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UNGDOMSRÅD 
Tidpunkt: 2017-02-07, 08.30 
Plats: KS-rummet 

Dagordning 

§1 Mötet öppnas 

§2 Föregående protokoll  

§3 Återrapportering städning duschrum på Jennings och Tundal 

Samhällsbyggnadskontoret har inspekterat omklädningsrummen på Tundalshallen samt 
Jenningshallen. Se bilaga 1 för åtgärder som planeras. Datum när åtgärderna förväntas vara 
utförda meddelas till ungdomsrådet så fort det bestäms. 

§4 Återrapportering Läxfriskola 

Barn- och utbildningskontoret har genomfört en utredning av förslaget för att titta på vad 
det skulle innebära och om det finns andra sätt att göra det på. Se bilaga 2. 

Carin Elofsson, barn- och utbildningschef presenterar utredningen för ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet tackar för presentationen och får nu i uppdrag att ta med underlaget för att 
läsa igenom det noggrant, grunna på det och återkomma i frågan.  

§5 Översiktsplan 

Varje kommun i Sverige är skyldig att ha en översiktsplan. Robertsfors kommun kommer 
inom den närmaste framtiden att utlysa sin nya översiktsplan för att ge medborgare en 
chans att tycka till. Översiktsplanen kommer att lyftas i kommunstyrelsen i maj för att sedan 
lyftas i kommunfullmäktige i juni.  

Patrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, presenterar vad en översiktsplan är samt 
några delar ur arbetsmaterialet från den nya översiktsplanen. 

Ungdomsrådet tackar för presentationen och uppmanas att ta del av materialet och komma 
in med synpunkter när den nya översiktsplanen utlyses. 
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§6 Sportlovet 2017 
 
V.10 är det dags för sportlov igen. Kommunen arrangerar varje år en buss som går upp till 
Bygdsiljumbacken. Man håller också badhuset samt fritidsgården öppen där diverse 
aktiviteter anordnas. Är det några aktiviteter som ungdomsrådet saknar som borde 
anordnas? 
 
Synpunkter som kommer in är att kommunen kan bli bättre på att marknadsföra sporlovet 
och aktiviteter som anordnas. Gärna på Schoolsoft som är en plattform för kommunikation 
mellan lärare, föräldrar och elever. Andra förslag som nämns är att använda sig av 
anmälningslistor med bindande anmälan. I synnerhet för bussresan upp till 
Bygdsiljumbacken för att hålla koll på hur många som tänkt åka så att det inte går en tom 
buss.  
 
Ungdomsrådet ombeds ta med sig frågan och fundera om det finns andra aktiviter som 
borde anordnas.  
 
 
§7 Robertsforsgalan 
 
Fredag den 7/4 är det tänkt att arrangera Robertsforsgalan, en samhällsgala för medborgare 
i Robertsfors kommun. Tanken är att under e.m arrangera någon form av 
aktivitet/workshop/föreläsningar för ungdomar. 
 
Ungdomsrådet ombeds ta med sig frågan för att fundera och diskutera vilket inslag det 
skulle vilja se, göra eller ta del av. Förslag delges sedan till Utveckling och information. 
 
  
§8 Ungdomsrådets övriga frågor 
 

- Kommer det att vara musikunderhållning på Robertsforsgalan? 
o Ja, tanken är att det kommer vara någon form av musikunderhållning.




