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Rådet för ungdomsfrågor 

  

Plats Kommunledningskontoret 

Datum 2017-02-15 kl. 16.30-18.15 

Deltagare 
 
 
 
 

 
 
Övriga deltagare 

Annette Riesbeck (C), ordförande 
Elin Staffas 
Moa Kalles 
Elsa Haglund 
Sofia Ek 
 
 

Anders Frodig, kostchef, närvarande punkt 7 
Stina Evbjer, sekreterare/ungdomsstrateg 
 
 

 
 

1. Val av justerare 

Elin Staffas utses att justera protokollet. 

__________________ 

2. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 

Genomgång av protokollet från sammanträde den 2016-10-19. 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

__________________ 

3. Penningpungen; inkomna ansökningar och rapport från 
genomförda projekt 

Stina efterfrågade idéer för att nå ut med marknadsföringen av 

penningpungen. Rådet föreslog att en tävling kanske skulle engagera folk att 

söka pengar.  

Rapport från genomförda projekt: 

LAN i Furudal 

Tobias Brandt, Furudal. Projektet lyckades bra, det kom fler besökare denna 

gång, framförallt fler tjejer (11st). Det blev också fler aktiviteter runt i 

anslutning till lanet, bl a film-marathon och biljard. Det genomfördes ingen 

tävling, där av inga kostnader för priser. Totala kostnader för arrangemanget 

1 580 kronor. 
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Nya ansökningar till Penningpungen: 

 

LAN och friåkning 

Tove Andrén, Furudal. Söker 3 600 kronor för att kunna arrangera LAN och 

friåkning på fritidsgården Santana i Furudal. Friåkningen sker i ishallen 

under kvällen och LAN:et sker på Santana under natten. Syftet med 

arrangemanget är att locka fler besökare till Santana och att ha kul. Pengarna 

kommer att gå till mat, priser och internetkabel.  

 

Beslut 

- Rådet beviljar 3 600 kronor från Penningpungen. 

__________________ 

4. Information elevråd/elevkår 

Elevkåren 
Har blivit fler i styrelsen, det finns fler representanter från olika program. 

Dock är det svårt att få alla engagerade. Elevkåren har gjort en enkät för att 

kolla vad alla elever tycker om maten på gymnasiet. Den ska skickas ut via 

Fronter. Elevkåren upplever att det organisatoriska kring elevkåren fungerar 

mindre bra. De är svårt att nå ut till alla klasser och ingen inkommer med 

förslag.  

Elevrådet 
Elevrådsrepresentanterna upplever att elevrådet inte används på ett bra sätt. 

Det är mycket frågor som handlar om vilket utbud som ska finnas i kiosken. 

Elevrådet skulle vilja att någon som har mer beslutanderätt deltar på mötena 

för att höja nivån på frågorna.  

Rådet för ungdomsfrågor diskuterar hur man kan göra för att få mer kraft i 

elevrådet och elevkåren. Ett förslag diskuteras om att politiken ska komma 

med större frågor som kan diskuteras under en längre tid hos elevråden och 

elevkåren. 

__________________ 

5. Information; Rättviks ungdomsråd 

Rättviks ungdomsråd har haft svårt att få ihop möten. I dagsläget är det tre 

stycken som är med i ungdomsrådet och det behövs fler för att få igång 

engagemanget.  

Rådet för ungdomsfrågor diskuterar olika idéer på hur man kan rekryterar 

nytt folk till ungdomsrådet. Ett förslag är som diskuterades var att göra en 

gemensam uppstartsträff i början av augusti där man bjuder in alla unga i 

Rättvik för att rekrytera nya engagerade. Evenemanget ska vara attraktivt så 

att många blir nyfikna och kommer dit. Förslag på dragplåster; Klara Henry, 

mat och fika. 

__________________ 
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6. Rådet för ungdomsfrågor 2017; tema och upplägg 

Annette berättar kort om hur Rådet för ungdomsfrågor kommit till och vad 

syftet med rådet är. Ungdomsrepresentanterna gav förslag på att de under 

nästkommande möte vill prata om Rättviks resecentrum och fritidsaktiviteter 

för ej sportintresserade.  

__________________ 

7. Kost i skolan 

Anders Frodig, kostchef, informerar om vilka faktorer som reglerar 

skolmaten. Rådet gör några medskick till Anders bland annat om för salt mat 

på gymnasiet, konstiga namn på rätterna samt ett önskemål om att salladen 

inte ska blandas på Rättvikskolan.  

Rådet diskuterar också varför schemat på Rättviksskolan är så ihop tryckt 

under lunchen, det är många som ska äta på kort tid vilket gör det trångt och 

stimmigt. Anders informera också om att eleverna på Rättviksskolan får vara 

med att sätta matsedeln. Detta är något som även gymnasieeleverna vill vara 

med och göra.  

__________________ 

8. Budgetkonferens 2017 

Annette berättar om vad budgetkonferensen som äger rum den 23-24/2 är 

och presenterade programinnehållet. 

Beslut 
- Att välja Elin Staffas och Hugo Geber som representanter från Rådet för 

ungdomsfrågor till budgetkonferensen 23-24/2 2017. 

__________________ 

9. Övriga frågor 

Nästa möte flyttas till den 12 april kl.16–17.30, då det annars krockar med 

påsklovet. 

__________________ 

 

Underskrift 

Ordförande Sekreterare Justerare 

Underskrift Underskrift Underskrift 

   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

Annette Riesbeck Stina Evbjer Elin Staffas 

 


