
PROTOKOLL 1(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

Plats och tid Sal 105, Kulturrum 

Beslutande Oliver Andersson 
Elin Eriksson 
Almida Andréasson 
Josefine Johansson  
Mohammad Raad 
Jara Raad 
Johannes Sandberg 
Ella Skantz 
Vanessa Hval 
Agnes Persson 
Amy Olsson 
Fatima Ansara 
Julia Andersson 
Linnéa Thornander 
Lykke Eriksson 
Maysam Osman 
Mohamad Fazal Habibbi 
Sara Nordberg 
Youssef Eldahar 
 

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

Utses till ordförande Jara Raad 

Utses att justera Elin Eriksson och Almida Andréasson 

Underskrifter 

 

 

Sekreterare 

Cecilia Stedt 

Ordförande 

Jara Raad 

Justerande 

Elin Eriksson 

Justerande 

Almida Andréasson 

   



PROTOKOLL 2(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 1  

Val av mötesordförande 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av ordförande för dagens möte. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att utse Jara Raad till mötesordförande. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 3(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 2  

Val av två justerare 

Ärendet 

Ungdomsrådet behandlar frågan om val av ordförande för dagens möte. 

Beslut 

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

___ 

  



PROTOKOLL 4(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
 
§ 3 

Genomgång av föregående protokoll 

Ärendet 

Ungdomsrådets sekreterare redogör för föregående protokoll. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att notera informationen. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 5(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
 
§ 4  

Ansökan om ekonomiskt bidrag till arrangemang av 
skidresa under sportlovet 2018 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter igen frågan om att bevilja ett ekonomiskt bidrag till 
arrangemang av en skidresa. Inför dagens möte har arrangörerna av resan blivit 
ombedda av ungdomsrådet att redogöra för resans budget. 

Två alternativ till budget för resan presenteras. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge 10 000 kr till genomförande av skidresa under 
sportlovet 2018. 

___ 

 
  



PROTOKOLL 6(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

§ 5  

Ekonomisk återrapportering 

Ärendet 

I samband med föregående möte gavs Vanessa Hval, Mohammad Raad och 
Almida Andréasson i uppdrag att ta fram förteckning över ungdomsrådets 
uppskattade utgifter för 2018 och redovisa dessa i samband med nästa möte.  
 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar, presentationen ej har blivit färdigställd, att den ska 
presenteras på nästkommande möte.  

___ 

  



PROTOKOLL 7(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
 
§ 6 

Återrapportering gällande uppdrag att undersöka 
ytterligare behov av trygghetsvandringar i Ale 

Ärendet 

Ungdomsrådet beslutar under föregående möte att ge marknadsföringsgruppen i 
uppdrag att undersöka via Facebook om det finns ett behov av ytterligare 
trygghetsvandringar i Ale (inom en nära framtid) och i så fall, var.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar, då uppdraget ej har genomförts, att återrapporteringen 
ska äga rum på nästkommande möte.  

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 8(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 7 

Återrapportering angående uppdrag att skriva till 
Västtrafik angående fritidskorten 

Ärendet 

Ungdomsrådet beslutade på föregående möte att ge talesgruppen i uppdrag att 
skriva till Västtrafik angående fritidskorten.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar, då uppdraget ej har genomförts, att återrapporteringen 
ska äga rum på nästkommande möte.  

___ 

  



PROTOKOLL 9(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 

§ 8 

Återrapportering angående uppdrag att fundera på 
hur och vad för slags information angående drogers 
skadlighet som når fram till ungdomar 

Ärendet 

Ungdomsrådet beslutade på föregående möte att ge sig själva i uppdrag att 
fundera på hur ungdomar informeras om drogers skadlighet på bästa sätt. 
Följande förslag framförs under dagens möte: 

 Teater som väcker intresse kring frågan 

 Föreläsningar från personer som har egna erfarenheter från droger 

 Försök nå ut till ungdomar både på skoltid och på fritid 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att återrapportera 
ovanstående förslag till kommunstyrelsens ordförande samt kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande.  

___ 

 

 
 
 
  



PROTOKOLL 10(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 9 

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

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om vad talesgruppen bör prata med 
kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande i samband med 
nästkommande möte. Följande samtalsämnen lyftes: 

 Få vikarier på Da Vinciskolan/lärarbrist 

 Önskemål om att fler politiker ska delta på Dialogforum 

 Be Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) att komma med frågor till 
talesgruppen/ungdomsrådet 

Utöver ovanstående så diskuteras även behovet av att ungdomsrådet lyfter upp 
frågor som är väl underbyggda med fakta. Det vill säga, vid lärarbrist så bör det 
finnas siffror som styrker detta eller när det är kallt så bör det finnas 
temperaturmätningar att kunna referera till.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att lyfta ovanstående frågor 
med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i 
samband med nästkommande möte. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 11(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 10 

Arrangemang av ett nytt dialogforum under våren 
2018 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om intresset för att arbeta med ett nytt dialogforum 
under våren 2018. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar notera att Youssef Eldahar, Linnéa Thornander, Ella 
Skantz, Josefine Johansson, Sara Nordberg och Vanessa Hval vill delta. 

