Anteckningar
Ungdomsråd
Tid:

13.00-15.30

Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Max Nonnen, Karlfeldt
Elicia Eritz, Åvestadal
Rasmus Engstedt, Karlfeldt
Julia Larsson, Karlfeldt
Felicia Nyman,
Mattias Hägg, Johan-Olov
Olof Petersson, Johan-Olov
Fatema Abdo, Domarhagen
Nora Lassila, Karlfeldt
Malin Grimfeldt, sekreterare

Ärenden:
•

Mötets öppnande

•

Genomgång av dagordning

•

Närvaro

•

Godkänna anteckningarna från Ungdomsrådet i april

•

Kerstin Eriksson- nya stadsplanen
Kerstin presenterar sig själv och projektet Trygga Avesta. Ungdomar har påtalat att
busstationen inte är så rolig. Man ser inte om någon sitter där inne, men de kan se dig.
Höga buskar som skymmer sikten.
Det behöver skapas aktiviteter som lockar besökare till centrum i stan. Kanske någon
wifi-station, med laddning. Marknad en gång i månaden? Ska det byggas upp sittmiljöer i
stan, kan det locka?
-Inte bygga bilväg över gågatan, det känns inte rätt. Det känns fritt att gå, för att det inte
kommer någon bil, säger någon från Ungdomsrådet.
Kanske samla Ungdomsråd och Elevkulturombud för att samtala och diskutera fram
förslag.

Sida 2

•
•

Medborgarförslag: Obligatoriska skolbesök till Avesta Art, med centralt betald
buss. Har något hänt i ärendet.
Förslaget har kommit till Kulturchefen som arbetar vidare med ärendet.

•

Lupp- hur når vi ungdomarna i åk 8 och 2:an på gymnasiet? Hjälp av
Ungdomsrådet på respektive skola?
Bengt visar en pp om Lupp. Den genomförs vart 3:dje år i Avesta, och det är alltid åk 8,
och 2:an i gymnasiet. Den ska genomföras på lektionstid.
Hur återkopplar vi på bästa sätt till de som svarat?
Om ungdomarna ska se det kan man använda PingPong, infoskärmar.
Ungdomsrådet kommer att hjälpa till att sprida information klassvis på sina skolor,
tillsammans med Malin Grimfeldt. Ungdomsrådet får sedan ta del av resultatet, och tittar
gemensamt på om det finns några specifika frågor att lyfta fram och arbeta vidare med.

•

Medborgarförslag-ungdomsrådet ska yttra sig
▪ Tom Björnebarks förslag- övergångsställe samt vägbula, Karlbergsparken
Ungdomsrådet tycker att det är en mycket god idé med både övergångsställe och
vägbula. Med ordentlig varningsskylt redan i kurvan innan det blivande
övergångsstället.
▪ Sara Wilhelmssons förslag- Säkrare gång/ cykelväg till Dollarstore
Ungdomsrådet ser inte riktigt problematiken. De anser att övergångsstället är
tillräckligt. De tror inte heller att några skulle välja omvägen till Dollarstore om
den skulle byggas.
▪ Gunilla Berglund m. fl. motion om plastbantad verksamhet
Ungdomsrådet är för motionen där kommunen ska plastbanta.
▪ Johan Thomassons motion gällande Busskort
Ungdomsrådet tycker att förslaget är bra. Alla elever borde kunna gå i den skolan
de väljer, utan att familjeekonomin ska avgöra om det är möjligt eller inte, varför
denna motion är bra. Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att busskortet inte
begränsas till 2 resor/ dag.
▪ Katarina Anderssons motion om att Motverka näthat, nätgrooming mm.
Ungdomsrådet anser att idén i grund och botten är bra, men att skolhälsovården
borde ta ansvaret att utveckla arbetssätt, om det inte redan finns en redan
utarbetad metod för detta. Sedan bör skolhälsovården samverka med mentorer,
pedagoger och föräldrar!

•

Nästa läsår, vilka sitter kvar i Ungdomsrådet
En plats blir vakant på Åvestadal.

•
•

Kommande Ungdomsråd i år: 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,
Nästa möte: Förhoppningsvis i Fridolinsalen 31 augusti

•

Övriga frågor: Det finns 3 inlägg med #fairtradechallengeavesta. Ett från Avesta
kommun och 2 från Ungdomsrådet. Tävlingen får ta nya tag nästa år.

•

Mötet avslutas

