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Rådet för ungdomsfrågor 
Plats Kommunhuset, Stiernhöökssalen 
Datum 2017-10-04 kl. 16-17.30 
Deltagare 
 
 
 
 
 

Övriga deltagare 

Annette Riesbeck (C), ordförande 
Jan Dahlkvist (S) 
Hanna Hedlund 
Hanna Olofsson 
Ola Skoglund  
 

Stina Evbjer, sekreterare/ungdomsstrateg 

 

1. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)  
Dagordningen godkändes. 
______________________________ 

2. Justerare 
Hanna Olofsson valdes till justerare. 
______________________________ 

3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 
Genomgång av protokollet från sammanträde den 2017-04-12.  
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
______________________________ 

4. Rapport 
Elevråd 
Representanter från elevrådet saknades. Stina Evbjer rapporterade att 
elevrådet på Rättvikskolan är i igång och träffas varannan torsdag.  

Elevkår 
Elevkåren på gymnasiet planer aktiviteter till skolans toleransdagen. Kåren 
ska också arrangera aktiviteter till Halloween, det blir bland annat 
skräckfilmkväll och utklädningstävling. Efter önskemål på skolan ska kåren 
även fixa material för att möjliggöra för rastaktiviteter. Elevkåren består utav 
nio stycken personer. 

Ungdomsråd 
Ola Skoglund har kontakt med Sveriges ungdomsråd för att få tips och 
inspiration till Rättviks ungdomsråd. Ungdomsrådet fokuserar på att sprida 
information om hur man kan påverka i kommunen, samt att rekrytera fler 
medlemmar.  
 
______________________________ 
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5. Penningpungen 
Rapport från genomförda projekt 
Junifestivalen 
Hanna Hedlund rapporter om ett lyckat arrangemang. Totalt kom det över 
100 deltagare. Genomförda aktiviteter på Junifestivalen var bowling, natt-
klubb, hamburgeförsäljning och nattbio. 
Nya ansökningar 
Höstfest 
Tuva-Lisa Svedjeland med flera ansöker om pengar för att genomföra en 
höstfest på Rättviksskolan. Pengarna kommer att gå till DJ, hyra av ljud, ljus 
och scen, samt inköp av snacks.  

Beslut 
-Rådet beviljar 11 000 kr förutsatt att de får godkännande från ledningen på 
skolan att ha arrangemanget på skolan. 
Baka på Ungdomens hus 
Isabelle Lindgren ansöker om pengar för att baka på Ungdomens hus samt 
att öka utbudet i cafét. Under hösten 2017 och våren 2018 ska projektet 
genomföras. 

Beslut 
-Rådet beviljar 2 500 kr. 
______________________________ 

6. Ungdomspolitisk strategi - uppföljning 
Stina presenterade den ungdomspolitiska strategin samt informerar om vilka 
insatser som gjorts under 2017.  

Beslut 
-Rådet beslutade att ha en stående punkt på alla möten utifrån 
ungdomspolitisk strategi. 
______________________________ 

7. Forum ung 
Ungdomsdemokratidagen Forum ung är planerat till den 23/11 2017. Rådet 
kommer med inspel om vad dagen ska innehålla. 

Önskemål: 
Dialog med unga - Dialogpiloter berättar om sina medborgarförslag 
Påverka kommun, olika vägar om hur en kan påverka, Ulf Israelsson 
Rättviks översiktsplan 2030 
App för att tycka till om olika saker på plats 
Miljötinget - Hållbarhet, Marcus Svensson 
 
______________________________ 
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8. Valår 2018 
Rådet diskuterar vilka olika aktiviteter som kan arrangeras i samband med 
valet 2018 för att engagera unga.  

Rådet efterfrågar: 
Politiska partier - debatt i skolan 
Provval - lokala politiken 
Kampanj för förstagångsväljare 
Bildkampanj på kommunens instagram ”I Rättvik röstar unga”. 
 
Beslut 
 
-Rådet beslutar att ungdomsstrategen får i uppgift att ta förslagen vidare till 
elevkåren och skolan.  
 
______________________________ 

9. Kommande Rådet för ungdomsfrågor - tema och upplägg 
Rådet diskuterade upplägg och tema för kommande Rådet för 
ungdomsfrågor. 

Beslut 
-Rådet beslutar att nästkommande möten ska ha tema utifrån den 
ungdomspolitiska strategin. 
 
Möte 2 - Stödja ungas organisering och etablering 
Möte 3 - Ung rätt 
Möte 4 - Dialog med unga 
______________________________ 

10. Övriga frågor 
Nästa möte för Rådet för ungdomsfrågor är 29/11 2017. 
______________________________ 

 
 
 
 

Underskrift 
 
Ordförande Sekreterare Justerare 
Underskrift Underskrift Underskrift 
   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
Annette Riesbeck Stina Evbjer Hanna Olofsson 
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