PROTOKOLL
Datum

2016-08-31
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se

Rådet för ungdomsfrågor
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2016-08-31 kl. 16-17.30

Deltagare

Annette Riesbeck (C), ordförande
Joanna Stridh, (C)
Jan Dahlquist (S)
Lena Johansson (KD)
Emma Werkmästar
Moa Kalles
Ida Wallinder
Emma Johansson
Åsa Johansson
Susanna Smårs
Lukas Johansson

Övriga deltagare

Fredrik Ollén (M), ordförande socialutskottet, närvarande punkt 1-3
Lena Fröyen, socialchef, närvarande punkt 1-3
Christina Nordmark, sekreterare/ungdomsstrateg

1. Val av justerare
Ida Wallinder utses att justera protokollet.
__________________
2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Genomgång av protokollet från sammanträde den 2016-04-27.
Protokollet lades till handlingarna.
__________________
3. Information från socialutskottet
Information från Fredrik Ollén (M), ordförande socialutskottet och Lena
Fröyen, socialchef kring socialförvaltningen ur ett politiskt och förvaltningsperspektiv.
__________________
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4. Penningpungen
Rapport från genomförda projekt
Danskurs på Stiernhööksgymnasiet
Viktor Magnusson rapporterar att kursen blev väldigt lyckad, ett varierande
antal mellan 10-20 personer deltog vid nio buggtillfällen på gymnasiet. Det
som kunde förbättras var att sprida ut kurstillfällena över en längre period,
samt att se till att dessa inte krockar med skolans praktikperioder.
LAN på Santana i Furudal
Casper Johansson rapporterar att LAN:et på fritidsgården Santana i Furudal
blev lyckat, alla 15-20 personerna som var där var nöjda och de vill gärna
arrangera något liknande igen.
Beslut:
- Rådet beslutar att om ansökningar inkommer under september tillsätts ett
extra beslutsmöte, så väntetiden för beslut inte blir för lång, för dom som
söker.
__________________
5. Rapport från elevkår/elevråd samt Rättviks ungdomsråd
Elevkår/elevråd eller Rättviks Ungdomsråd har ännu inte startat upp sina
verksamheter för terminen ännu. Representanterna till Rättviksskolans
elevråd är inte valda och Rättviks ungdomsråd har sitt första sammanträde
den 5/9.
Ungdomsstrategen informerar om elevdemokratiutbildning som genomförs
den 21/9 på Stiernhööksgymnasiet. Elevkårs- och elevrådsrepresentanter,
politiker, skolpersonal och skolledning är inbjudna till en heldag med
workshops och föreläsning kring elevdemokrati, som Sveriges elevkårer
kommer att ansvara för.
Joanna Stridh föreslår att de unga som är med på denna utbildning i sin tur
”utbildar” kommunens låg- och mellanstadieelevkårsrepresentanter.
Beslut
- Rådet beslutar att ge ungdomsstrategen i uppdrag att titta mer på hur detta
ska kunna genomföras.
__________________
6. LUPP-genomgång
Ungdomsstrategen redovisar ett axplock av resultatet ur kommunens
genomförda LUPP-undersökning. Rapporten i sin helhet kommer att finnas
på kommunens webbplats inom kort.
__________________
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7. Remisser från politiken/förvaltningarna
Inga remisser har inkommit. Diskussion kring hur denna punkt ska kunna
fungera bättre. Rådet vill kunna bestå av valda ungdomsrepresentanter
istället för öppna platser som det är idag. Rådet skulle därmed kunna fungera
som en referensgrupp. Ordförande undersöker frågan.
__________________

8. Övriga frågor
Ungdomsstrategen informerar om materialet ”Prata politik”, som MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) tagit fram. Detta
material kan användas av både politiker och skolan kring hur man kan arbeta
med politik i skolans verksamhet. Rådet föreslår att detta material
presenteras på elevdemokratiutbildningsdagen.
Till nästa möte med Rådet för ungdomsfrågor bjuds bildningsutskottets
ordförande Joanna Stridh samt bildningsförvaltningschefen Lars Kratz in för
att berätta om sin verksamhet.
__________________
9. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 19 oktober kl. 16-17.30.
__________________
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