UNGDOMSRÅD
Tidpunkt: 2016-11-22, 08.30
Plats: KS-rummet

Dagordning
§1

Mötet öppnas

§2

Föregående protokoll – Återrapportering
Stantorsliften (Johan Eriksson, Fritid)
Under sommaren har reparationer och upprustning gjorts i backen. El-kabel har
grävts ner för att den ska hålla längre och inte gå av. Backen har också röjts
inför vintern. Skyddsnät är beställt och ska monteras på sidan om liften för att
förhindra fallskador. Liften har provkörs inför säsongen och allt ska fungera.
Fritidskontoret har börjat titta på möjligheten att rusta upp nuvarande lift, byta
vajer samt handtag eller att bygga en helt ny lift. Båda alternativen är en stor
investering och det finns idag inga medel avsatta. Fritidskontoret kommer
därför att lyfta upp frågan med Tillväxtutskottet hur man ska gå vidare.
Läxfriskola
Frågan har skickats vidare till barn- och utbildningschef för beaktning, som i sin
tur för en dialog med övriga rektorer. Barn- och utbildningschef har noterat att
ungdomsrådet anser att en utredning av förslaget borde göras för att titta på
vad det här skulle innebära och om det finns andra sätt att göra det på. Barnoch utbildningschef har lovat en återkoppling med svar/utredning i början av
2017.
§6 – Aktuell info från kommunen


31 maj – 4 juni hade vi internationella ungdomar på besök inom projektet
Young Eyes. De bodde under en vecka på Sikeå Havscamping, hade
workshops på UG samt deltog på Panetoz konserten. De upplevde sin
vistelse i Robertsfors som helt fantastiskt och på Youtube finns en del filmer
från Robertsfors som ungdomarna skapade under veckan.



Skateparken har nu gjutits och kommer att färdigställas under våren.
Parken är uppdelad i olika etapper där den första innebär att bygga
skatepark, utegym och vollybollplan. Vi har också fått mer beviljade
projektmedel till parken vilket innebär att vi nu också kommer att kunna
anlägga en tennisplan på området. Tanken är vidareutveckla området
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allteftersom medel blir tillgängligt.

§3



Café Tundallskolan. Efter beviljade medel från MUCF inom Erasmus+ EVS
har vi nu två volontärer på plats i Robertsfors och har därför kunnat starta
upp cafét i forum igen. Tanken är att cafét ska vara ett supplement till det
som finns i elevrummet. Utrymmet i forum har också fräschats upp lite och
är idag inte lika tomt. Det har placerats ut bardisk, soffa, träd, tavlor mm.
för att göra det lite mysigare.



Under sommaren fick föreningar möjlighet att söka pengar från kommunen
för att arrangera gratis ”sommarlovsaktiviteter”. Detta var första året som
det provades på och uppslutningen av deltagare var lite blandat. Under
sommaren kunde man bland annat delta i ”En eftermiddag på Bruksudden”
(sommarjobbare), discogolf på Bruksudden (Wasteland Discogolf), golf
(Robertsfors GK), fisketurer (Älvräddarna), Skytte (Ånäset skytteförening),
radiostyrt (Robertsfors motorsällskap) och ridläger (Mellanbygdens
Ryttarförening), fotbollsskola (Bygdeå GIF). Förhoppningarna är att det till
nästa år ska finnas ännu fler föreningar som vill arrangera aktiviteter.

Info från kommunchef Karin Ahnqvist
Karin presenterade för ungdomsrådet skillnaden mellan politiker och
tjänstemän. Hennes egen resa från att en gång i tiden ha startat ungdomsrådet
i Robertsfors kommun till att idag jobba som kommunchef i samma
organisation. Hon nämner i sin information att det är viktigt för Robertsfors
kommuns del att fånga upp hela området och vad ungdomarna tycker och
tänker. Hon nämner också viktiga punkteratt jobba med framöver är bland
annat bostadsförsörjning och se till att resor till och från Robertsfors kommun
fungerar snabbt och effektivit.
-

§4

Ungdomsrådet tackar för informationen.

Städning av duschrum på Jennings och Tundal
Tobias Rosencrantz, Samhällsbyggnadschef meddelar att städchefen på
Samhällsbyggnadskontoret har varit på en oanmäld inspektion av
omklädningsrummet på Tundalshallen. I rapporten från inspektionen framgår
att omklädningsrumen generellt är slitna, särskilt herrarnas omklädningsrum
där flera krockar är avbrutna, bänkar som är nednötta samt färg som har släppt
på väggarna. Skadegörelse förekommer också i omklädningsrummet i form av
klotter på duschväggar och kakel, dricka på golvet och schampo över väggarna.
Allt detta bidrar till att lokalerna känns ofräscha.
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Idag städas lokalerna 1 ggr/dag. Samhällsbyggnadskontoret anser att städningen fungerar
bra men att det finns ett annat gemensamt bekymmer. Många tar inte av sig skorna och
ställer de på de avsatta platsers som finns utan istället drar man med sig smuts och annat in i
omklädningsrummet. Bekymret innefattar alltifrån elever, lärare, föreningar mfl. Skulle detta
börja fungera som det är tänkt kommer det att upplevas som fräschare. Det gäller att alla tar
sitt ansvar och hjälps åt för att hålla det så rent och snyggt som möjligt. En dialog pågår
mellan rektor och Samhällsbyggnadskontor om hur man ska bemöta problemet.
I Jenningshallen är det Alliansen som städar. Allisansen består idag av föreningar som gör det
tillsammans mot ersättning. Städchef kommer under veckan att göra en besiktning av
omklädningsrummen. Det vi vet idag genom rapporter är att det finns svarta fläckar på
golvet. Är det mögel eller fukt kommer det åtgärdas omgående. I ett av omklädningsrummet
är också dörren placerad illa då det är insyn rakt in i duschen.
Ungdomsrådet anser att den absolut viktigaste frågan inte handlar om städning, även om
ungdomsrådet upplever att den också måste förbättras, utan om att våga duscha med andra
och anser att pengar borde satsas på det. I Tundalshallen finns idag duschbås som upplevs
som något väldigt positivt och som gör att det känns tryggare. En liknande lösning önskas till
Jenningshallens omklädningsrum.
Det ska vara rent och snyggt i kommunens omklädningsrum. Samhällsbyggnadschef får
därför i uppdrag att titta på vad som går att göra. Förslag som nämns är draperier, duschbås
samt kolla på om det måste städas mer. Återraportering sker till ungdomsrådet nästa möte.

§5

Upprustning av skolgården på Tundalsskolan

En ansökan kommer att upprättas till Boverket för upprustning av skolgården på
Tundalsskolan. Trädgårdsmästare Katarina Paulsson kunde ej delta idag p.g.a. sjukdom men
avser att boka in en träff med ungdomsrådet för att diskutera frågan samt höra om deras
framtida idéer och visioner för skolgården.
§6

LUPP

Torsdag den 24/11 kommer ungdomarna vid Tundalsskolans högstadium att få genomföra
ungdomsenkäten LUPP. Resultatet av enkäten kommer att presenteras för ungdomar, lärare,
föräldrar och politiker under våren 2017.
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§6

Ungdomsrådets övriga frågor

Inga övriga frågor.
§7

Nästa möte

Nästa möte bokas till den 7/2 2017.
Inbjudna tjänstemän:
Karin Ahnqvist, Kommunchef, §3
Tobias Rosencrantz, Samhällsbyggnadschef, §4
Katarina Paulsson, Trädgårdsmästare, §5
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