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Ärenden:
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Ordföranden förklarar mötet öppnat.

•
•
•

Dagordningen gås igenom och godkänns.
Anteckningarna från Ungdomsrådet i September läses upp och godkänns.
Anders Kihlström, tf Kommundirektör, presenterar hur kommunen fungerar och
styrs. Det kommunala självstyret, är en av grundlagarna. Koncernledningsgruppen styr
kommunen, bildning, Omsorg, GBAB/AIAB, Avesta vatten och avfall, VD Miljö o
Bygg, Personal, Ekonomi, men högst av alla Kommundirektören. Deras gemensamma
agenda är Omvärldsanalys, ekonomi, personal. Avesta kommun går bra ekonomiskt.
Det finns det ca 2000 som är anställda av kommunen. Fråga från en av ungdomarna,
Varför blir det köpstopp i skolorna om kommunen går plus? Bra fråga, men det är
politiska avvägningar från politiker. Socialdemokraterna styr tillsammans med
Vänsterpartiet i Avesta och de har 21 mandat och oppositionen har 20 i fullmäktige.
Valet är avgörande över vilka som styr även i kommunen. I november ska det beslutas
om skatten, måste göras varje år. Valnämnd måste finnas i varje kommun och arbetar
bara vid val. För att kontrollera så att valen går rätt till! Krisledningsnämnd, aktiveras
vid extraordinära händelser. Flera olika råd finns i Avesta, däribland Ungdomsrådet.
Politiken säger Vad och Tjänstepersoner säger Hur.
Fairtrades styrgrupp Sussie Berger, ordförande för Faritrade gruppen, Mirjam Nykvist
kontaktperson. Fairtrade är en oberoende märkning som odlare i utvecklingsländer
kan använda. Då ska arbetsmiljön vara bra, lönerna ska vara rättvisa. De har möjlighet
att utveckla sin närmiljö, de får en premie till att utveckla samhället. Barnen ska även
ha rätt att gå i skolan, istället för att hjälpa till med arbetet. Avesta är en Fairtradecity.
54 kommuner i Sverige har den diplomeringen. 10 ton kaffe gör kommunen slut på /
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år, som organisation. Kriterer för att vara Fairtrade: Styrgrupp som sprider
information, Handla fairtrade, redovisa vad vi som kommun gör för att fortsätta vara
fairtradecity. Styrgrupp, näringslivet, Svenska kyrkan, kommunen, restaurang och café,
ungdomsrepresentanter, politiken. Måste göra ett antal aktiviteter/år. Informerar på
hemsidan och på infoskyltarna vid riksvägen.
Fairtrade är: bomull, fotbollar, bananer, kaffe, blommor, socker, Ben & Jerry,
Fairtradesocker i, och är därför Fairtrade.
Hur kan Ungdomsrådet hjälpa till med att få in Ungdomars perspektiv i
Fairtradegruppen?
Ungdomsrådet kan vara med och skapa evenemang när det är Fairtrade-temaveckor.
Ungdomsrådet bjuder in Fairtradegruppen för planering till mötet i Mars!
Avesta Parken är bokad till Valborgshänget. Emil, Maryam, Olof, Elicia och Alvin går
med i planeringsgruppen.
Ungdomsrådet vill veta hur mycket de har till att boka artist. Hov1, Molly Sandén,
Viktor Leksell, Benjamin Ingrosso.
Malin kontaktar Emil Lantz och bjuder in honom till nästa möte, samt informerar om
vilka artister som är intressanta.
Stipendiater till Lika som bär: Elisabeth Lindén, språkcafé i Pingstkyrkan i Avesta.
Hon har skapat en träffpunkt för svenskar och nysvenskar där de tillsammans övar sig
på Svenska och där de nysvenska medborgarna kan få hjälp med att förstå kontrakt
eller andra skrivelser. Samtliga närvarande röstade ja, för att Elisabeth Lindén ska få
stipendiet!
Vi beslutar att vi kan kombinera Teamsmöte med IRL om några har
förkylningssymptom, så kan man ändå närvara.
Ungdomsrådet har 4 tröjor i M, 1 tröja i L och 1 i XL. Malin kollar med Avesta text
och Dekor om förslag på nya tröjor och färger till nästa möte! Gärna med nytt tryck,
måste loggan för kommunen vara med?
Sociala medier och instagram. Finns ett instakonto, men en gammal deltagare har
inlogget. Julia Larsson kontaktar henne för att få ta över inlogget.
Mötet avslutas

