är det något som ska justeras? Nej

Kan protokollet godkännas? Ja



Ahlafors Fria: Ingen representant härifrån

Aroseniusskolan: Inget att rapportera

Bohusskolan: Inget att rapportera

Da Vinciskolan: Inget att rapportera

Beslut: 



Vi tittar på Isabelles enkät och om vi kan använda oss av den i Ungdomsrådet.

När ska vi börja göra enkäten?

Förslag på fler frågor: Ålder, kön, osäker ort eller plats i kommunen. 

Be rektorer, ungdomscoacher och lärare om hjälp att sprida enkäten.

Enkät om våld i nära relationer mm. (Isabelle)

Beslut: Vi börjar göra enkäten i januari och tar upp den här punkten då igen.



Sara ger en uppdatering om hur budgeten ser ut.

Efter att alla fakturor dragits och alla arvoden 

betalats så finns det inte så mycket pengar kvar. 

På arvoden läggs det på sociala avgifter vilket 

gör att de blir dyrare än vad ni får ut.

Budget (Sara)

Beslut: Inga beslut. 



Årets Påverkanstorg är avklarat – BRA jobbat allihopa!

Några spontana tankar? Tyckte ni något var särskilt bra eller något som var 

mindre bra?

Nu ska vi göra en utvärdering så att det kan bli ännu bättre nästa gång! Svara på 

frågorna i formuläret. Utvärderingen är anonym.

Utvärdering Påverkanstorg (Emma, 

Martina, Nellie, Lejla) 

Beslut: Planeringsgruppen ses en extra gång och går igenom utvärderingen. Vi 

bestämmer datum i chatten.



Resultat Påverkanstorg (Emma)

Beslut: På första mötet nästa år så bestämmer vi tid för ett extramöte där vi jobbar 

med resultatet. 

Hur går vi vidare med det som kom fram under dagen?

- Sammanställa anteckningarna från stationerna

- Titta på kartorna från station Trygghet

- Ta fram ett antal förslag som vi kan lämna till politiker och tjänstemän

- Göra en omröstning för att se vilka frågor av de som kom fram som vi tycker är 

viktigast.



Beslut: Vi kör på förslaget 20 januari. Sara skriver till de nya medlemmarna om när 

första mötet är. En ny chatt görs någon gång efter avslutningen. 

Första mötet 2022 (Vanessa)

Vilket datum ska vi ha första mötet nästa år?

Förslag: Torsdag 20 januari kl. 17:00 

(Talesgruppen tisdag 18 januari kl 17:30)

Andra förslag?



Pengar över (Vanessa)

Vad för aktivitet vill vi göra för de pengar vi har över?

Vi har ca ???? kronor.

Beslut: Vi hade inte så mycket pengar kvar så vi gör inget för de sista pengarna.



Beslut:

Avslutning (Emma)

I morgon är det dags för avslutning!

Ni som ska med, ta en lapp och be era föräldrar skriva under. 

(Behövs inte för er som fyllt 18 år)

Samling: 

- Alternativ 1: 18:00 vid Olearys Kongahälla 

- Alternativ 2: 17:00 vid tåget i Nödinge

- Alternativ 3: 17:10 vid busstationen Bohus Centrum



Rapport från Kommunalrådsmötet: Talesgruppen berättar

Beslut:  



Beslut:



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



EnkätResultat Påverkanstorg
Välkomna alla nya,

introduktion

Val av talesgrupp Punkt 5 Punkt 6

20 januari 2022


