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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet syftar till att öka unga människors möjlighet till inflytande över sin vardag 
och ska fungera både som inspiration och rådgivare för politiska beslut. 

Ungdomsrådet ska:
• förstärka inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar. 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 
• vara remissorgan i frågor som direkt berör ungdomar i Ale. 
• vara en mötesplats för samråd före beslut som berör ungdomarna. 
• verka för att ungdomars frågor och synpunkter beaktas i kommunens verksamhetsplanering.
ungdomsrådet ska vara en del av kommunens ramverk för ungdomsinflytande.

Ungdomsrådet kan:
• ungdomsrådet kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.  

Ungdomsrådets roll



Vad är talesgruppen?
Talesgruppen är ungdomsrådets representanter.

Reglementet säger att ungdomsrådet årligen ska 
tillsätta en talesgrupp.

Talesgruppen träffas inför stormöten och deras 
uppdrag är: 
• att lägga mer arbetstid i frågor som kräver det.
• att förbereda stormöten.
• att ha möten med kommunalråden tre gånger 

per termin.

Ungdomsrådet kan även överlåta fler 
arbetsuppgifter till talesgruppen.

Kommunalråd är en förtroendevald politiker som har 
uppdrag i kommunstyrelsen och ibland även i 
nämnder.

Vi träffar kommunalråden Mikael Berglund 
(ordförande kommunstyrelsen) och Dennis Ljunggren 
(vice ordförande) tre gånger per termin.

Vi kan även bjuda in andra politiker och chefer till de 
mötena.

Kommunalrådsmötena är en av våra starkaste 
möjligheter att påverka på riktigt, därför är det viktigt 
att vi har tänkt till tillsammans inför dessa.



Hur går ett stormöte till?

Ungdomsrådet har stormöte fem gånger per termin (ca i slutet av 
varje månad). 

Vi ses antingen på teams eller IRL, vanligtvis kl.17-19.

Alla som närvarar på mötet får arvode.

Vi tar beslut genom omröstningar. De kan gå till på olika sätt:
• Handuppräckning (Vi bestämmer innan om majoritet gäller).
• Dold röstning

Exempel på dagordning:
• Val av ordförande & justerare 
• Genomgång av föregående protokoll
• Närvaro
1. Punkt 1
2. Punkt 2
3. Punkt 3
• Återkoppling från elevråden
• Övriga frågor
• Summering av beslut/uppdrag



Arvoden/Budget
Budget innebär en plan för sin ekonomi.

Kommunstyrelsen beslutar hur mycket pengar vi får varje år från deras budget.
Under 2023 är det 200 000 kr.

Vi beslutar på våra stormöten vad vi ska göra med pengarna.

Arvoden får vi när vi deltar på bestämda möten. Dessa är: 
• Stormöten.
• Talesgruppsmöten.
• Kommunalrådsmöten.

Vi har även beslutat att vi får arvode när vi arbetar på events som är fem timmar eller längre.

Vår ekonomi ska användas för att hjälpa oss att genomföra vårt uppdrag.



Regler/Närvaro
Du får lämna ungdomsrådet om du:
Missat 2 möten i rad utan anledning.
Missat 3 möten i rad oavsett anledning.

Detta inkluderar talesgruppsmöten och kommunalrådsmöten för talesgruppens medlemmar.

(Gäller IRL träffar) Alla medlemmar ska:
Meddela att de ska komma på stormötet minst 2 dagar innan. Bara de som har anmält sig 2 
dagar innan får fika.

30-minutersregeln. Detta innebär att du får högst missa 30 minuter av mötet för att få ett 
arvode.

Inga mobiler framme under stormötet. Dessa ska läggas undan och vara ljudlösa.

Vi bestämmer reglerna tillsammans. Så om du vill att vi ska tillföra/ändra/ta bort en regel så ta 
upp det som en punkt till ett stormöte :)



Messenger och Teams
För daglig kommunikation använder vi Messenger. Viktigt att tänka på:
• Att inte fylla den med tummen upp eller annat oviktigt.
• Att kolla chatten regelbundet så att du inte missar något.
• Att rösta på omröstningar när de kommer upp.
• Skriva direkt till Tommy när det är något alla inte behöver höra/veta.

Vi har en egen kommunmail, ungdomsradet@ale.se. Den håller Tommy koll på.

När vi inte kan träffas IRL då ses vi på Teams. Viktigt att veta:
• Vi har kamera på så ofta man känner att man kan. 
• Vi använder handuppräckning för att rösta (om vi inte röstar dolt).
• Vi stänger av mikrofonen när man inte har ordet (som fördelas av ordföranden).

mailto:ungdomsradet@ale.se


Dagordning
Vi startar med Menti-röstning för alla utvecklingsförslag fram till kl.17:20.

• Ordförande: Emma
• Justerare:
• Genomgång av föregående protokoll
• Närvaro
1. Presentationsrunda
2. Utvecklingsförslagen
3. Årsplanen
• Återkoppling från elevråden
• Övriga frågor
• Summering av beslut/uppdrag



Närvaro
Alvin J
Alvin Ö
Anna-Klara
Cazandra
Elin
Ellen
Emilia
Emma
Filip
Frivi
Isabel
Isabelle

Johanna
Julia
Lucas
Ludvig
Martina
Merva
Nellie
Rasmus
Tilda
Valle
Vanessa

Frånvarande:



1

2

3

4

5

6

Säg ditt namn, pronomen och ålder

Vart du bor och vilken skola du går på

Är du med i elevrådet?

Dina fritidsintressen

Säg en favoritsak

Hur kommer det sig att du gick med i 
Ungdomsrådet?

Presentationsrunda!



Utvecklingsförslagen
Utvecklingsförslagen är sammanställda från alla tankar och idéer som lyftes av 
ungdomarna på Påverkanstorg. Dessa ligger till grund för vårt arbete under 2023.

1. Prioritering av utvecklingsförslagen med Menti (om inte alla blivit klara redan).

2. Titta igenom de utvecklingsförslag som blir högst prioriterade, topp 10. 
Behöver inte vara värsta genomgången, men se om det finns ett gemensamt 
tema bland utvecklingsförslagen. 



Årsplanen
• Jobba i storgrupp och ha de tio främsta utvecklingsförslagen på skärmen under tiden. Jobbet ska 

göras inom kategorier för att få lite struktur och se till att vi inte missar något. Kategorierna är:

Marknadsföring
(sociala medier-konto? Ale-backen? Hoodies? Brainstorma)

Pengar direkt till rådet
(Fika, studiebesök)

Pengar riktade direkt till ungdomar 
(aktiviteter som är direkt riktade att gynna ungdomar, som debattklubben)

Pengar riktade indirekt till ungdomar 
(ex. möten/föreläsningar om sociala medier riktade till föräldrar)

• Börja planera ut aktiviteterna över året, för att se hur mycket vi hinner med. Börja tänka kring 
vem som kan hålla i det. 

• Bestäm mötesdatum (mötesdag) för 2023 och datum för påverkanstorg. 



Återkoppling från elevråden
Hur har ni det? Några frågor till ungdomsrådet?



Övriga frågor?



Summering av beslut & uppdrag



Nästa möte: 

Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3

Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6

Vi ses! :)
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