Minnesanteckningar
Ungdomsrådet
Tid:

2019-02-22 kl 13:00-17:00

Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Rasmus Fogelberg, Karlfeldt
Sara Norqvist, Utredare
Denice Blixt, Karlfeldt
Julia Larsson, Åvestadal
Stella Ericson, Karlfeldt
Felicia N Fransson, Kalrfeldt
Ebba Segerström, Karlfeldt

Niklas Sterneland, Domarhagen
Pontus Stålberg, Karlfeldt
Nora Lassila, Åvestadal
Natasha Litzell Bååt, Johan-Olov
Linnea Öberg, Johan-Olov
Elliot Ahlström, Åvestadal

Ärenden:
•

Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

•

Godkänna anteckningar från ungdomsrådet i januari
Ungdomsrådet går igenom och godkänner anteckningarna från mötet i januari

•

Motorburen ungdom
Ungdomsrådet diskuterar motorburen ungdom. I dagsläget så råder det motsättningar mellan
motorburen ungdom, vuxna privatpersoner och vissa butiks/restaurangägare. De ringer ofta
polisen som sedan kommer och avhyser ungdomarna från de platser där de träffas. Felicia menar
att fritidsutbudet i Avesta är vinklar och att bara vissa ungdomars fritidsintressen tillgodoses. ”Vi
vill ha en plats att umgås med våra vänner på”. De diskussioner som har förts med ungdomarna,
närboende och polis har inte varit konstruktiva. Ungdomarna utsätts för hot om våld från vuxna
närboende personer. De motorburna ungdomarna upplever att de vuxna hittar på och överdriver.
Ungdomsrådet går igenom kommunalt ägda parkeringsplatser då motorburen ungdom gett
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uttryck för ett behov av en stor yta att parkera på, att den ska vara upplyst och att den inte ska
ligga för nära bostäder så att ingen ska känna sig störd. Ungdomsrådet diskuterar i grupper men
beslutar att fortsätta diskussionen även nästa ungdomsråd.

•

Kairos future
Ungdomsrådet tittar på föreläsningen som Kairos future hade under Avestasamtalen. Där spår de
en generation med helt andra behov än den tidigare X-generationen. Denna generation kallar dom
generation ordning. De prioriterar trygga anställningar och ett bra och nära boende framför
flexibla anställningar och boende i storstäder. I Lupp-undersökningen som genomfördes hösten
2018 var det flest som helst ville jobba i Avesta eller en kommun i närheten direkt efter
gymnasiet. En vanlig föreställning bland äldre är att unga bara vill bli youtubers och bloggare med
osäkra anställningar och kreativa arbetsuppgifter. Ungdomarna förklarar att det är en bild som
unga vill ge utåt på grund av att de annars är rädda att folk ska se ner på en. Många snackar om
status men egentligen så vill man bara ah trygghet. Man säger en sak men svarar en annan i tex en
enkät då man är mer ärlig.

•

Yttrande till motion om att instifta ”rör inte min kompis”-stipendium
Ungdomsrådet går igenom motionen och diskuterar i smågrupper. Ungdomsrådet anser att det är
en bra idé i grunden och att den beskriver ett problem som finns i vårt samhälle. Det borde vara
en självklarhet för alla att motverka främlingsfientlighet.
Ungdomsrådet tycker däremot att motionen är otydlig i vissa delar. Vad innebär stipendiet? Är det
en summa eller bara en utmärkelse? Ungdomsrådet tycker också att det är viktigt att det arbetas
fram tydliga bedömningsgrunder och kriterier för stipendiet. Vad gäller namnet ”rör inte min
kompis”-stipendium så föreslår Ungdomsrådet att detta ersätts med ett annat namn, tex:
Avesta mot rasism
Lika som bär
Jämlikhetspriset
Likabehandlingspriset
Behandlingspriset
Inte-rasist-priset
Priset för årets insats mot rasism
Anti-rice-mice
Rör ej the mänskliga rättigheterna
Grodor
Antirasistiska stipendiet
Ungdomsrådet beslutar att tillstyrka motionen men anser att namnet på stipendiet bör ändras.
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•

Yttrande till medborgarförslag om trafikproblem vid Åvestadalskolan i
Krylbo
Ungdomsrådet går igenom medborgarförslaget och diskuterar i smågrupper. Ungdomsrådet
känner igen sig i medborgarförslagsställarens beskrivning av trafiksituationen. Det enda
övergångsstället som finns till skolan är felplacerat och de väggupp som förut fanns framför
skolan är borttagna. Trafiksituationen är verkligen ett problem som kräver åtgärder.
Ungdomsrådet vill därför tillstyrka medborgarförslaget när det gäller att åtgärder för att förbättra
trafiksäkerheten men anser att det är teknisk service som ska ge förslag på åtgärder för en säkrare
trafiksituation. När teknisk service tagit fram förslag på åtgärder anser ungdomsrådet att
ungdomsrådet, elevråd och personal på skolan ska ges möjlighet att yttra sig över förslagen.
Ungdomsrådet beslutar att tillstyrka medborgarförslaget när det gäller att trafiksäkerhetsåtgärder
behöver vidtas men att teknisk service ansvarar för att ta fram dessa åtgärdsförslag.

•

Återrapportering Valborgshäng
Arbetsgruppen berättar att det inte kommer att bli några fyrverkerier på valborgshäng efter att
både medlemmar i BUAD och kommunalrådet ifrågasatt lämpligheten. Ung i nedre Dalälven
kommer att gå in och sponsra Valborgshäng. Ungdomsrådet beslutar efter diskussion att försöka
boka Newkid till Valborgshäng 2019, om inte han kan så ska Anis don demina få fråga och i sista
hand Jubel. Arbetsgruppen fick ett uppdrag om att ta fram en inflytande aktivitet under
valborgshäng. Arbetsgruppen hade flera förslag men det som Ungdomsrådet röstade fram var att
ha en tävling ungefär som på festivalen.

•

Microsoft teams i skolan
På grund av tidsbrist flyttades denna punkt till nästa ungdomsråd.

•

Elevrådsutbildning
Sara har kontaktat Sveriges elevråd angående utbildning. Ungdomsrådet diskuterar om det här ska
prioriteras nu när det finns stora besparingskrav på skolorna. Känslan är att inte alla som är med i
elevråden faktiskt vill vara där så frågan är om alla behöver gå utbildningen? Det är viktigt att ha
välfungerande elevråd men att kanske utbildningen ska hållas för de som verkligen är intresserade.
Maxantal på utbildningen är mellan 20-25 deltagare. Kanske kan ungdomsrådet anordna en egen
utbildning? Ungdomsrådet beslutar att utbildningen ska hållas under hösten 2019 då nya
elevrådsrepresentanter är utsedda. Utformningen av utbildningen bestäms senare.

•

Övriga frågor
Inga övriga frågor
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