Anteckningar
Ungdomsråd 20 april
Tid:

13.00-15.30

Plats:

Microsoft Teams möte

Närvarande:

Ellen Hägg, Johan-Olov

Felicia Nyman, Domarhagen

Julia Larsson, Karlfeldt

Linnéa Öberg, Domarhagen

Mattias Hägg, Johan-Olov

Anna-Lotta Gustafsson, Karlfeldt

Nora Lassila, Karlfeldt

Rasmus Engstedt, Karlfeldt

Elicia Eritz, Åvestadal

Fatema Abdo, Domarhagen

Alexander Bernerhoft, Karlfeldt

Olof Petersson, Johan-Olov

Maryam Al- Shareefi, Karlfeldt

Max Nonnen, Karlfeldt

Emil Hultman, Åvestadal

Mirjam Nykvist, Styrgrupp
Fairtrade

Emil Lantz, ABF
Conny Kempe, Fältare

Mikael Westberg,
Bildningsstyrelsen

Malin Grimfeldt, Sekreterare

Daniela Hassenstein, Fältare

Patrik Sundin, S

Tove Winqvist Owetz, S
Kurt Kvarnström, Gamla Byn

Ärenden:
Mötets öppnande
Genomgång av dagordning
Dagordningen godkänns.
Närvaro- alla skriver ”Här” i chatten. Alla deltagare presenterar sig kort.
Teamsmöte, regler
▪
▪
▪
▪

