Anteckningar
Ungdomsråd
Tid:

29 dec kl 13-15.30

Plats:

Corneliussalen i Verket

Närvarande:

Rasmus Fogelberg, Karlfeldt

Siri Nykvist, Johan Olov

Cecar Bellman, Karlfeldt

Ebba Segerström, Karlfeldt

Niklas Sterneland, Karlfeldt

Max Nonnen, Åvestadal

Nora Lassila, Åvestadal

Arvid Eriksson, Johan Olov

Linnéa Öberg,

Åke Dahlberg

Henrik Öijar

Börje Forslund

Elin Karlsson

Susanne Berger

Maria Andersson

Stefan Palm

Lars Isaksson

Bengt Albertsson, utredare

Malin Björklund, sekreterare

Ärenden:
•

Godkänna dagordning
o

•

Dagordningen godkänns

Godkänna anteckningar från ungdomsrådet i september och oktober
o

Ordförande läser upp protokollen från september och oktober och dessa
godkänns

•

Presentationsrunda
o

•

Alla närvarande presenterar sig kort.

Dalatrafiks representant gällande Skoltrafiken
o

Ordförande i Ungdomsrådet undrar vad som hänt gällande bussarna. Då de
tidigare varit dåligt städade, trasiga, haft chaufförer som hållit på med
mobiltelefoner vid körning, samt förseningar och överfulla bussar.
Bussarna storstädades i somras. De försöker hålla efter skador på bussarna men
ibland blir situationen så att de måste åka med mindre skador på bussar, då de
inte hinner med att laga dem.

Sida 2

De räknar även antal turer, det blir ca 200 turer med 16 bussar. De försöker att
hålla efter bussarna mellan turerna. Bussarna är inte riktigt så städade som de
kanske borde, men de har personal som städar.
Gällande förseningar så planeras trafiken med att vara 1-2 minuter sen vid varje
busshållplats, för att bussar inte ska behöva stå och vänta med passagerare i
bussarna. Däremot ska slutdestinationen vara i tid. Om bussarna blir mer än 20
minuter försenade har man rätt till ersättning. Då måste man gå in på Dalatrafiks
sida, kundservice och anmäla varje gång de blir sena.
Samma sak gäller om busschauffören kör olämplig väg eller om använder
mobiltelefon, det är inte tillåtet för chaufförerna att använda teknisk utrustning
under färd. Kontakta kundservice vid sådana tillfällen. Om det ropas ut fel
busshållplats, måste kundservice få veta vilka busshållplatser det gäller för att
kunna åtgärda detta. Då får ledningen tydliga signaler och kan åtgärda
ovanstående ärenden.
Felskyltningen av bussarna ska vara åtgärdade.
Många resenärer vet inte att man kan kräva ersättning vid förseningar, eller att
man kan kontakta kundservice när något inte funkar på bussresan. Dalatrafik
tittar på möjligheten att felanmäla via app.
Åke kan återkomma med kort varsel om Ungdomsrådet vill diskutera fler
bussfrågor.
•

Therese Hedberg, Bibliotek för unga, kommer vid nästa ungdomsråd den 17 dec.

•

Tobaksfri skola- Kommer att tas upp i bildningsstyrelsen, och de kommer troligen att
lägga ut en remiss. Det kommer att komma upp nästa år. Mikael Westberg arbetar vidare
på detta ämne.

•

Diskussion bostäder- diskussionsgrupper kring bostäder,
o

Det som diskuterades var Ungdomsperspektiv på bostäder. Den första
lägenheten och var den bör ligga. Priser på hyresbostäder, är viktigt,
ungdomarna vill gärna ha en stor 1:a eller mindre 2:a som första lägenhet. Den
får gärna ligga centralt i Avesta, men även i Krylbo och Horndal. En del tyckte att
det skulle byggas på höjden, för fler lägenheter. Närheten till kommunikationer
är viktigt.
Vart vill man bo när man bildar familj i Avesta? Tjärnsjön i Brunnbäck, Månsbo
gärde och Skogsområdet mellan Golfbanan och Brogård är områden som kom
upp. De vill gärna bo vid vatten. Bra att arbeta kring området Horndal, för att
utveckla den delen av kommunen.

