


Presentationsrunda!

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?



Introduktion till Ungdomsrådet

Ungdomsrådets 
roll

Talesgruppen och 
kommunalråden

Hur går ett 
stormöte till?

Arvoden/budget Regler/närvaro Messenger & 
Teams



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.  



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 Monika 
Samuelsson (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.



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



Budget innebär en plan för sin ekonomi.

Kommunstyrelsen beslutar hur mycket pengar vi får varje år från deras budget.
Det brukar vara 200 000kr.

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

En del av pengarna går till våra arvoden.

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.



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

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 Sara när det är något alla inte behöver höra/veta.

Vi har en egen kommunmail, ungdomsradet@ale.se. Den håller Sara 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


• Val av ordförande & justerare 

• Genomgång av föregående protokoll

• Närvaro

1. Årets mötesdatum (Lykke)

2. Kick off (Kewin)

3. Samarbete Ungdomsrådet Östra gbg (Sara)

4. Röstning nya talesgruppen (Emma)

• Återkoppling från elevråden

• Övriga frågor

• Summering av beslut/uppdrag



Ordförande: Nellie

Justerare: Vanessa och Tilda



Är det något som ska justeras? Nej

Kan protokollet godkännas? Ja



Alisa

Ellen

Emilia

Emma 

Isabel BL

Isabelle O

Johanna

Julia

Kevin

Kewin

Lejla

Lucas

Ludvig

Lykke

Martina

Nellie

Saga

Sundos

Tilda

Vanessa

Frånvarande:

Kevin

Martina



Förslag: Torsdagar kl.17-19

24/2 Stormöte 2

24/3 Stormöte 3

21/4 Stormöte 4

26/5 Stormöte 5/Sommaravslutning

25/8 Stormöte 6

22/9 Stormöte 7

20/10 Stormöte 8

24/11 Stormöte 9

2/12 Påverkanstorg?

15/12 Stormöte 10/Avslutning

Årets mötesdatum (Lykke)

Förslag Talesgrupp: Tisdagar kl.17:30-18:30

22/2 Talesgruppsmöte 2

1/3 Möte med kommunalråden

22/3 Talesgruppsmöte 3

29/3 Möte med kommunalråden

19/4 Talesgruppsmöte 4

26/4 Möte med kommunalråden

24/5 Talesgruppsmöte 5

23/8 Talesgruppsmöte 6

20/9 Talesgruppsmöte 7

27/9 Möte med kommunalråden

18/10 Talesgruppsmöte 8

25/10 Möte med kommunalråden

22/11 Talesgruppsmöte 9

29/11 Möte med kommunalråden

13/12 Talesgruppsmöte 10
Beslut: Förslaget röstades igenom och dessa 

datum gäller.



I vanliga fall brukar vi starta året med en kick off där vi gör något kul 

tillsammans. Just nu är det svårt pga Corona.

Förslag är att vi gör något litet i samband med ett möte, tex fika, äta 

pizza eller har någon aktivitet på Ungkan.

Vi kan också skjuta upp det och försöka göra något längre fram i vår om 

restriktionerna släpps. 

Omröstning

Förslag 1: Göra något i samband med ett möte – 0 röster

Förslag 2: Skjuta upp kick off:en – 0 röster

Förslag 3: Göra något mindre, som inte kostar så mycket i samband med 

möte ( tex kolla film, göra lära känna-lekar mm) och sen göra en riktig 

kick off senare. – 18 röster

Kick off (Kewin)

Beslut: Förslag 3 antas och vi kör när det är möjligt att ses fysiskt. Talesgruppen tar 

upp detta på nästa möte eller i chatten och planerar.



Vi har tidigare haft samarbete/utbyte med ungdomsrådet i 

Östra Göteborg. 

De har hört av sig igen och vill gärna planera något ihop. De 

har bland annat pratat om att arrangera ett läger eller 

liknande. 

Vi kan få vara med på deras digitala möte 25/1. Är några 

intresserade?

Samarbete med Ungdomsrådet 

Östra Göteborg (Sara)

Beslut: Vi vill fortsätta samarbeta. 11 stycken kan vara med på mötet. Sara gör en 

chatt med de som är med på mötet.



Lista på de som vill gå med i talesgruppen: 

Emma, Saga, Kewin, Vanessa, Sundos, Alisa, Isabel B, Lykke, Nellie

Presentation av de som vill gå med.

Vi genomför en dold omröstning. Sara skickar en länk till ett google forms. 

OBS! Viktigt att man bara röstar på 5 personer. 

Fråga: Hur gör vi om två får lika många röster?

Förslag 1: Reservlistan blir de som inte kom med i dagens röstning – 1 röst

Förslag 2: Vi har ingen reservlista utan vi kör en ny omröstning om det 

behövs en ny medlem. Då röstas endast för den nya medlem. – 12 röster

Förslag 3: Som förslag 1 fast om det kommer in en ny medlem i rådet så har 

vi en ny röstning så att den nya har chans att vara med. – 5 röster

Val av nya talesgruppen (Emma)

Beslut: Förslag 2 antas. Nya talsgruppen: Vanessa, Lykke, Saga, Kewin, Emma



Ahlafors Fria: Ingen representant

Aroseniusskolan: Inte haft elevråd.

Bohusskolan: Inte haft elevråd.

Da Vinciskolan: Inte haft elevråd.

Beslut: Inga beslut



Några övriga frågor?

Inga övriga frågor

Beslut: Inga beslut.



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

De som anmälde intresse är med på digitalt möte med Östa Göteborgs 

Ungdomsråd 25/1 kl. 17:00.

Talesgruppen planerar en aktivitet i samband med första fysiska mötet.

Nya medlemmar behöver anmäla vilket konto de vill ha utbetalning av arvode till. De 

som redan har swedbank behöver ej anmäla. Intyg för att inte behöva göra 

skatteavdrag finns i messengerchatten och kan även fås från Sara för den som 

behöver det.



Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3

Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6

Torsdag 24 februari kl 17-19


