PROTOKOLL
Datum

2015-09-02
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se

Rådet för ungdomsfrågor
Plats

Kommunledningskontoret

Datum

2015-09-02 kl. 16-18

Deltagare

Annette Riesbeck (C), ordförande
Ida Wallinder
Emil Lisell
Susanna Smårs
Jon Werkmäster
Felicia Larsson
Amanda Dahls-Eriksson

Övriga deltagare

Christina Nordmark, ungdomskonsulent

1. Val av justerare
Susanna Smårs utses att justera protokollet.
__________________
2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Genomgång av protokollet från sammanträde den 2015-03-11.
Protokollet lades till handlingarna.
__________________
3. Unga rådgivare – rapport från sommarens feriearbetare.
Under två veckor i sommar har 6 ungdomar varit anställda av kommunens
ungdomsstrateg för att granska och komma med synpunkter på den
ungdomspolitiska strategi som är under uppförande.
Veckorna innehöll förutom detta bl.a studiebesök på olika beredningar,
föreläsningar av Rädda Barnen och Region Dalarna, samt workshop med
Sveriges Ungdomsråd. Resultatet blev en helt reviderad strategi, som
politiken nu ska få granska innan den slutligen antas. Ett mycket uppskattat
arbete, både från ungdomarnas och ungdomsstrategens håll.
Beslut:
Ungdomsstrategen undersöker möjligheterna och intresset för att starta en
liknande grupp som denna på långtidsbasis för att fungera som en slags
referensgrupp i sitt arbete.
__________________
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4.

Penningpungen

Rapport från genomförda projekt

Ida Wallinder, Junifestivalen crew: arrangörsgruppen är mycket nöjd med
årets Junifestival, dit ca 100 unga kom. Både planeringen inför, samt
genomförandet av själva festivalen var mycket lyckat.
Nya ansökningar

Girls Night. Ida Wallinder söker 2 500 kr för att genomföra en tjejkväll på
ungdomens hus Wasaborg. Kvällen riktar sig till tjejer på högstadiet och
kommer innehålla olika events med hälsoperspektiv som bl a spa, yoga och
smoothies.
Beslut:
- 2 500 kr beviljas för att anordna Girls Night.
__________________
5. Unga arrangörer – hur peppar vi unga till att arrangera?
Penningpungens budget har aldrig nyttjats till fullo. Rådet diskuterade hur
man på bästa sätt kan nå ut med informationen till alla unga. Kommunens
öppna fritidsverksamheter Santana i Furudal samt Ungdomens hus Wasaborg
i Rättvik har båda två stor potential när det gäller att stötta ungas
engagemang, men nyttjas inte i den utsträckning som de skulle kunna. Mer
aktiv marknadsföring av både Penningpungen samt verksamheterna skulle
kunna vara ett steg till utveckling: att arrangera idéverkstäder eller liknande
ute i skolorna är ett alternativ.
Beslut:
Rådet uppmanar föreståndarna på Santana och Wasaborg att gå ut i
skolorna och främst i klasserna för att marknadsföra möjligheterna i
respektive verksamhet.
Ungdomsstrategen tar fram ett nytt infomaterial kring Penningpungen och
sprider detta på webben och i skolorna.
__________________
6. LUPP 2015
MUCF:s enkätundersökning LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken
kommer att genomföras i Rättvik under v.48. Alla kommunens elever i åk. 8
samt åk 2 på gymnasiet kommer att få svara på undersökningen.
Ungdomsstrategen kommer att besöka samtliga skolor för att genomföra en
”utbildning” för genomförande personal. Under samma vecka kommer även
årets Forum ung att arrangeras, där fokus ligger på Barnkonventionen, Lupp
och Rättviks ungdomspolitiska strategi.
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__________________
7. Elevråd/elevkår
Rådet diskuterade kring elevrådens arbete och frågan om en gemensam
elevkårs/elevrådsutbildningsdag aktualiserades.
Beslut:
Ungdomsstrategen får i uppgift att träffa elevråden/elevkårerna och
tillsammans med skolledning försöka få till stånd en utbildningsinsats för
dessa.
__________________

Underskrift
Ordförande

Sekreterare

Justerare

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Annette Riesbeck

Christina Nordmark

Susanna Smårs

