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Ärenden:
Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

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

Presentationsrunda

Dalatrafik
Annika Gustafsson från dalatrafik presenterar dalatrafiks verksamhet. Annika har med en
representant från Västanhede trafik, Melvin Kurti, vilket är bolaget som köra bussarna i Avesta
kommun. Ungdomsrådet har tidigare haft kontakt med Dalatrafik men fick inga svar på de
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frågor de presenterade vid mötet samt i en skrivelse. Dalatrafik har bett ungdomsrådet att
återkomma med detaljer kring den specifika kritiken mot Dalatrafik.
Ungdomsrådet presenterade specifika situationer kopplade till, bussar som kör fast, skitiga
bussar, att bussarna inte saktar in i tid till busshållplatserna, att bussarna är överfulla, trasiga
bussar, smutsiga bussar både utvändigt och invändigt, dåligt städade bussar, busschaufförer som
pratar i telefon under körning, att buss 201 mot Horndal vid flera tillfällen glömt att svänga in i
Folkärna, att bussarna även i övrigt avviker från sina sträckor. (Se bilaga)
Dalatrafik besvarade kritiken med att det var bra att det rörde sig om väldigt detaljerade
dokumentationer eftersom Dalatrafik då har möjlighet att gå tillbaka och se vem som körde
bussarna. Dalatrafik höll med ungdomarna om att kritiken var välriktad och att de flesta av
synpunkterna var saker som absolut inte ska få förekomma. Dalatrafik uppmuntrar ungdomarna
att göra felanmälningar på deras hemsida, https://www.dalatrafik.se/sv/kundservice/tyck-till-omdalatrafik/tyck-till-formular/

Ungdomsrådet framförde att formuläret är krångligt att fylla i och att det tar för mycket tid och
efterfrågar ett enklare sätt att göra en felanmälan. Dalatrafik tar med sig det till sitt utvecklande arbete.
Dalatrafik önskar få presentationen skickad till sig för att de ska kunna gå tillbaka och se vilka chaufförer
som gjort fel. Dalatrafik frågar om de tycker att de borde göra tätare kontroller av Västanhede trafik
vilket ungdomsrådet anser vore en bra idé.