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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Motorburen ungdom- Vi tog upp det på förra mötet. Det ständiga stöket vid Willys, där det
råder parkeringsförbud efter kl 22. Ordföranden läser upp det som skrevs i anteckningarna från
förra mötet. Man får ej ha sådana sammankomster, men det är svårt att få tag på arrangören och
då kan man inte bötfälla ansvarig person. Man kan upplösa dessa träffar, men ungdomarna
återvänder. Enligt pandemilagen, kan kommunen stänga vissa områden för att förhindra träffar.
Ungdomsrådet vill att man ska tänka på säkerhet, då barn och ungas säkerhet inte är bra där , på
kvällarna. Det är illa med nedskräpning, volym och störning samt att ungdomarna inte sköter
sig, säger Fältarna. Köpmännen har, vad Fältarna tror, inte kommit helt överens om att sätta dit
en vägbom, vem ska stå för kostnaden, för bom och vem är det som sköter låsning och
upplåsning.
En fundering som kommer upp, är om föräldrar kan bötfällas för sina barns sammankomster?
Alkohol på allmän plats, vad är det som gäller? Hur pratas det om det i skolan?
Föräldrar som inte har koll på sina barn är ju ingen ny företeelse tyvärr.
Hur når vi föräldrarna till ungdomarna som missköter sig? Man kanske skulle kunna informera
föräldrarna via snigelpost. Kan man kanske skicka mejl, det brukar väl de flesta föräldrar läsa?
Hur får man föräldrarna att agera? Bilträffarna är i mindre storlek nu, men värmen kommer nog
locka ut till stora bilträffar igen.
Det finns en del medborgarförslag om att erbjuda motorburen ungdom en plats att vara, vilket
tjänstemän arbetar med. Det kanske inte lösa detta problem, alla kanske inte vill vara med där
vid Willys-området, och en del stök kanske försvinner.
Ungdomsrådet skickar förslag på åtgärder till Malin, som vidarebefordrar till kommunpolisen
Thomas.
På bilträffarna tidigare i år anser en i ungdomsrådet, att polisen fokuserade på annat än
nedskräpning, hög musik eller alkoholkonsumtion. Om polisen kanske går omkring till fots så
kanske det lugnar ner det bättre.
Kan man ringa polisen när något sådant händer, när de till exempel spelar hög musik nedanför
ens lägenhet? Du kan alltid ringa polisen.
Fältarna undrar vad som kan hända om bommar sätts upp vid Willys, vart tar ungdomarna
vägen då?
En gästpolis kommer in:
Vilket är det största problemet med dessa träffar? Att minderåriga dricker alkohol,
nedskräpning, pandemiläget, eller att det störs med hög musik? När det samlas många
ungdomar blir det ofta lite stökigt, och polisen behöver vara på plats. En ungdom tycker att
polisen borde patrullera till fots, det kan vara ca 200 ungdomar på plats. Då kan polisen prata
med ungdomarna, och bötfälla om de skräpar ner. Sätt gärna upp fler papperskorgar. Vet man
att poliser patrullerar kanske man inte vill riskera att bli bötfälld. Om man inte har munskydd på
sig kanske man inte får vara där! Många små åtgärder kan göras istället för några stora. Viktigt
att skapa relationer, samverka och försöka möjliggöra träffar. När det blir brottslighet blir det
problem. I en viss ålder är det svårt och man befinner sig i gränslandet, polisen tycker självklart
att det är fel när minderåriga dricker alkohol. Men man får väl inte dricka alkohol på allmän
plats. Har de en oöppnad burk så får de ha den. Men ofta är det för få poliser på plats. Men
polisen tar gärna emot tips.
Många ungdomar varnar varandra när polisen är på väg, civilbilar och patrull som går till fots
kan hjälpa! Gärna civila poliser.
Vid en bilträff borde de flesta sitta i en bil, men ungdomarna rör sig mellan fordon, och då blir
det en sammankomst.
Svårt att vara polis, de kan inte välja vad de ska prioritera, de måste göra något åt de som de ser.
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Vi måste alla hjälpas åt till att inte sprida viruset.
En handelsplats är privat område, på Willys får man inte köra in efter 22.
Polisen måste se vem som gör vad för att kunna agera!
Motorburen ungdom ses ofta som ett problem av många vuxna. Dilemmat har funnits så länge
det funnits Epa-traktorer.
En trolig anledning till att ungdomar dras till Willys-området är för att där finns det öppna
affärer, ljus och tillgång till toaletter. Människor vill vara där människor är.
Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i mars
Anteckningarna godkänns
Fairtrade- Styrgruppen för fairtrade får ordet
Just nu kan inte kostenheten ordna chokladbollar eller distribuera
#fairtradechallengeavesta Avesta kommun är på gång med en kampanj!
Ungdomsrådet bokar in en extra fika på Holmen, under Fairtradedagarna. Fotar hela
Ungdomsrådet och lägger ut fairtradefikabilder på instagram!
Tävling på instagram, hur utser vi vinnare, vilken sorts tävling ska det vara?
En Fairtradefikakorg som vinst. Det ska vara lätt att vara med och lätt att utse en vinnare! Flera
korgar och flera vinnare som lottas ut bland alla som #fairtradechallengeavesta, ska vara fika
med fairtrade som syns ordentligt på bilden. Fikan måste även registrera fikan på
Fairtradechallenge.se. Mirjam ordnar korgar till utlottningen.
Politiken har ordet
Bildningsstyrelsen har arbetat med skolstruktur 2021, mellan skolorna som ska ändras har det
fungerat bra. Många behöriga lärare som sökt. Relativt lika med elever i klasserna på skolorna.
Investering för bra skolgårdar fortsätter. Vi har fått in ett medborgarförslag från Åvestadal
gällande en till en dator. Investeringen kommer att ökas, de kommer att ha en dator/elev på
högstadiet, alltså kommer alla elever ha tillgång till en dator i skolan.
Idrottspolitiskt program- för att främja folkhälsan. Hur jämlikt är det med bidrag till
föreningarna i kommunen, kommer rättas till.
Pumptrack- bana kommer att byggas i Horndal.
Nu byggs det en massa olika saker, Åvestadalsskolan är i slutet av renovering. Nästa skola är
Skogsbo, den ska vara klar till hösten. Matsalen kommer att bli 2 klassrum. Badhustomten
kommer att bli 72 lägenheter, klart om ca ett år. Skolsidan ventilation byts under sommaren i
Markus, Skogsbo och Karlbo skola. Viktigt med bättre inomhusmiljö. LSS-boende i skogsbo. Ett
bygge i Rågen, ny förskola. Skolgårdar och ventilation gås igenom i hela kommunen.
VA-kommunalt bolag, produktion av dricksvatten och samlar in avfall. Ledningar under mark
förbättras konstant. Ny återvinningscentral i Krylbo. Ny överföringsledning från Dicka till
Horndal. Finansieras genom taxor.
Plockanalys, tittar i soptunnor, vad folk slänger. Alldeles för mycket plast och papper. Det kan
förbättras. Sorteras mer, och kan då återvinna mer. Skolan borde kunna prata mer om detta. Kan
vi förbränna mindre så kan även skatten bli mindre.
Horndals framtid, miljödomstolen kommer i slutet av maj ha allmän utfrågning inför Google.
Kommer att ske på Sjöviks folkhögskola.
Nu arbetar politiken med kommande års budget.
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Covid-19, Åvestadal och Krylbo varit mest drabbade, samverkar med smittskydd m. fl.
Distansundervisning avgörs i samverkan, och beror på smittspridningen. Prioritet ligger på åk 9
och de som ska ta studenten, då de ska vidare till andra skolor.
Medborgarförslag: Obligatoriska skolbesök till Avesta Art, med centralt betald buss. Har
något hänt i ärendet.
Varje styrelse har beredning, det finns i hantering. Absolut senast svar i juni, kanske i maj.
Ungdomsrådströjor, har alla hämtat?

Svara på Teams-inbjudan
Kommande Ungdomsråd i år:
Nästa möte: Extra möte mellan 6-9 maj, för Fairtradefika. Förhoppningsvis utomhus, på
Holmen, 25 maj kl 13.00, (vid störtregn, Teams).
Övriga frågor: Fältarna skickar med en uppmaning… Ungdomsrådet kan ta med sig sina
föräldrar till motorburen ungdomsträff, då kanske fler vuxna dit. Och fler vuxna behövs där
många ungdomar samlas.

