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Ärenden:
•

Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

•

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

•

Presentationsrunda
Ungdomsrådet och närvarande politiker presenterar sig för varandra.

•

Dalatrafik
Ungdomsrådet går igenom de svar som Dalatrafik lämnat till ungdomsrådet utifrån det brev som
Ungdomsrådet skrev till Dalatrafik. Ungdomsrådet är inte helt nöjda med svaren som de fått.
Ungdomsrådet tycker att Dalatrafik ger oseriösa svar. Dalatrafik måste gå från ord till handling
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och måste ta Ungdomsrådets synpunkter på allvar.
Ungdomsrådet diskuterar i smågrupper vad som kan vara nästa steg.
•

Smågrupperna ger följande förslag:

•

Filma och samla bevis för att sedan visa för Dalatrafik.

•

Gå till medierna

•

Bjuda in Dalatrafik till ett ungdomsråd.

•

Ha ett nytt möte med Dalatrafik

•

Dalatrafik borde ha så att man kan lämna omdöme på bussresan (så som man kan på Elgiganten)
Ungdomsrådet beslutar att Sara ska försöka bjuda in Dalatrafik till ungdomsrådet i maj när
ordföringarna deltar igen. Under tiden ska ungdomsrådet samla data på Dalatrafik. Ungdomsrådet
lägger upp en post på Instagram med uppmaningen till kommunens unga om att DM:a
ungdomsrådet när bussarna tex kör fel eftersom det är lättare än att vända sig till Dalatrafiks
kundtjänst.

•

Film om ungdomsperspektivet
Sara visar en film som MUCF tagit fram som handlar om ungdomsperspektivet. I och med den
kommer Ungdomsrådet in på en diskussion om kommunen fritidsgårdar. Felicia tror att
fritidsgårdar är mer poppis i mindre samhällen och att det är därför som de funkar bra i tex
Horndal och i Svärdsjö men sämre i centrala Avesta. Ungdomsrådet upplever att verksamheten
inte utformas efter ungdomarnas behov och vilja och ingen i Ungdomsrådet besöker en
fritidsgård regelbundet.

•

Godkänna: Yttrande till motion om att instifta ”rör inte min kompis”stipendium
Ungdomsrådet går igenom yttrandet som Sara skrivit ihop utifrån de diskussionerna som fördes
på förra ungdomsrådet.
Ungdomsrådet beslutar att godkänna yttrandet.
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•

Godkänna: Yttrande till medborgarförslag om trafikproblem vid
Åvestadalskolan i Krylbo
Ungdomsrådet går igenom yttrandet som Sara skrivit ihop utifrån de diskussionerna som fördes
på förra ungdomsrådet.
Ungdomsrådet beslutar att godkänna yttrandet.

•

Återrapportering Valborgshäng
Sara berättar att det nu är klart att det blir Newkid som uppträder på Valborgshäng. Rasmus har
skickat ut förfrågan på facebook till de politiska partierna om de vill delta under kvällen men inte
fått så många svar. Sara får i uppdrag att skicka ut information om Valborgshäng så att det
publiceras på de digitala informationstavlorna som finns ute på skolorna.

•

Microsoft teams i skolan
År 3 på teknikprogrammet har nu fått tillgång till Microsoft teams på sina datorer. Då det inte
innebar någon ändrad licens funderar ungdomsrådet varför inte alla på gymnasiet (som har egna
datorer) borde få tillgång till teams. Ungdomsrådet kommer fram till att skolpersonal redan har
blivit upplysta om den möjligheten (det var en i skolpersonalen som ordnade åtkomst för
teknikprogrammet) och att det därför kan lösas av skolpersonal på Karlfeldt.

•

Motorburen Ungdom
Ungdomsrådet beslutar att motorburen ungdoms ska vara en diskussionspunkt när
Ungdomsrådet träffar ordföringarna i maj.

•

Övriga frågor
Pontus informerar om att Ung i nedre Dalälven driver ett projekt som heter Ung företagsamhet.
Pontus delar ut informationsbroschyrer.
Ungdomsrådet går igenom förslagen som kom in under Avesta festivalen förra året. Dessa
redovisas utan att ungdomsrådet kan se vem som skrivit förslaget. Ungdomsrådet röstar fram det
som de tycker är det bästa förslaget som blir: ”Jag skulle gärna vilja att vi i Ådal får de saker som
vi är lovade av kommunen som tex. Hinderbana”. Förslaget är skrivet av Elliot Ahlström innan
han gick med i ungdomsrådet, GRATTIS ELLIOT!

