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  UNGDOMSRÅD 
Tidpunkt: 2016-04-11, 08.30 
Plats: Ledningscentralen 

     
 
 
 
 
Närvaro: Sonja Bygdebo, Ebba Gradin, Hanne Näslund, Gustav Välivaara, Casper 
Grundström, Alicia Rönnberg, Maja Dahlberg, Alice Löf, Cornelia Nilsson, Emilia Eriksson. 
Patrik Nilsson, Lars Bäckström, Kim Nilsson. 
 
§1 Mötet öppnas 
 
§2 Föregående protokoll – Återraportering  
  

- Tillägg: Biblioteket har lämnat in en skrivelse till utskottet kring 
undermåliga lokaler. En större översyn av högstadiet ska ske och konsulter 
kommer att anlitas.  

  
§3 Stantorsliften 
 

- Ungdomsrådet anser att dagens lift är farlig, dålig och ostabil. Vissa dagar 
fungerar den och ibland inte. Johan Eriksson, fritid, Robertsfors kommun 
delger information om att man vet om problematiken och håller på att kolla 
på problemet. Just nu pågår konstgjord andning. Frågan står i att ta bort 
liften eller att köpa en ny. Kontakt har tagits med Lions om de på något sätt 
skulle kunna vara behjälpliga i frågan. Stantorsbacken har stora 
utvecklingsmöjligheter och i år har många familjer besök backen. 
Målsättningen för framtiden är säkrare lift och mer grillplatser. Tankar finns 
också på att eventuellt förlänga backen. Fritidskontoret skickar en passning 
till ungdomsrådet att börja fundera på hur dem skulle vilja se 
Stantorsbacken i framtiden och uppmanar dem att komma in med förslag 
på förändringar.  

 
§4 Läxfriskola  
 

- Ungdomsrådet har börjat undersöka möjligheter till läxfriskola. Man har 
bland annat titta på hur många andra kommuner har gjort. Det som har 
kommit fram är att alla ungdomar har olika förutsättningar som bland 
annat kan innebära att man inte har så mycket hjälp hemifrån. Detta gör i 
sin tur att många tycker att det är svårt med läxor. Ungdomsrådets förslag 
är att istället för läxor i hemmet införa obligatorisk läxhjälp 3 ggr / vecka 
med utbildade lärare. Förslagsvis måndag, tisdag och onsdag för att sedan 
få vara lediga under kvällarna. Resultat visar att de som har infört denna 
modell har uppnått högre betyg hos eleverna. Dialog kring förslaget har 
skett med rektor. Ungdomsrådet vill se en utredning kring frågan.  
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Beslut: Kommunen tar med sig frågan till barn och utbildningschef för 
beaktning som i sin tur får skapa dialog med övriga rektorer.  Någon form 
av utredning borde göras som visar på vad det här förslaget skulle innebära 
och om det finns andra sätt att göra det på. 
 

  
§5 Ungdomsrådets övriga frågor 
 

- Inga övriga frågor ställda. 
 
§6 Aktuell information från kommunen 

- Young Eyes besöker Robertsfors 31 maj - 4 juni 
- Skolbalen äger rum 3 juni 
- Skateparken håller på att ritas upp av arkitekter. Mötte Robertsfors 

gårdsråd för inspiration och idéer fre 8/4. 
- After School – Projektansökan inom Erasmus+ för att få igång Café 

Glitterpinglan.  
- Ansökan för sommarjobb för ungdomar som går ut åk.9 ligger ute på 

hemsida (www.robertsfors.se). Ansökan senast 24 april. 
- Ungdomsstipendium – Just nu går det också att nominera ungdomar / 

grupp av ungdomar som genom sitt agerande gett kommunen god PR. 
Skickas in senast 9 maj. 

- Vi har lanserat en ny sammanträdesportal där bland annat ungdomsrådens 
protokoll kommer att publiceras så att alla kan ta del av dem. 

- Robertsfors har som övriga kommuner i Sverige tilldelats 
”sommarlovspengar”. Bidraget är till för att ordna gratis aktiviteter för barn 
och ungdomar under sommarlovet 2016. Alla barn har rätt till en rolig 
sommar! Robertsfors har blivit tilldelad 128 003kr. 

 
Inbjudna tjänstemän: Johan Eriksson, Fritid 
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