PROTOKOLL
Datum

2016-02-17
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se

Rådet för ungdomsfrågor
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2016-02-17 kl. 16-17.45

Deltagare

Annette Riesbeck (C), ordförande
Jan Dahlquist (S)
Emil Lisell
Susanna Smårs
Melissa B. Stenberg
Ida Wallinder

Övriga deltagare

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 2015-12-02.
Protokollet lades till handlingarna.
__________________
3. Penningpungen
Nya ansökningar

1) Jennie Erikjans och projekt Hope Riders ansöker om 5 000 kronor för att
bedriva ridverksamhet för funktionsnedsatta. Bidraget ska gå till inköp av
lämplig utrustning.
Beslut:
- Rådet vill att sökande inkommer med mer information angående projektet
och ger i uppdrag åt ungdomsstrategen att kontakta dem, för att sedan
kunna ta ett beslut.
2) Linus Nygårds och projekt Sälenresa söker maxbelopp för att kunna
arrangera en skid- och badresa till Lindvallen, Sälen för unga i Furudal och
Rättvik. Pengarna kommer att delfinansiera busshyra, liftkort, utrusning,
entré.
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Beslut:
- Rådet avslår ansökan, med motiveringen att detta inte riktar sig till ALLA
unga samt att det inte genomförs i Rättvik. Rådet uppmuntrar Linus och
projektgruppen att genomföra ett liknande arrangemang, men med lokal
förankring.
3) Ida Wallinder och projekt Ungdomsråd söker om 5 000 kronor för att
arrangera årsmöte/peppmöte och övernattning på Wasaborg/Ungdomens hus
vid uppstarten av nya Rättviks ungdomsråd. Pengarna kommer att gå till
mat, bio och mingel för deltagarna.
Beslut:
- Rådet beviljar ansökan.
__________________
4. Rättvik- Dalarnas bästa ungdomskommun
Ungdomsstrategen håller ett föredrag om den nyligen antagna
ungdomspolitisk strategins innehåll och syfte.
__________________
5. Rådet för ungdomsfrågor 2016
Diskussion om vad Rådet ska innehålla och hur vi kan jobba för att
innehållet ska få mer tyngd.
Beslut:
- Rådet beslutar att inrätta fasta platser för de unga som deltar.
Elevråd/elevkår samt ungdomsrådet får en plats var, de resterande två står
öppna för unga som visar intresse för att delta.
Rådet ska i fortsättningen arbeta bl.a. med en ”åtgärdslista”, där rådet
kollar upp om olika beslut som fattats i kommunen följt strategin och hur
unga har blivit involverade i processen.
Ett önskemål är även att Rådet fungerar som en remissinstans, där unga ges
möjlighet att uttrycka sina synpunkter innan beslut fattas i utskott och andra
politiska instanser.
Rådet ska även bjuda in representanter från utskott och förvaltningar, för att
få koll på hur dessa arbetar. Dessa platser ska vara begränsade till fyra
stycken och bestå av representanter från elevråd/elevkår och ungdomsråd.
__________________
6. Rapport från elevråd/elevkår
Elevkår: 6 st. tredjeårselever. Jobbar med medlemsrekrytering och två större
frågor: möjligheten att även elever ska få gratis kaffe samt arrangerandet av
en föreläsning kring psykisk ohälsa.
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6. Rapport från elevråd/elevkår (forts.)
Elevrådet Rättviksskolan: elevrådsordföranden avgår p.g.a. för hög
belastning framförallt gällande arrangerandet av möten samt bokning av
lokaler. Elevrådet känner att de inte har så bra koll på själva organisationen,
vem som ansvarar för vilka bitar i elevdemokratiarbetet samt hur det är tänkt
att man ska jobba med dem.
Rättviks ungdomsråd: Ett ungdomsråd bestående av åtta unga i åldrarna
12-18 år har startats upp. I mitten av mars kommer de att hålla ett årsmöte,
där stadgar antas för att möjliggöra medlemskap i organisationen Sveriges
ungdomsråd. Rådet har förhoppningen att fungera som en förlängning av
elevråden och samtidigt driva frågor som de själva är engagerade i.
Kontaktperson från kommunens sida är ungdomsstrateg Christina Nordmark.
Information om ungdomsrådets arbete kommer att finnas på deras Facebooksida.
__________________
7. Aktiviteter för nyanlända i Rättvik
I Rättvik finns många nyanlända ungdomar just nu. Dessa har liten eller
ingen kännedom om vad som händer på bl a Ungdomens hus/Wasaborg.
Beslut:
- Rådet ger Ungdomsrådet i uppdrag att ta kontakt med de olika boendena
för att bjuda in den till ett Öppet hus på Ungdomens hus/Wasaborg.
Ungdomsstrategen kontaktar socialchef Lena Fröyen och föreståndare för
Ungdomens hus Johanna Gudru.
__________________
8. Övriga frågor
Polisen efterfrågar information om unga upplever att de har blivit utsatta för
sexuella övergrepp, samt om de känner sig oroliga för att bli utsatta. Rådet
anser att detta inte är något större problem i Rättvik, det pratas inte så
mycket om det i skolorna. Man upplever att unga är lite mer försiktiga när
det gäller att gå ut på kvällarna, men att detta i stor utsträckning beror på att
man hör hur oroligt det är på andra ställen i landet och på hur folk runtom i
samhället diskuterar kring detta. Rättvik känns tryggt.
__________________
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