Minnesanteckningar
Ungdomsrådet
Tid:

2019-04-24- kl 13:00-15:30

Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Rasmus Fogelberg, Karlfeldt
Sara Norqvist, Utredare

Pontus Stålberg, Karlfeldt

Denice Blixt, Karlfeldt

Nora Lassila, Åvestadal

Julia Larsson, Åvestadal

Natasha Litzell Bååt, Johan-Olov

Stella Ericson, Karlfeldt

Wilma Litzell, Karlfeldt

Ebba Segerström, Karlfeldt

Max Nonnen, Åvestadal

Som Supattra Khumkaeo, Karlfeldt

Jessica Marcus, Karlfeldt

Ärenden:
Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

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

Yttrande remiss om ANDTS
Ungdomsrådet går igenom ANDTS-programmet. och anser att ”var står vi”-beskrivningarna är
korrekta och ungdomsrådet känner igen sig i beskrivningen av problemen.
Minska tobaksanvändningen
När det gäller avsnittet om minskad tobaksanvändningen vill ungdomsrådet poängtera att
ungdomar generellt triggas ännu mer om det är förbjudet. Det måste Avesta kommun ta hänsyn
till när det gäller vilka åtgärder som ska vidtas för att minska tobaksanvändningen. Det är viktigt
att snus motverkas precis som de andra tobaksprodukterna. Lärare snusar t.ex. under lektioner
och lägger upp snusdosor på katedern. Det är viktigt att skolpersonalen handlar konsekvent när
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det gäller att se till att rökförbudet på skolgårdarna efterlevs. Ungdomsrådet upplever att
skolpersonalen i dagsläget inte har några befogenheter. Skolpersonal kan säga åt elever när de
röker på skolgården men om de inte lyssnar så finns det inget mer som de kan göra. Viss
skolpersonal säger inte ens till om de ser elever röka på skolgården.
Minska alkoholmissbruket
Ungdomsrådet anser att det som beskrivs och föreslås är tillräckligt.
Nolltolerans mot narkotika
Ungdomsrådet anser att det är en korrekt beskrivning och att målsättningen är bra. Men när det
gäller förväntade insatser så saknas det konkreta insatser för att minska tillgängligheten av
narkotika. Ungdomsrådet vill se en mer konkret insats för hur kommunen ska minska
tillgängligheten av narkotika.
Nej till doping
Ungdomsrådet anser att det som beskrivs och föreslås är tillräckligt.
Främja goda vanor och motverka missbruk av alkohol
Ungdomsrådet upplever att ett tillsynsbesök per år är lite för sällan. Annars anser ungdomsrådet
att det som beskrivs och föreslås är tillräckligt.
Uppmärksamma och förebygga spelmissbruk
Ungdomsrådet har inget att erinra.
Ungdomsrådets förslag
-

Ungdomsrådet tillstyrker ANDTS-program 2020-2024 men vill att de synpunkter som

ungdomsrådet hade i avsnitten minska tobaksanvändningen, nolltolerans mot narkotika och
främja goda alkoholvanor tas i beaktande.

Diskussion om Avesta kommuns ungdomspolitik
Ungdomsrådet är besviket över att så få politiker kom på förra mötet. Ungdomsrådet behöver
också diskutera och ta fram en plan för att nå ut till fler kommunpolitiker. Ungdomsrådet vill
utvärdera det nya reglementet och eventuellt återgå till det gamla systemet, där det fanns utsedda
politiker från fler partier.
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Planering av mötet med ordföringarna
Punkter till dagordningen till mötet med ordföringarna den 28 maj:
Dalatrafik- Rasmus, Pontus, Som och Stella håller i den punkten
Motorburen ungdom- Felicia, Niklas och Jessica håller i den diskussionspunkten
Bibliotek för unga- Therese
Droger och kriminalitet (Bjuda in Jimmy och Thomas)- Sara och efterträdaren, kommunicera på
facebook.

Elevråd
Ungdomsrådet beslutar att tisdag den 1 oktober kl 13-15 blir det elevrådsutbildning.
Arbetsgrupp för utbildningen blir :
Pontus, Rasmus, Max och Nora.
Punkter att ta upp på utbildningen:
Vad ska ett elevråd göra, hur många ska vara med i elevrådet, fika.
Ungdomsrådet ger ett certifikat per elevråd som ska förnyas varje år. Hur ska elevråden och
ungdomsrådet samverka kommer också tas upp på utbildningen, liksom förslaget om musik på
toaletterna.

Återrapportering Valborgshäng
Det viktigaste är klart!
Politiker närvarar fram till kl 22.
Schema är klart, Rasmus lägger ut internt på facebook.
Instagramtävling. Tagga 3 personer, följa valborgshäng och få större chans att vinna, dela på
instastories. Vinst är en JBL högtalare.
Hoppborgen kommer att stå uppe kl 20-22
Tävlingar: Limbo, korvätartävling, Ballongtävling, instagramtävling: tagga #Valborgshäng.
Förmaningar och information ordnar Rasmus till på måndag så att Sara kan skriva ut.

Övriga frågor
Ungdomsrådet tar upp Avestafestivalen, ska ungdomsrådet anornda någon egen aktivitet?
Behöver BUAD hjälp? Beslut tas på facebook.
Ungdomsrådet vill diskutera musik på toaletterna på skolan tillsammans med elevråden under
elevrådsutbildningen i höst.
Kan ungdomsrådet få med någon fråga i trygghetsenkäten eller någon annan enkät som
genomförs på skolorna?

