PROTOKOLL
Datum

2015-12-02
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se

Rådet för ungdomsfrågor
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2015-12-02 kl. 16-17.30

Deltagare

Annette Riesbeck (C), ordförande
Emil Lisell
Susanna Smårs
Amanda Dahls-Eriksson
Janna Loman
Ida Wallinder

Övriga deltagare

Christina Nordmark, sekreterare/ungdomsstrateg

1. Val av justerare
Janna Loman utses att justera protokollet.
__________________
2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Genomgång av protokollet från sammanträde den 2015-09-02.
- Elevråd/elevkårsutbildning:
Rättviksskolans elevråd tillsammans med Göran Berg är positiva till en
gemensam utbildningsinsats för kommunens alla elevråd.
Christina jobbar vidare med frågan.
Protokollet lades till handlingarna.
__________________
3. Penningpungen
Rapport från genomförda projekt

Girls Night på Ungdomens hus Wasaborg den 6 november. Totalt 9
deltagare deltog på en kväll och natt med yoga, film och hälsosam mat.
Arrangörerna hade räknat med 15 personer. En helg med många andra
evenemang, där av det låga deltagarantalet trots marknadsföring i skolan och
på Facebook.
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3. Penningpungen (forts.)
Nya ansökningar

Elever på Stiernhööksgymnasiet söker om 15 000 kr för att arrangera en
buggkurs.
Pengarna kommer att gå till en instruktör och kursen planeras att pågå under
15 tillfällen.
Beslut:
- Rådet beviljar 5 000 kr med villkoret att om man inte fyller kursen med
bara internatelever så ska andra unga erbjuds platsen.
__________________
4. Demokrativecka – Forum Ung och LUPP
Forum Ung: Kommunens årliga ungdomsdemokratidag gästades i år av
barnrättsstrateg Åsa Ekman och Sveriges Ungdomsråds Karin Dömstedt.
Totalt deltog 70 personer under dagen: elevrepresentanter från grundskolans
åk 7 till gymnasiets åk 3, politiker och tjänstepersoner i kommunen.
Deltagarna upplevde dagen som positiv och det bästa var att ett ungdomsråd
kom till stånd igen. Dagen hade kunnat vara lite kortare, diskussionspassen
på eftermiddagen blev deltagarna lite trötta. Grupperna kunde ha varit lite
mindre. Bra med uppstartsmöte i skolorna innan. Vissa vuxna deltagare var
inte engagerade fullt ut och spenderade sin tid med sina telefoner bl.a.
Olika sätt att förmedla sina åsikter: både via sms, diskussioner och andra
inflytandevägar.
LUPP: Under vecka 48 har alla i åk 2 på gymnasiet och åk 8 på högstadiet
besvarat enkäten LUPP. Totalt var det 165 svarande och dessa svar kommer
ligga till grund för en rapport och en analys som Enkätfabriken kommer att
skriva. Rapporten kommer att vara klar under våren 2016 och kommer
därefter att presenteras på en mängd olika ställen i kommunen.
__________________
5. Ungdomspolitisk strategi
Kommunstyrelsen kommer att besluta om antagandet av den
ungdomspolitiska strategin den 8 december 2015. Christina kommer att delta
och prata om innehållet. Därefter påbörjas arbetet med att implementera
strategin i kommunen. Christina kommer att presentera strategin vid nästa
sammanträde för Rådet för ungdomsfrågor.
__________________
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6. Unga asylsökande i Rättvik
Rättviksskolan utmärker sig som en bra skola gällande förberedandeklass för
unga asylsökande. Många barn och många ensamkommande. Totalt 70
ensamkommande unga och ca 45 barn ute i asylboendet.
Rådet diskuterar hur vi kan jobba för att integrera unga i våra öppna
fritidsverksamheter, i föreningslivet etc.
Ett förslag är att skapa verksamhet för tjejer och killar, nyanlända och redan
boende i kommunen: hur kan vi jobba med ”social kompetens”?
Beslut:
Ungdomsrådet för i uppdrag att prata mer om detta på sitt första möte.
__________________
7. Mötesdatum 2016
Rådet för ungdomsfrågor sammanträder följande datum under 2016:
17 februari, 27 april, 31 augusti och 19 oktober kl. 16.00
Beslut:
Sammanträdesdatum för 2016 beslutades enligt ovan.
__________________
8. Övriga frågor
Fritidsmässa:
Rättviksgruppen på Miljötinget diskuterade fritiden i Rättvik och två
problem kristalliserades: dels vet inte unga vad man vill göra och dels fyller
inte föreningslivet och våra öppna fritidsverksamheter sitt syfte med att
bemöta ungas behov fullt ut. Den fritidsmässa som planeras genomföras i
kommunen ser Rådet som en mycket bra aktivitet för att nå ut med dessa
verksamheter.
__________________
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