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Datum

2015-03-11
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-70 226
carina.flath@rattvik.se

Rådet för ungdomsfrågor
Plats
Datum
Deltagare

Kommunledningskontoret
2015-03-11 kl. 16-18
Susanne Säbb-Danielsson (FP), ordförande
Lena Johansson (KD)
Emil Lisell
Josephine Bergh
Ida Wallinder

Övriga deltagare

Christina Nordmark, ungdomskonsulent
Ewa Östmark, projektledare unga till arbete, punkt 1-5

1. Val av justerare
Josephine Bergh utses att justera protokollet.
__________________

2. Genomgång av föregående
protokoll/minnesanteckningar
Genomgång av protokollet från sammanträde den 2014-11-25.
Protokollet lades till handlingarna.
__________________

3. Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion.
Region Dalarna har tillsammans med Dalarnas 15 kommuner samt
landstinget antagit en strategi hur dessa aktörer ska verka för att Dalarna ska
bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. Strategin innehåller ett antal
mätbara mål, och en avsiktsförklaring där det står angivet vad kommunen
och landstinget avser göra för att nå målen.
Mer om detta finns att läsa och se på: www.sverigesbästaungdomsregion.se
__________________

Webbplats

E-post

Rättviks kommun

rattvik.se

fritid@rattvik.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

795 80 Rättvik

Knihsgatan 13
795 31 Rättvik

0248-70 000 vx

0248-51 746

469-9179

212000-2171

Datum

2015-03-11

4. Rättvik – Dalarnas bästa ungdomskommun.
För att följa upp och arbeta vidare med Region Dalarnas strategi, så kommer
ungdomskonsulenten att ansvara för en rad olika projekt det närmsta året:
-

Ta fram en egen ungdomspolitisk strategi, vars utgångspunkt är de
nationella målen för ungdomspolitik, Region Dalarnas strategi samt
konventionen om barns rätt.

-

Sommaren 2015 arrangera feriearbete som ”Ung rådgivare”, där man
får arbeta med framtagandet av Rättviks egen strategi, samt ge
förslag på egna visioner och lösningar som syftar till att förbättra
Rättvik som ort.

-

Genomförande av Lupp-undersökningen hösten 2015.

-

Arrangera Forum ung i samband med LUPP-undersökningen, med
fokus på strategin, LUPP och konventionen för barns rätt.
__________________

5. Unga till arbete
Projektledare Ewa Östmark berättar om Region Dalarnas projekt unga till
arbete, som funnits i Rättvik sedan 2010. Arbetslösa ungdomar i åldrarna 1824 år kommer från arbetsförmedlingen samt socialtjänsten för att delta i
projektet som inleds med en 4-veckorskurs. De kartläggs, utifrån boende,
skola/jobb etc., och sedan formas kursen utifrån deltagarnas egna önskemål
och behov. Sedan går gruppen ut i praktik.
Målet är att alla ska ha en egen försörjning och av totalt 132 unga som
deltagit i projektet har 129 avslutat och 70-80% har gått in i arbete. Region
Dalarna har ansökt om nya pengar till projektet och förhoppningsvis startas
nya grupper upp efter 15/4 2015. Ewas uppfattning är att kommunen skulle
kunna bli bättre på att ta emot dessa ungdomar på praktik i de olika
verksamheterna.
Beslut: Ordförande uppdrar till projektledare Ewa att ta reda på hur mycket
pengar som kommunen ”sparat” genom projektet, i form av socialbidrag som
inte längre behövt betalas ut. Ewa mailar Susanne ang. detta.
Diskussionen om mottagande av praktikanter i kommunala verksamheter tas
vidare till högre instans.
__________________
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6. Elevråd/elevkårer
Diskussion om elevråd och elevkårers arbete i skolorna. Dessa borde fungera
på lika villkor i samtliga skolor.
Beslut: Rådet ställer sig frågan hur elevdemokratin ser ut, och ger
ungdomskonsulenten i uppdrag att ta kontakt med skolledningen för att
få till stånd en gemensam utbildningsdag för alla elevdemokratiforum
under höstterminen, kopplat till arbetet med ungdomspolitiska
strategin.
__________________

7. Skolavslutningsevent 2015
Resan till Dalarnas gemensamma skolavslutningsarrangemang Get Wet i
Leksand utgår pga bristande intresse. Istället arrangeras i år Junifestivalen,
som Rättviks kommun arrangerat tidigare år.
Ungdomskonsulenten vidarebefordrar ett önskemål från föreståndarna på
Santana och Wasaborg att de söker unga som vill sitta med i en planeringsgrupp för detta event.
__________________

8. Penningpungen
Två ansökningar har inkommit:
- Tove från Furudal ansöker om 3 600 kronor för att arrangera en resa
med fritidsgården Santana i Furudal till Rättvik för att bowla.
Pengarna ska gå till hyra av buss, samt till hyra av banor på
bowlingen. Rådet beviljar denna ansökan.
-

Johan Emeren tillsammans med övriga i föreningen Instagibbed
söker pengar för att kunna bjuda ungdomar under 18 år på inträde
(100 kr/person) till ett LAN de kommer att arrangera på ungdomens
hus Wasaborg. Rådet bifaller ansökan, upp till max 25 deltagare =
2 500 kronor.

Beslut:
- 3 600 kr beviljas för att anordna bowlingresa.
- Max 2 500 kr beviljas för inträde för ungdomar under 18 år till LAN
som Instagibbed anordnar.
__________________
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9. Övriga frågor
Ungdomens hus/Wasaborg kommer tillsammans med ungdomskonsulenten
att arrangera en idéverkstad måndag 30 mars 2015. Den syftar till att unga
ska bli peppade att söka pengar från Penningpungen för att arrangera projekt.
Därför önskas att Rådet för ungdomsfrågor har ett beslutssammanträde för
ev. inkomna ansökningar tisdag 31/3, 16.00 i kommunhuset. Ordförande
bifaller detta, och ser till att ett rum bokas för sammanträdet.
Beslut: Ordförande beviljar detta och ser till att ett rum bokas för
sammanträdet.
__________________
Underskrift
Ordförande

Sekreterare

Susanne Säbb-Danielsson Christina Nordmark

Justerare
Josephine Bergh

