Anteckningar Ungdomsrådet
Tid:

24 november kl 13.00-14.45

Plats:

Teamsmöte

Närvarande:

Rasmus Engstedt, Karlfeldt

Olof Peterson, Johan-Olov

Ellen Hägg, Johan-Olov

Nora Lassila, Karlfeldt

Filmon Yaos, Domarhagen

Alvin Fredlund, Johan-Olov

Mattias Hägg, Johan-Olov

Meja Kihlström, Åvestadal

Emil Hultman, Åvestadal

Elicia Eritz, Åvestadal

Linnéa Öberg, Karlfeldt

Max Nonnen, Karlfeldt

Julia Larsson, Karlfeldt

Mikael Westberg,
Bildningsstyrelsen

Lars Isacsson, Kommunalråd

Malin Grimfeldt, Sekreterare

Ärenden:
Mötets öppnande
Genomgång av dagordning
Dagordningen godkänns.
Närvaro, kort presentation av alla
Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i oktober
Anteckningarna godkänns.
Teamsmöte, vilka regler ska vi ha?
• Om du sitter i lugn miljö kan du ha mikrofonen igång
• Ha gärna kameran på, så att vi kan se varandra!
• Vi tar 5 minuterspauser 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!
Valborgsmässohäng▪ Artister, Emil Lantz har fått meddelande om vilka artister som önskas. Han skulle vara
med på mötet, men fick förhinder i sista minut. Bjuds in till nästa möte.
▪ Ekonomi, troligtvis mellan 50 000-70 000 totalt till Ungdomsrådet. Man kan också söka
från Södra dalarnas sparbank.
▪ Stöd och hjälp från ABF? Tas upp vid nästa möte, då Emil förhoppningsvis kan vara med!
▪ Planeringsgruppen består av: Emil, Maryam, Olof, Elicia och Alvin, Max, Nora, Ellen, Julia,
fritt för fler att ansluta. Gruppen kommer att anordna egna möten för att planera
Valborgshäng.
Politikerna har ordet
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Information från Mikael Westberg, Bildningsstyrelsen.
Just nu pågår en stor skolstrukturförändring som ska leda till bättre skolresultat. Bland annat ska en
skola i Krylbo bli F-3, en skola i Lund har lagts ner. Skolresultaten går framåt trots den dåliga
rankingen. Det har blivit bättre resultat för elever som går ut ur åk 9 och meritresultatet i åk 6 har
också gått framåt de senaste 3 åren. Vi behöver blanda elever med olika socioekonomiska
bakgrunder. Tillfälliga bidrag från staten försvinner och då upplever man som att skolan ska spara,
men pengar från staten var tillfälliga och har enbart funnits under en begränsad tid, sedan försvinner
dessa medel. Ökad budget till våra styrelser.
Avesta ligger högt i rankingen när det gäller hur mycket pengar som satsas på skolan. 5 miljoner extra
till skolan, kommer bland annat att satsas på bättre skolgårdar, framför allt i Krylbo, Markus,
Bergsnäs och Skogsbo.
På Domarhagen och Åvestadal återinförs skolvärdar/mentorer. Det byggs på ordinarie budget.
Varför får inte Johan-Olov en skolvärd? Flest elever på de andra skolorna, så då blir den första
starten. De börjar så utifrån den budget de har.
Information från Lars Isacsson, Kommunstyrelsen
Corona-läget, har mycket fokus, man ställer om mycket i verksamheten. Störst fokus på att klara
hemtjänst och äldreboende från smittan. Otroligt tufft läge för personalen. Alla måste dra sitt strå till
stacken och hjälpas åt att göra det man kan för att dra ner på smittspridningen.
Handeln går ganska bra, de som handlar har ofta bestämt sig för vad de ska ha innan de kliver in i
butikerna. Jula och Dollarstore har precis öppnat.
Det finns en ny stadsplan som kommer tas upp i kommunfullmäktige i Mars.
Krylbo- det finns ett samarbete med fastighetsägare, polis mm som arbetar tillsammans för att lyfta
Krylbo. Det investeras en hel del där.
Fullmäktige via teams för första gången vecka 49. Alla politiska möten i Avesta kommer ske digitalt.
Bildningsstyrelsen får 12 miljoner mer 2021.
Avesta vill fortsätta med avgiftsfri kollektivtrafik. Förhandlingar med Regionen pågår.
Gångstråk och cykelväg utvecklas samt säkra busshållplatser.
Epa-ungdomar har fått mycket klagomål. Många har blivit störda vid Dalahästområdet. Efter att det
har uppmärksammats så har många olika föreningar hört av sig, bland annat SKÅJ, Stockholm kultur
ånga och järnväg, de behöver unga i sin förening. Om ungdomarna hjälper till med ångloken så
hjälper de ungdomarna med deras Epor. De har stora fina lokaler och kan mecka!
Ungdomsrådströjor:
Beställda i färgen Lavendel med tryck! Malin hör av sig i chatten när hon vet när de kommer!
Sociala medier- Instagramkontot- har vi fått inlogget?
Gamla inlogget var bortglömt, ett nytt konto skapas. Malin fixar det. Förslag på namn:
UngdomsradetiAvesta/Ungdomsradet.Avesta
Medborgarförslag: Obligatoriska skolbesök till Avesta Art, med centralt betald buss.
Ellen och Max ska skriva tillsammans, de kan maila till Lars Isacsson för att få tips och respons innan
vi lämnar in det.
Tips från Lars: Kom ihåg att man har en brödtext där man beskriver ett problem och att man sedan
har ett förslag, en att sats.
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Nästa möte: 15/12 kl 13.00 i Teams
Övriga frågor:
Kan vara bra att prata med Södra Dalarnas sparbank och kolla om de kan vara med och sponsra. Sök
Theres Olhans, presentera er från Ungdomsrådet, att ni arrangerar ett drogfritt Valborgshäng.
Nora och Max kontaktar Theres Olhans.
Elevdatorer till varje elev. Har kommit in önskemål om det från högstadiet och uppåt. Har kommit
som förslag från elever och en lärare. Mikael Westberg brukar få svara på detta på olika möten.
Han har pratat med Jerker Olofsson som hävdar att de datorer som finns ute på skolan inte
används, och då ser man inte behovet av det ännu. Vi skulle behöva ha med någon från bildning
och även It på nästa möte, och diskutera vidare om detta. Hur planen ser ut framöver och vad
de tycker! Vi bjuder in till mötet i januari.
När man svänger ut från Krylbo efter hästbron borde det vara en cirkulationsplats. Det är ett
problem, sedan bussarna inte kan åka under järnvägen bortanför stationen. Kommunen håller
på att titta på det problemet. För trångt för rondellbygge, men det kanske kunde fungera bättre
med trafikljus. Trafiken vid Åsbo-bron är också ett problem, men kommer bli ett större problem.
Kyrk- bron ska rivas och byggas ny, men det kommer troligen ta 2 år.
Om det finns intresse för vad som byggs kan man ta med någon från Tekniska på mötet i Februari.
Lars Isacsson bjuder in någon från Tekniska att deltaga.
Mötet förklaras avslutat.

