Anteckningar
Ungdomsråd
Tid:

16 feb kl 13.00-15.00

Plats:

Teams

Närvarande:

Max Nonnen, Karlfeldt

Ellen Hägg, Johan-Olov

Meja Kihlström, Åvestadal

Olof Peterson, Johan-Olov

Elicia Eritz, Åvestadal

Filmon Yaos, Domarhagen

Julia Larsson. Karlfeldt

Fatema Abdo, Domarhagen

Mattias Hägg, Johan-Olov

Nora Lassila, Karlfeldt

Maryam Al Shareefi, Karlfeldt

Felicia Nyman, Domarhagen

Patrik Sundin, S

Lars Isacsson, Kommunalråd

Jerker Olofsson,
Resultatenhetschef

Ylva Åkerberg, Utvecklingsledare
Malin Grimfeldt, sekreterare

Bengt Albertsson, Utredare

Ärenden:
Mötets öppnande
Genomgång av dagordning
Dagordningen godkänns
Närvaro- alla skriver ”Här” i chatten
Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i januari
Anteckningarna godkänns
Teamsmöte, regler påminns
▪
▪
▪
▪

Om du sitter i lugn miljö kan du ha mikrofonen igång
Ha gärna kameran på, så att vi kan se varandra!
Vi tar 5 minuters- pauser efter ca 50 minuter, rör på dig, gå på toa, hämta något
att dricka!
Säg till innan du lämnar mötet, viktigt för närvaro och arvode!
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Elevdatorer till varje elev på högstadiet och gymnasiet
Ungdomsrådet tycker att varje elev ska ha egen dator på högstadiet och gymnasiet. Det finns
läromedel mm online.
Jerker berättar att det kanske skulle kosta ca 4 tjänster, eller ca 2 miljoner, om alla i åk 7 skulle
få egna datorer. Då skulle studieresultatet behöva förbättras. Men några sådana garantier finns
inte. Däremot behövs det mer datorer på skolorna.
De som har svårast i skolan får det svårare i skolan, då det finns mycket som distraherar. De kan
tappa koncentration, all inlärning blir inte bättre på datorerna.
En i ungdomsrådet tycker att det går bra med distans och att sitta vid datorerna hemma.
Jerker har sett fler undersökningar om att det varken förbättrar eller försämrar skolresultaten.
Däremot behövs nyare och snabbare datorpark på högstadiet. Ungdomsrådet instämmer i att
det behövs fler för att det ska räcka till alla.
Vad händer om en dator skulle gå sönder, blir eleven ersättningsskyldig då? Jerker svara att det
kan man inte kräva om eleven ej varit alltför vårdslös.
Ungdomsrådet tycker att det inte är försvarbart att göra sig av med 4 lärare mot att investera i
en dator till varje enskild elev på högstadiet.

IKT-utbildning för pedagoger

Ungdomsrådet undrar om det finns planer på att anställa ytterligare en IKT samordnare? Då
många i Ungdomsrådet haft undervisning på distans och upplevt en del kunskapsskillnader
hos pedagogerna, kanske fortbildning för Teams och officepaketet vore bra.
Ylva tycker att Ungdomsrådet har en poäng delvis. En del lärare är insatta i de olika verktyg,
och andra ligger lite efter. Samtalet pågår i ämnet och de diskuterar hur de ska kunna utbilda
och stötta pedagogerna. En inventering behöver göras för att veta vad som behövs.
Lärarna behöver kunna utbilda eleverna att använda office, många elever saknar den
kunskapen också. Dessa kunskaper behöver användas aktivt för att få det befäst.
Distansundervisning är ju lite speciellt, det får man egentligen inte ha, och då är det inte så
konstigt att lärarna inte har kunskaper i Teams, då de inte har behövt använda dessa verktyg
tidigare. Utom i modersmål, där enstaka elever på olika skolor.
En upphandling för en nu plattform för skolor, kommer kanske finnas för pedagogerna under
2022, sedan får eleverna det en termin senare, för att lärarna ska få sätta in sig i det.
Medborgarförslag: Obligatoriska skolbesök till Avesta Art, med centralt betald buss

