Anteckningar
Anteckningar för Ungdomsrådet 22/9
Tid:

13.00-15.30

Plats:

Fridolin

Närvarande:

Rasmus Engstedt, Domarhagen Alvin Fredlund, Johan-Olov
Olof Petersson, Johan-Olov

Mattias Hägg, Johan-Olov

Ellen Hägg, Johan-Olov

Linnéa Öberg, Karlfeldt

Nora Lassila, Karlfeldt

Max Nonnen, Karlfeldt

Filmon Yaos, Domarhagen

Julia Larsson, Karlfeldt

Alexander Bernerhoft, Karlfeldt

Meja Kihlström, Åvestadal

Fatema Abdo, Domarhagen

Lars Isacsson,
Kommunalstryelsens ordförande

Malin Grimfeldt, Sekreterare

Bengt Albertsson, Utredare

Ärenden:
Ärenderubrik
•

Dagordningen godkänns med mindre tillägg

•

Förra mötesanteckningarna gås igenom och godkänns.

•

Presentation av alla närvarande:
Alla närvarande talar om vad de heter, vilken klass de går i och från vilken skola de
kommer ifrån.

•

Val av ordförande:
Max Nonnen blir ordförande för gymnasiet, Ellen Hägg för högstadiet
Alexander Bernerhoft blir vice ordförande för gymnasiet, Meja Kihlström bli vice
ordförande för högstadiet.
Lars Isacsson ger några tips om hur man gör vid personval. Han berättar sedan om sin
politiska historia. Politiken vill att ungdomsdemokratin ska fungera. Elevråd ska vara
elevstyrt. Det ska finnas ett fungerande elevråd/elevkår på varje skola. Alla politiska
råd har ersättning, även Ungdomsrådet. Ungdomsrådet representerar totalt ca 3400
elever i grundskolan och gymnasiet. Man representerar inte bara sig själv i rådet. Utan
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får ibland engagera sig i frågor som inte intresserar en privat. Lars gratulerar även alla i
ungdomsrådet som blivit valda som representanter, och till de som blev ordförande
och vice ordförande. Politiker vill vara med på 4 råd/år. Kan vara bra att få vetskap
om vad som är på gång för kommunen, utanför skolans värld.
Det finns ca 23000 invånare i Avesta. Avesta kommun är den största arbetsgivaren.
Kommunen arbetar för att det ska finnas tillräckligt med arbetstillfällen i Avesta, så att
medborgarna ska kunna bo och verka i Avesta utan att pendla. Avesta vill vara
attraktivt för företag och invånare. Avesta kommun är en politikerstyrd organisation,
Politiker säger vad, tjänstemän genomför. Det kostar ca 1,4 miljarder att driva Avesta
/ år?
Fråga: Hur går det med Googles planer för etablering i Horndal? De har köpt 181
fotbollsplaner. Söker tillstånd för att öppna 6 serverhallar. 25/9 är sista dagen för
allmänhet att tycka till. Förhoppningsvis får vi besked vid årsskiftet. Google ser Avesta
som en central punkt för marknadsföring. Inom 2 timmars radie från Avesta når man
5 miljoner människor, ligger strategiskt bra till.
•
•

•

•

•

Supertext kommer att användas för att kalla Ungdomsrådet till möten.
Facebookgruppen kommer vi inte att använda mer. Flera i ungdomsrådet har inte
Facebook eller messenger.
Valborgshäng:
Information om vad det är, kommunen bidrar med en del pengar, Fältare och Buad
brukar samarbeta med Ungdomsrådet. Det är dags att börja planera för Valborgshäng
redan nu. Malin bokar Avesta Parken.
De som ingår i planeringsgruppen: Alexander, Nora, Julia, Max, Ellen. Vill man gå
med i den är vilken som helst i Ungdomsrådet välkommen.
Tips från Lars: boka artist tidigt, se till att om det inte blir något Valborgshäng pga
Covid-19, att gage inte behöver betalas ut.
Mötesform för framtida Ungdomsrådsmöten: Ska vi ses via Teams, eller i Fridolin.
Ungdomarna tycker att det är bättre att ses fysiskt. De upplever att det blir lättare att
våga komma till tals då, än i digitala möten.
Ordföringarna och Malin bestämmer inför varje möte om det ska ske digitalt eller
fysiskt. Är det få punkter kanske det fungerar bra att ha det digitalt.
Namnge och inkludera stipendium för ökad inkludering och tolerans.
Förslag på namn sedan tidigare:
Avesta mot rasism
Lika som bär
Lika-olika
Jämlikhetspriset
Likabehandlingspriset
Inte-rasist-priset
Priset för årets insats mot rasism
Antirasistiska stipendiet
Ungdomsrådet beslutar att det ska heta Lika som bär. Ungdomsrådet beslutar vid
nästa möte, vem som ska få stipendiet. De får fundera på kandidater fram till dess.
Avesta Art-för alla? Obligatoriskt eller inte?
De flesta tycker att det borde vara obligatoriskt, men samtidigt måste det finnas ett
syfte med besöket. Lars säger att Ungdomsrådet kan rekommendera om det ska vara
obligatoriskt med besök till Avesta Art. Om exempelvis Johan-Olovskolan inte åker in
till Avesta Art pga. busskostnader blir det en rättvisefråga.
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Samtliga närvarande i Ungdomsrådet vill lämna som förslag till Bildningsstyrelsen att
det ska vara obligatoriskt med minst ett besök/stadie i grundskolan. Gymnasiet ska ha
minst ett obligatoriskt besök
Finns även ett värde att få vara i Verket för lokalkännedom, och stolthet för bygden.
Alla skolor som inte har gångavstånd dit, borde få möjlighet att få betald buss till
Avesta Art.
• Nästa möte 22/10 kl 13.00 i Fridolin
• Övriga frågor: Artist till Valborgshäng, fundera på Artist till nästa möte! Man kan
kontakta studieförbund för medarrangörs skap. Emil Lantz, på ABF kan vara en bra
kontaktperson.
Ungdomsrådströjor finns ett gäng kvar. Malin tar med dem till nästa möte!
Blir det Avesta Con? Nej det blir Temadagar istället. Lördag Tema Cosplay och söndag Tema
Rollspel, brädspel, kortspel och skapande!