Bibliotek för unga
Therese Hedberg från biblioteket ville träffas för att presentera vad biblioteket gör samt för att
få input hur de kan bli bättre i sitt arbete mot främst ungdomar. Ungdomsrådet önskar mer
litteratur för ungdomar på engelska och Therese bemöter det med en fundering på en
inköpsgrupp för unga. Biblioteket försökte starta en sådan för flera år sedan men det kom aldrig
igång. Ungdomsrådet tror att det finns intresse för en inköpsgrupp men att biblioteket behöver
använda andra kanaler för att nå ut till unga personer. Ungdomsrådet föreslår att nå ut med
riktad reklam på sociala medier, sätta upp reklam på skolorna antingen på dörrarna på stora
entrén eller på skärmarna som finns på skolorna, Ping Pong och matsedelns hemsida är också
ställen där ungdomar hämtar information. Ungdomsrådet tror att det skulle vara lagom att ses i
gruppen en gång per termin och att gruppen även kan komma med förslag på aktiviteter som
kan genomföras på biblioteket för unga. Ungdomsrådet borde ha en stående representant i
inköps/aktivitetsgruppen.
Motorburen Ungdom
Ungdomar som kör olika typer av fordon så som EPA, Moped, bil m.m. vill ha en plats att
hänga på för där de hänger nu får de inte hänga för de anses störa. Lars Isaksson informerar
om att ungdomarna behöver organisera sig för att kunna få stöd av kommunen. Lars
informerar om att ungdomarna kan få hjälp att starta en förening av kommunens
föreningskonsulent Benny Andersson på Fritid. Anledningen till att ungdomarna behöver
starta en förening är för att kommunen inte får gynna enskilda individer.
Det som önskas från ungdomarna är en upplyst plats där det gärna är nära till någon butik där
ungdomarna kan köpa mat och dryck. Ungdomsrådet undrar om de finns möjlighet att få
hänga bakom Biltema när de öppnat, Lars informerar att kommunen inte äger marken vid
Biltema och därför inte kan säga att ungdomarna får vara där. Vid skateparken är det svårt att
utöka den befintliga parkeringen. Lars tror att det går att hitta en lösning någonstans om
ungdomarna startar en förening men det kan bli en bit utanför stan troligtvis.
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Utvärdering Valborgshäng
Kommunikationen under kvällen hade kunnat vara bättre, bland annat saknades det folk vid
hoppborgen under en timme under kvällen och den stod uppe 30 minuter för länge.
Det var dåligt undanplockat i lokalen sen kvällen innan och Bingogubbarna som haft lokalen
dagen innan var otrevliga mot ungdomarna.
Sent på kvällen gick en del av gästerna och smällde ballonger.
Har en person tagit på sig en uppgift är det viktigt att den genomförs.
Ungdomsrådet ska bli bättre på att hitta sponsorer och inte skylla ifrån sig lika mycket då det
skulle ge en bättre stämning i gruppen.
Vakterna gjorde inte sitt jobb, bland annat bad Felicia en vakt om hjälp men den vakten gjorde
inget. Vakterna märktes knappt, de stod för stilla och Ungdomsrådet tror att det vore bra att
få prata med vakterna innan eventet för att kunna komma överens vad vakterna ska göra.
Ungdomsrådet tror även att det skulle räcka med färre vakter.
Ungdomsrådet är intresserade att ta del av BUADs utvärdering.
Ungdomsrådet tyckte att det fungerade bra med representanterna från de politiska partierna.
BUADs personal betedde sig dock dåligt då det uttryckte sina egna åsikter om de politiska
partierna. Ungdomsrådet anser att de borde varit mer opartiska i frågorna.
Det var bra att polisen åkte förbi och syntes under kvällen.
Ungdomsrådet funderade på hur de kan locka fler deltagare till nästa år.
- Möjlighet att ta sig hem även om en inte har skjuts (har funnits tidigare)
- Ha något vid karnevalen istället för på Valborg?
o Ungdomsrådet beslutar att utreda om aktiviteten ska ligga på Valborg eller inte
Cecilia Dresch får i uppdrag att kolla hur många som kom under kvällen.
Sofia Carlfjord från Leader nedre Dalälven kom och gjorde en utvärdering av den delen som
rörde pengarna Ungdomsrådet fått från projektet Ung i nedre Dalälven. Hon informerar även
om att projektet Ung i nedre Dalälven tar slut vid årsskiftet så om Ungdomsrådet vill söka
pengar behöver de ha en aktivitet under hösten.
Avesta festivalen
Ungdomsrådet vill ha ett bord på fredagskvällen på Avestafestivalen, bredvid BUADs tält.
Fyra personer från varje högstadieskola och 8 perosner från gymnasiet ska delta. Cecilia
Dresch ordnar bord, stolar, godis samt förslagslåda till kvällen. Cecilia möter upp
ungdomsrådet vid 20:45 och deltagarna sitter där till kl:23.00. Cecilia ansvarar för att sakerna
kommer tillbaka i slutet av kvällen.
Övriga frågor
Lars Isacsson undrar hur politiken och ungdomsrådet ska samarbeta i framtiden. Lars föreslår
att Ordförandeparet ska träffa Lars på ett utskott (möte) två veckor innan Ungdomsråden där
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politiska representanter ska delta för att göra en dagordning tillsammans för att
Ungdomsråden där politiker deltar ska bli ännu bättre.
Ungdomsrådet frågar om politikerna kan hjälpa till att utforma den elevrådsutbildning som
ungdomsrådet anordnar? Lars Isacsson svarar att det säkert går att ordna.
Då det är Stellas och Pontus sista möte avtackas de. Det bokas även in en sommarfika med
ungdomsrådet till den 24e juni kl: 14:30.
Till nästa möte önskas smörgåsar som fika.