De flesta har läst det redigerade medborgarförslaget. Det blir godkänt av rådet och Max och
Ellen skickar in det.
Unga kommunutvecklare- feriejobb inom kommunen för att lära känna och utveckla
kommunen

Funderingar finns på att ha en ferietjänst för ungdomar som går i åk 1 och 2 på gymnasiet, där
man får lära känna kommunens verksamheter, och sedan komma med förslag över hur det
kan förbättras, utefter uppdrag från exempelvis politiken eller Ungdomsråd.
Hur många tjänster kommer vara aktuella? Det är oklart ännu, det kan vara lagom med 4-10
ungdomar tycker rådet. För att få en av dessa tjänster, måste du aktivt söka och gå på intervju.
Ungdomsrådet tycker att det är en god idé att ha detta som en tjänst för gymnasieungdomar.
Google- Hur ser det ut?

Januari 2015, första gången de var i Avesta- från projekt Yellow. Det var den 7:e dataförfrågan
som Avesta var med på. Horndal var unikt med kraft. 2016 köpte de mark av kommunen,
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2017 berättade de att det var Google. 109 hektar mark, 181 fotbollsplaner som de köpt.
Ansökan om 5 serverhallar. Lämnades in i januari 2020. Google har svarat på väldigt många
frågor. Det som händer nu är en public hearing, i slutet av våren där sakägare, grannar och
länsstyrelsen får ställa frågor. Efter det beslutar domstolen om de får godkänt att bygga.
Pandemin ställer till det, då flera av ansvariga i detta bor i olika världsdelar. Inget
investeringsbeslut ännu, väntar på besked. 1650 årsarbetare, genereras på andra ställen som
Google har än serverhallar. Genererar då andra arbeten kring, bygg, restauranger, säkerhet,
hotell mm.
Gällande Public Hearing- en del kommer ske digitalt och på plats.
Om tillståndet går igenom, var ska arbetarna bo?
Bra fråga, helst inte bara husvagnar i skogen, det har tagits fram mark så att man kan bygga
bostäder och hotell. Det kan byggas bostäder i Horndal, Krylbo och Avesta.
Nya bostäder, kommer det byggas nytt?

Visionär stadsplan?
Vad händer nu?
Det byggs mycket nu, runt 100 nya lägenheter 2021. Gamla byn 76 nya lägenheter, Hoppfullt
boende, 10 parhus. 50 lägenheter ska byggas.
Villatomter vid Älvnäs. Eventuellt bygga i Krylbo, och vid Skvallertorget. Byggs ganska
mycket nu.
Tanken är att förtäta centrum, öka trygghet och handel. Avestaborna ville koppla samman
Koppardalen och centrum. Avesta centrum har inte förnyats särskilt mycket sedan gallerian
byggdes.
28 mars tas den Visionära stadsplanen upp till beslut. Då kan startskottet gå med detaljplan,
och kanske påbörjas.
Ungdomsrådströjor
Malin skickar dessa på onsdag 17 februari.
Nästa möte: 23 mars. Fairtrades styrgrupp bjuds in
Kommande Ungdomsråd i år: 23 mars- Fairtrades styrgrupp i Avesta bjuds in, 20 aprilpolitiker m.fl. bjuds in, 25 maj
31 augusti, 21 september- politiker m.fl. bjuds in, 19 oktober, 16 november- politiker m.fl. bjuds
in och 14 december. Fridolinsalen är bokad för samtliga möten, om vi tillåts träffas på en och
samma plats, trots pandemin.
Alla i Ungdomsrådet noterar dessa datum och lägger in i sina kalendrar.

Övriga frågor:
Hur tackar man ja eller nej till en mötesinbjudan i Teams? Malin visar! Det är så alla i
Ungdomsrådet meddelar om de kommer att närvara eller inte.
Mötet avslutas.

