PROTOKOLL
Datum

2016-04-27
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se

Rådet för ungdomsfrågor
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2016-04-27 kl. 16-17.30

Deltagare

Annette Riesbeck (C), ordförande
Joanna Stridh, (C)
Jan Dahlquist (S)
Melissa B Stenberg
Patricia Andersson
Tove Andrén
Tilde Johansson

Övriga deltagare
Christina Nordmark, sekreterare/ungdomsstrateg

1. Val av justerare
Patricia Andersson utses att justera protokollet.
__________________
2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Genomgång av protokollet från sammanträde den 2016-02-17.
-

Projektet Hope Riders har beviljats pengar efter att ungdomsstrateg varit
i kontakt med dem och fått mer information om projektet.

-

Representanter från Rättviks ungdomsråd, personal från boendena för
ensamkommande samt föreståndare för Ungdomens hus Wasaborg har
träffats och påbörjat planeringen av en öppet-huskväll på Wasaborg.

Protokollet lades till handlingarna.
__________________
3. Penningpungen
Rapport från genomförda projekt.
Ida Wallinder och Rättviks ungdomsråd har genomfört ett
årsmöte/kickoff/övernattning på Ungdomens hus Wasaborg. Totalt deltog 12
personer under eftermiddagen, kvällen och natten. En mycket lyckad kväll.
Hela bidraget användes inte och faller tillbaks i potten igen.
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Nya ansökningar
Junifestivalen
Joachim Åström, Patricia Karles och Jenny Johansson söker 30 000 kronor
för att arrangera Junifestivalen, en alkoholfri ungdomsfest för högstadiet.
Pengarna kommer att gå till hyra av bowlingen samt till kringaktiviteter.
Beslut:
- Rådet avslår ansökan, med motiveringen att detta evenemang inte faller in
i ramarna för vad Penningpungen egentligen syftar till. Däremot uppmanar
rådet att man istället ska ansöka om pengarna från kommunstyrelsen, dels
från ordinarie budget och dels från integrationsbudgeten.
LAN på Santana i Furudal
Tobias Brandt, tillsammans med fyra andra killar, söker om 4 000 kronor för
att arrangera LAN på fritidsgården Santana i Furudal. Pengarna ska gå till
inköp av mat och snacks under LAN:et, samt inköp av en switch.
Beslut:
- Rådet beviljar ansökan, under förutsättning att switchen efter avslutat LAN
tillfaller Santana, för att underlätta arrangerandet av framtida LAN.
”12-till-12-dag”
Festkommittén på Rättviksskolan söker om 15 000-20 000 kronor för
arrangerandet av en ”12-till-12-dag” på skolan. Fram till 15.30 är det
obligatorisk närvaro och efter det kommer det att erbjudas lasergame,
spelturneringar och film samt disco med DJ.
Beslut:
- Rådet beviljar ansökan 10 000 kronor, under förutsättning att pengarna
används till aktiviteterna som sker utanför skoltid.
__________________
4. Rapport från elevård/elevkår
Stiernhööksgymnasiets elevkår: Kåren har genomfört årsmöte, med c:a
200 deltagande medlemmar. Efter att ha rekryterat ett antal yngre elever, så
är det nu klart att elevkåren kommer att jobba vidare även under nästa läsår.
Ny ordförande är Isabell Lindgren. Kåren fortsätter planeringen av en
föreläsningsdag kring ämnet psykisk ohälsa.
Furudals skolas elevråd: Rådet har en bra struktur på sitt arbete och träffas
kontinuerligt med rektor. Under året och även fortsatt har man pratat om
omgivningarna på skolan och skolgården, om utbudet i cafeterian och
innehållet på ”storsamlingarna”.
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Man har även pratat om möjligheter att åka sparkcykel någonstans i Furudal.
Ungdomsstrateg tipsar om att intresserade kan åka på inspirationsresa till
festivalen Freak Park Market i Säter i slutet av augusti, där bl.a. sparkcykel
kommer visas upp.
Beslut:
- Ungdomsstrategen får i uppgift att skriva några rader om Furudalsskolans
elevråd för att inspirera andra och kontakta kommunens informatör Martin
Litens för att lägga ut det på webben.
__________________
5. Remisser från politiken/förvaltningar
Projekt Flow, Stina Evbjer.
Detta projekt riktar sig till unga i åldrarna 13-25 år och har som syfte att
skapa kreativa mötesplatser i Rättvik genom att hitta unga med intressen
inom tre grenar: kultur, arrangörskap och entreprenörskap. Att genom
inspirationsträffar jobba vidare i studiecirkelform och förhoppningsvis
avsluta med att ett antal föreningar startas och blir självgående. Det Stina vill
att kommunen ska bidra med är medel i form av tid och lokaler.
Beslut
- Rådet ställer sig positiva till detta projekt, ungdomsstrategen får i uppgift
att svara på remissen per mejl till kommunalrådet.
Skejtpark:
En flerårig process, som tagit lång tid mestadels beroende på oenighet kring
placeringen av själva parken. I dagsläget är förslaget att förlägga parken på
Helsingland.
__________________
6. Information från utskott/förvaltning
Joanna Stridh, ordförande för bildningsutskottet, berättar om utskottets
arbete med frågor som rör unga. Man arrangerar bl a rådslag på alla skolor i
kommunen, där elever, vårdnadshavare, rektorer, skolpersonal, föräldraråd
och politiker deltar för att tillsammans prata om vad som är aktuellt för
skolan och tillsammans ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter. Exempel
på frågor som ofta diskuteras är bussar och omklädningsrum.
Joanna önskar att det under höstens elevråd/elevkårsutbildning arrangeras en
workshop i vad rådslag är och hur kommunen kan utveckla dem.
Beslut:
- Till nästa Rådet för ungdomsfrågor bjuds socialutskottets ordförande
Fredrik Ollén in.
__________________
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7. Övriga frågor
Kommunpolis Anders Modén uppmanar alla medborgare i Rättvik att gå in
på kommunens webbplats för att svara på en enkät om trygghet i kommunen.
__________________

Underskrift
Ordförande

Sekreterare

Justerare

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Annette Riesbeck

Christina Nordmark

Patricia Andersson