Sida 3

Lars Isacsson berättar att kommunen har en översiktsplan på 5, 10 och 15 år
framåt över bostäder och framtid i Avesta. Han vill att Ungdomsrådet ska vara en
del av delaktiga i det. Viktigt att Ungdomsrådet är med och tycker till och det
kommer att leda till fler diskussioner.
•

Kultur- Ojämlikt med kulturupplevelser, på olika skolor. Avesta teater kanske behöver
renoveras, diskussionsgrupper.
o

Det är viktigt att det är jämlikt. Får alla information eller fastnar det någonstans
på vägen? På Åvestadal fungerar det inte särskilt bra. Kulturprofilen är borta, och
utbytt mot fokusdagar i slutet av terminen. På Johan-Olovskolan har de
kulturprofil och en stark teatertradition.

o

Det finns många olika kulturer- Musik och teater är intressant, dans förenar
människor. Motorkulturen vill ha ställen att hänga på, På gymnasiet blir det färre
kulturupplevelser. Estetprogrammet saknas på gymnasiet.

o

På fritiden vet de flesta vart man kan vända sig för att utöva ex dans, musik,
teater.

o

Vad kan vi i ungdomsrådet göra för att förena olika kulturer och minska
främlingsfientlighet? Kan man arbeta med Valborgshäng i detta? Ungdomsrådet
kanske kan göra något för att förena olika kulturer och grupper.

o

Vi behöver prata mer om vårt Kulturarv, i Musik och bild, i skolan, även om vårt
egna ”fula” arv hur vi behandlade samer mm. Avesta Art- med guide för
gymnasiet borde vara obligatoriskt.

o

Lars Isaksson efterfrågar en undersökning, i hur Avestaungdomar upplever
konst, i jämförelse med andra ungdomar, efter att ha växt upp med Avesta Art.
Kan vara bra, med obligatoriskt besök på gymnasiet på Avesta Art. Det diskuteras
vidare på nästa möte.

•

Elevråd på skolor- Rasmus berättar om Rektorskonferens och plan:
o

Rasmus berättade hur ungdomsrådet arbetat tidigare. Det finns möjlighet att
anordna elevrådsutbildning. Här finns ett starkt stöd från politiken, för
elevdemokrati och inflytande. Rektorerna var positiva till att representanter från
Ungdomsrådet kommer till elevråden och pratar om elevdemokrati och
ungdomsråd. Rektorerna kontaktar Malin Björklund för inbjudan till elevråden.
Rasmus och Cesar besöker Skogsbo skolas elevråd den 11 december kl 8.15-9.15.

•

Valborgshäng- Budget, Var kommer pengarna ifrån? Lokalhyra, sponsorpengar,
kommunala medel?
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o

Lars Isaksson säger att det finns en budget för Ungdomsrådet och tror att det är
75000 kr dessa medel är till för att kunna bekosta evenemang. Det kostar att
hyra parken, men, den har tidigare betalats från andra kommunala bidrag. BUAD
har pengar, och BILDA, hjälper till ekonomiskt.
Planeringsgruppen för Valborgshäng tar fram en budget och kollar upp
grundfinansiering, kommunstyrelsen kan ev stå för ordningsvakter.

•

Ungdomsrådsutbildning- På nästa möte 17 dec. Anders Kilström kommer 13.15

•

Sammanställningen av förslag till Ungdomsrådet från Avesta Festivalen 2019.
Ungdomsrådet röstar och att bevara profilerna i skolan vann. Rasmus kontaktar
segraren.

•

Nästa möte 17 december kl 13 i Fridolinsalen

•

Övriga frågor
•

Inspel på maten på Karlfeldt, mer som restaurang än skolmatsal.

•

Artist Valborgshäng, Hov1, Mares, Molly Sandén, Miriam Bryant, Benjamin och
Felix, Kan Dalapop ge förslag och bidra med förband. Malin mailar förslagen till
Emil Lantz på BILDA.

•

Lokal behöver bokas, arbetsgruppen möts i anslutning till detta möte.

•

Nästa möte 17 dec:

o

Kan vara bra, med obligatoriskt besök på gymnasiet på Avesta Art. Det diskuteras
vidare på nästa möte.

o

Nästa års mötesdatum

o

Anders Kihlström berättar hur kommunen fungerar kl 13.15

o

Therese Hedberg, Bibliotek för unga, kommer och berättar.

