
PROTOKOLL 1(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

Plats och tid Hövdingasalen, Nödinge kommunhus, 17:00-18:55 

Beslutande Oliver Andersson 
Almida Andréasson 
Bella Nordin 
Mohammad Raad 
Jara Raad 
Elin Eriksson 
Vanessa Hval 
Ella Skante 
Josefine Johansson 
Johannes Zetterberg 
Eloise Ottosson 
Isa Larsson 
 
 

Övriga närvarande Cecilia Stedt, utvecklings- och förvaltningssekreterare 
Tommy Westers Andersson, ungdomscoach 
Emma Kronberg, föreningsutvecklare 
Tove Niskakari, ungdomscoach 
Ricardo-Arturo Löfvenholm, drogförebyggare punkt 5 

Utses till ordförande Bella Nordin 

Utses att justera Almida Andréasson och Elin Eriksson 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Jara Raad 

Justerande 

Almida Andréasson 

Justerande 

Elin Eriksson 

   



PROTOKOLL 2(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

 
§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Bella Nordin till mötets ordförande. 

___ 

  



PROTOKOLL 3(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 2 

Val av justerare 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om att utse två justerare av protokollet från 
dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Almida Andréasson och Elin Eriksson till 
justerare av mötets protokoll.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 4(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 3 

Information från kommunikationsstrateg Karin 
Dickens om kommunikationsplan med anledning av 
ungdomsrådets Facebooksida och Instagramkonto 

Ärendet 

Kommunikationsstrateg Karin Dickens närvarar inte under mötet. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att kalla kommunikationsstrateg Karin Dickens till 
ungdomsrådets nästkommande möte. 

___ 

Beslutsexpediering 

Kommunikationsstrateg 

  



PROTOKOLL 5(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 4 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt redogör för ungdomsrådets föregående protokoll. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

  



PROTOKOLL 6(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 5 

Presentation av ungdomars alkohol- och drogvanor 
av drogförebyggare Ricardo-Arturo Löfvenholm  

Ärendet 

Drogförebyggare Ricardo-Arturo Löfvenholm redogör för resultatet av 
kommunens undersökning gällande ungdomars alkohol- och drogvanor. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

___ 

 

  



PROTOKOLL 7(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 6 

Beslut om ungdomsrådets medverkan i arrangerandet 
av temadagar angående psykisk ohälsa 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter återigen frågan rörande medverkan i arrangerandet av 
temadagar angående psykisk ohälsa. Temadagarna planeras äga rum den 3-4 mars. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar avsätta 20 000 kronor i bidrag till arrangerandet av 
temadagar angående psykisk ohälsa.  

Ungdomsrådet beslutar att notera att följande personer i rådet är intresserade av 
att medverka under temadagarna: 

Eloise Ottosson, Bella Nordin, Oliver Andersson, Mohammad Raad, Elin Eriksson, Almida 
Andréasson och Jara Raad. 

Ungdomsrådet beslutar att Bella Andersson ska återkomma med en ekonomisk 
redovisning över hur hon kommer att använda ungdomsrådets bidrag till 
temadagarna.  

___ 

Beslutsexpediering 

Isabella Andersson  

Administrativ chef sektor kommunstyrelsen 

  



PROTOKOLL 8(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 7 

Skidresa 2017 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlade frågan om arrangerandet av en skidresa på föregående 
möte. Ungdomsrådets medlemmar var då positiva till arrangerandet av en skidresa 
och beslutade att en sådan bör äga rum den 13 februari 2017. Ärendet lyfts på 
dagens möte med syftet att rådet ska fatta kompletterande beslut. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 40 000 kr för arrangerandet av skidresan som 
ska äga rum över en dag. 

Ungdomsrådet beslutar att resan ska omfatta 40 st ungdomar. 

Ungdomsrådet beslutar att biljettpriset för resan är 100 kr per person. 

Ungdomsrådet ger Bella Nordin, Oliver Andersson och Almida Andréasson i 
uppdrag att planera vidare samt fatta eventuella ytterligare beslut för att 
möjliggöra resans genomförande. 

___ 

Beslutsexpediering  

Administrativ chef sektor kommunstyrelsen 

  



PROTOKOLL 9(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 8 

Frågor att arbeta vidare med 

Ärendet 

Sekreterare Cecilia Stedt redogör för pågående ärenden. I samband med denna 
punkt redogör ungdomscoach Tommy Westers Andersson för tankarna kring 
ungdomars mötesplatser i Ale kommun. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

 
 
 
 
 
 
 
  



PROTOKOLL 10(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 9 

Möte med kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 
ordförande och ungdomsrådets talesgrupp 

Ärendet 

Talesgruppen kommer att träffa kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice 
ordförande den 16 januari kl. 17:00 för att diskutera aktuella frågor. Talesgruppen 
uppmanar ungdomsrådet att inkomma med förslag på frågor som bör diskuteras 
vid detta tillfälle. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

___ 

  



PROTOKOLL 11(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 10 

Beslut om budget för ungdomsrådets workshop/kick 
off 

Ärendet 

Ungdomsrådet beslutade i samband med föregående möte att arrangera en 
workshop/kick off den 31 januari kl. 17-20 i Ungkans lokaler (Ale kulturrum). 
Under dagens möte väcks frågan om finansiering av mat i samband med 
aktiviteten. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att avsätta 3000 kr för arrangerandet av en workshop/kick 
off den 31 januari. 

___ 

Beslutsexpediering  

Administrativ chef sektor kommunstyrelsen 

  



PROTOKOLL 12(12) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2017-01-11 

 

§ 11 

Nästa möte 

Ärendet 

Ungdomsrådet väcker frågan om när nästa möte med ungdomsrådet ska äga rum. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att nästa möte med ungdomsrådet ska äga rum den 9 
februari kl. 17:00. 

Ungdomsrådet beslutar att nästa möte med ungdomsrådets talesgrupp ska äga 
rum den 9 februari kl. 16:30. 

___ 

 


