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Närvarande:

Arvid Eriksson, Johan-Olovskolan Cecilia Dresch, sekreterare
Denice Blixt, Karlfeldt

Ebba Segerström, Karlfeldt

Ellen Hägg, Johan-Olovskolan

Felicia Larsson, JohanJulia Larsson, Åvestadalsskolan Olovskolan
Max Nonnen, Åvestadalsskolan Malin Björklund, sekreterare
Nora Lassila, Åvestadalsskolan

Niklas Sterneland, Karlfeldt
Rasmus Fogelberg, Karlfeldt

Ärenden:
Dagordning
Godkänna dagordning
o

Dagordningen godkänns

Godkänna anteckningar från ungdomsrådet i augusti
o

Anteckningarna från ungdomsrådet i augusti godkänns

Samhällsplanering med V-Dala Miljö och Bygg
o

Tobias Karlsson och Ewa Westerlund från planavdelningen på V-Dala Miljö och
Bygg presenterade kommande detaljplaner i kommunen och presenterade även
planprogrammet för Månsbo Gärde. De tipsade även om hur man går tillväga om
man är intresserad att jobba med samhällsplanering i framtiden.

14.00 Droger och kriminalitet med Jimmy Stenberg och Thomas Nordström
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o

Thomas Nordström från polisen presenterade information kring de skadliga
verkningarna av narkotika. Han berättade även om att narkotikadödligheten ökar i
dalarna och att narkotikaproblematiken leder till ökade kostnader för socialtjänsten.

o

Det diskuterades om att ungdomar idag har en liberalare inställning till narkotika
och att narkotikaanvändningen blivit normaliserad bland ungdomar.
Ungdomsrådet berättar att de inte alltid säger till när de vet om att någon
använder narkotika utan att man försöker prata med personen själv eller likande
först. De nämner att de skulle säga till om någon ”spårade ur”.

o

Elever lyssnar dåligt när lärare säger åt elever som röker på skolans område.
Thomas berättar att det är viktigt att lärare säger till även om det inte resulterar i
att eleverna fimpar direkt. Thomas berättar om tobaksfri skoltid som är ett koncept
som införts på skolor ibland annat Malmö.

o

Thomas och Jimmy berättar hur man kan tipsa polisen eller socialtjänsten om man
är orolig att en vän far illa på grund av drog/alkoholanvändning eller av andra
anledningar. Till både polisen och socialtjänsten går det att ringa in och vara
anonym men då är det viktigt att inte säga vem man är när man ringer in och
ringa från skyddat nummer eller via kommunens växel (0226 64 50 00). Man måste
inte vara anonym. Det går även att maila polisen eller kommunen eller skicka brev.
Mailar man kommer mailadressen kopplas till ärendet.

o

Ungdomsrådet berättar att det finns en risk att man inte får komma på mindre
fester om man inte tänker dricka. Det händer att den som ska ha festen säger
saker i stil med ”tänker du inte dricka behöver du inte komma”. Det är lättare att
vara nykter på en större fest.

o

Ungdomsrådet hade idéer på hur kommunen och polisen kan arbeta med
narkotikaprevention för ungdomar:
▪

Ha med information på föräldramöten där även ungdomarna får vara med

▪

Tobaksfri skola – Politikerna ska återkoppla till ungdomsrådet om det ska
vara ett politiskt beslut eller något de måste ta med rektorerna

▪

Drogfritt på valborgshäng – även ha förbud mot snus och rökning

▪

Vissa lärare på gymnasiet är negativt inställda till blås grönt – behöver
förändras

o

Möjligheten att införa tobaksförbud på skolorna diskuteras.
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▪

Politikerna återkopplar till ungdomsrådet om det är ett politiskt beslut eller
om det är upp till varje rektor

15.00 UF företaget Avefix kommer och informerar om sin idé
o

Avefix är ett UF-företag som anordnar event och träffar för målgruppen 0-20 år.
De vill göra ett större event i Avesta, en heldag med aktiviteter som avslutas med
en artist på kvällen.

o

Företagets målsättning är att göra Avesta till en mer aktiv stad och att försöka få ut
ungdomar så att de umgås mer och skapar sammanhållning i Avesta.

o

De undrar om ungdomsrådet har möjlighet att hjälpa dem med finansiering för
eventet då de vill ta hit en känd artist för att locka folk till att komma.
▪

Ungdomsrådet och politiken ska undersöka möjligheterna för
ungdomsrådet att hjälpa Avefix med eventet.

▪

Ungdomsrådet tipsar om projektet ung i nedre dalälven och att de kan
finnas möjlighet att söka pengar därifrån.

Val av nya ordförande och vice ordförande
o

Nominerade:
▪

▪

o

Högstadiet
•

Max Nonnen

•

Elliot Ahlstrom

Gymnasiet
•

Rasmus Fogelberg

•

Felicia Nordström

Rasmus Fogelberg och Max Nonnen väljs till ordförande för ungdomsrådet läsåret
2019/2020

o

Felicia Nordström och Elliot Ahlstrom väljs till vice ordförande för ungdomsrådet
läsåret 2019/2020

Elevrådsutbildning
o

Ungdomsrådet beslutar att börja om med elevrådsutbildningen genom att bygga
nya kontakter med elevråden. Det blir ingen utbildning den 22 oktober

o

Saknas representation från Domarhagen
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Presentation av ny kontaktperson till ungdomsrådet
o

Malin Björklund är ny kontaktperson till Ungdomsrådet

Spökvandring – söka pengar från ”ung i nedre dalälven”?
o

Malin föreslår att spökvandringen förläggs i Verket under AvestaCon,
ungdomsrådet är positiva till idén och arbetsgruppen beslutar sig för att ses och
planera direkt efter mötet.

Övriga frågor
o

Ungdomsrådet har önskemål om grovt bröd och sallad utöver osten på
smörgåsarna vid mötena.

o

Medborgarförslaget om musik på toaletterna håller på och ska skrivas. Rasmus
skickar in det till Cecilia när det är färdigt.

o

Ståbord på skolorna
▪

Ungdomsrådet behöver skriva ihop ett brev till rektorerna och tar med
frågan till nästa möte

•

Mötet avslutas

