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Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Siri Nykvist, Domarhagen

Felicia Larsson, Johan-Olov

Cecar Bellman, Karlfeldt

Ellen Hägg, Johan-Olov

Denice Blixt, Karlfeldt

Ebba Segerström, Karlfeldt

Niklas Sterneland, Karlfeldt

Rasmus Fogelberg, Karlfeldt

Julia Larsson, Åvestadal

Linnéa Öberg, Karlfeldt

Arvid Eriksson, Johan-Olov

Malin Björklund, sekreterare

Bengt Albertsson, utredare

Ärenden:
Mötet öppnas
•

Godkänna dagordning
o

•

Godkänna anteckningar från ungdomsrådet i november
o

•

Dagordningen godkänns
Anteckningarna godkänns

Bengt Albertsson informerar om UPP-gruppen, kommande möte om LUPP 8/4
förmiddag med avslutande lunch. Alla i Ungdomsrådet önskas deltaga.

•

13.15 Anders Kilström berättar hur kommunen fungerar
o

Koncernledningsgrupp –Kommunstyrelse, Omsorgsstyrelse, Bildningsstyrelse,
Västmanlands-Dalarna miljö och byggnadsnämnd,

o

Det finns 290 kommuner i landet, Kommunen har rätt att fatta självständiga
beslut, och ta ut skatt av invånarna för att sköta sin uppgift.

o

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i en kommun.

o

Valnämnd måste finnas i varje kommun.

o

Krisledningsnämnd, måste också finnas

o

Avesta kommun har tre bolag, Gamla Byn AB, Avesta vatten AB, Avesta
industristad AB
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o

Unikt för Avesta- Funktionshindersråd, Pensionärsråd, Ungdomsråd,
Stadsmiljöråd, Lokala brottsförebyggande rådet.

o

Politiker bestämmer VAD som ska göras, Tjänstemän HUR det ska göras

o

Vad får en kommun göra? Angelägenheter av allmänt intresse, vara lokalt, alla
kommuninvånare skall behandlas lika, får inte fatta beslut som gäller sedan långt
tillbaka, får inte ge bidrag till företag, men kan bedriva viss näringsverksamhet.

o

Förtroendevalda får väcka motioner, eller skriva frågor till kommunalrådet, har
rätt till ersättning och arvode, rätt till ledighet, skyldiga att meddela jäv.

o

Nämndadministration-tillgänglig service, alla handlingar på webben. Alla
politiker har en fornamn.efternamn@avesta.se adress.

o

Allmän handling- förvarad hos en myndighet, omfattas av offentlighetsprincipen,
olika typer av informationsbärare, tillgänglig för envar att ta del av. Gäller inte
något som rör ett ärende, minnesanteckningar som inte expedieras eller anbud.
Eller när det är sekretess.

o

Anställda vid kommunen har skyldighet att svara på mail inom två-tre dagar. Om
de inte gör det kan man kontakta närmaste chef eller Anders Kilström.

•

Therese Hedberg pratar om Bibliotek för unga, biblioteket vill ha input från en
ungdomsgrupp gällande inköp, föreläsningar, aktiviteter mm. Vart lägger man ut info för
att nå ungdomarna. Ungdomsrådet kan välja två representanter som kan vara med när
biblioteksgruppen träffas. Therese skickar en inbjudan till ett möte och ungdomsrådet
utser 2 representanter som kommer dit.

•

Nästa års mötesdatum, 22/1, 18/2 med politiker, 17/3, 27/4 med politiker, 26/5,
27/8, 23/9 med politiker, 22/10, 24/11 med politiker 16/12.

•

Elevråd i Skogsbo- Rasmus och Cesar berättar, klasserna hade diskuterat
elevdemokrati och vad de fick vara med och påverka. De berättade att de vill ha kontakt
med elevråd och Ungdomsråd. De fick även frågan om hur de vill att Avesta ska vara
2030. Sara Eriksson mailar svaren till Malin Björklund.
Inga fler rektorer har kontaktat Malin gällande möten med elevråd.

•

Avesta Art- obligatoriskt för gymnasiet med guidat besök, fortsatt diskussion från
förra mötet. Det vore bra om ungdomar på gymnasiet fick möta kultur och de elever
utifrån kommunen, som inte tidigare varit och sett Avesta Art. I den åldern kan man
kanske ta till sig guidningen bättre. Cesar skriver ett mail till Mikael Westberg.

•

Närvaro/frånvaro på ungdomsrådet, rutiner. Rasmus går igenom reglementet till
nästa möte. Alla ska meddela Malin om de kommer eller inte minst 4 dagar innan.
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•

Valborgsmässohäng- mail från Emil Lantz, ekonomi mm. Bilda går in med ljud, ljus,
och förband. Ungdomsrådet vill ha förslag på förbanden. Kan Bilda stå för alla
kringkostnader? Rasmus går igenom vad som beslutades vid förra mötet om
Valborgshänget. Man kanske kan ta arbetshjälp av elevråden.

•

Övriga frågor

o

Kvarvarande saker från förra årets Valborgsmässohäng gicks igenom.

o

Dalatrafik- Kvinnan som var här i april/maj lovade att återkomma med beslut i samtliga
åtgärder. Malin tar reda på vad hon heter och kontaktar henne och frågar vad som hänt.
Ska det skrivas en insändare? Vore bra om alla kunde felanmäla ALLT till kundservice.
Rasmus går igenom powerpointen från mötet i våras.

o

Lönen är försenad…

o

Ståbord i klassrum- Kan ungdomsrådet driva den frågan? Ett medborgarförslag bör
skrivas. Kan man testa