___ 

  



PROTOKOLL 12(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 11 

Frågor från Påverkanstorg 2017 

Ärendet 

Ungdomsrådet diskuterar de frågor som samlades in under påverkanstorg 2017 
samt genomför en prioritering för fortsatt arbete. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att arbeta vidare med frågorna som rör 
föreningsinformation i skolan (med möjlighet till att få pröva på aktivitet) samt 
spridandet av kontaktuppgifter för föreningar.  

Ungdomsrådet beslutar att ge talesgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
rådet kan arbeta vidare med ovanstående frågor, till nästkommande möte. 

___ 

  



PROTOKOLL 13(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
 
§ 12 

Påbörjan av arbetet med att arrangera Påverkanstorg 
2018 

Ärendet 

Ungdomsrådet startar upp arbetet med att arrangera Påverkanstorg 2018 genom 
att formera en arbetsgrupp. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar Jara Raad, Hamodi Raad, Youssef Eldahar, Amy Olsson, 
Ella Skantz, Vanessa Hval, Josefine Johansson, Sara Nordberg, Linnéa 
Thornander, Fatima Anasara, Maysam Osman och Mohamed Fazal Habibbi ingår 
i arbetsgruppen för Påverkanstorg 2018. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 14(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 11 

Almedalsveckan 2018 

Ärendet 

Ungdomscoach Tommy Westers Andersson frågar ungdomsrådet om det finns ett 
intresse att delta under Almedalsveckan 2018 som äger rum den 1-8 juli i Visby. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge ungdomscoach Tommy Westers Andersson i 
uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att medverka under Almedalsveckan 
2018. 

___ 

  



PROTOKOLL 15(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 

§ 12 

Ungdomsrådets sammanträdestider 

Ärendet 

Ungdomsrådet diskuterar behovet att återigen diskutera ungdomsrådets 
sammanträdestider för 2018, lyfts. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ungdomsrådets sammanträdestider för 2018 ska lyftas 
som en punkt på nästkommande sammanträde. 

___ 

 

  



PROTOKOLL 16(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 13 

Sammanfattning av uppdrag 

Ärendet 

Ungdomsrådet diskuterar att det finns behov av att på ett bättre sätt hålla reda på 
de uppdrag som ges under rådets möten. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att frågan ska lyftas som en punkt på nästkommande 
sammanträde. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 17(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 14 

Skateparken i Nödinge 

Ärendet 

Ungdomsrådet diskuterar behovet av att kanske behöva renovera skateparken i 
Nödinge. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge Youssef Eldahar i uppdrag att undersöka via 
Facebook om det finns ett behov av att renovera skateparken.  

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 18(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 15 

Beställning av tröjor till ungdomsrådet 

Ärendet 

Ungdomsrådet informeras om att de tröjor som har beställts, har sneda tryck. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ge ungdomscoach Tommy Westers Andersson i 
uppdrag att prata med leverantören. 

___ 

 
 

  



PROTOKOLL 19(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 

§ 16 

Ungas kulturrum 

Ärendet 

Ungdomsrådet tillfrågas om det finns ett intresse att delta i arbetet med Ungas 
kulturrum.  

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att representant för Ungas kulturrum ska bjudas in för att 
ge rådet ytterligare information om verksamheten. 

___ 

 

 
 
  



PROTOKOLL 20(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 17 

Isrink i Älvängen 

Ärendet 

Ungdomsrådet tillfrågas om det finns ett intresse bland rådets ledamöter för att 
arbeta med caféet i anslutning till den nya isrinken i Älvängen. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att ärendet ska lyftas som en punkt på dagordningen till 
nästkommande möte. 

___ 

 
 
  



PROTOKOLL 21(21) 
Ungdomsrådet 
Sammanträdesdatum: 2018-01-11 

 

 
§ 18 

Sveriges ungdomsråd 

Ärendet 

Ungdomsrådet lyfter frågan om det finns ett intresse för att ingå i Sveriges 
ungdomsråd. 

Beslut 

Ungdomsrådet beslutar att representanter från Sveriges ungdomsråd ska bjudas in 
för att ge en mer ingående information om Sveriges ungdomsråds verksamhet. 

___ 

 


