Minnesanteckningar
Ungdomsrådet
Tid:

2020-01-22 kl 13:00-15:00

Plats:

Fridolinsalen

Närvarande:

Rasmus Fogelberg, Karlfeldt
Felicia Larsson, Johan-Olov
Arvid Eriksson, Johan-Olov

Niklas Sterneland, Domarhagen
Nora Lassila, Åvestadal
Ebba Segerström, Karlfeldt
Malin Björklund, Kulturpedagog
Bengt Albertsson, Utredare

Ärenden:
•

Dagordning
Ungdomsrådet går igenom och antar dagordningen.

•

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

•

Kommande möte med UPP-gruppen 8 april kl 8-13
Bengt går igenom lite från det senaste mötet i UPP-gruppen. På UPPdagen kommer det bli
diskussionsgrupper kring Hälsa, inflytande och bli vuxen i Avesta.

•

Stipendieförfrågan från Sara Dahlin
- Vill Ungdomsrådet gå in med 5000 kr?
Ungdomsrådet går in med dessa pengar till Stipendium till Ökad tolerans som delas ut i samband
med FN-dagen 24 oktober.
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•

Avesta Art- obligatoriskt för gymnasiet med guidat besök, fortsatt
diskussion från förra mötet. Har Cesar fått respons från Mikael
Westberg?
Skjuts upp till nästa Ungdomsråd.

•

Närvaro/frånvaro på ungdomsrådet, rutiner. Rasmus går igenom
reglementet för Ungdomsrådet.

Rasmus visar en powerpoint med reglementet. Där syfte, funktion, sammansättning, närvarorätt,
kommunrättslig roll, arbetsformer, dokumentation, sekreterar och kansliservice, ersättning,
utbildning, budget,

•

Ståbord i klassrum, har medborgarförslaget skrivits?
Ja, det har skrivits och Rasmus läser upp det.
Det tas beslut om att det ska lämnas in.

• Inkomna medborgarförslag, ärende 2019000344, Elias Hedströms
medborgarförslag om flytbrygga med hopptorn i Lillsjön
Yttrande från Ungdomsrådet: Rådet är i grunden positiva till ett hopptorn och flytbrygga, men
man kanske inte ska fastna i att det ska ligga i just Lillsjön. Det kanske finns andra sjöar som är
lämpliga och några anser att det kanske inte behöver ske till 2020.

samt ärende 2019000333, Josefine Folkjerns och Åse Ängsveds
medborgarförslag om klimatnödläge, följa Parisavtalet samt upprättande av
plan för fossilfri kommun senast 2030
Yttrande: Det låter bra, det måste tas på allvar. Alla pratar om att vi måste göra något, men inget
händer. Men det kan bli svårt att få människor att åka mindre bil, men det borde vara bra.
Förslaget i grunden är bra, om man ska ta beslut så är det bra med klimatet i grunden, men det får inte
bli ett hinder för tillväxten, för Avesta måste utvecklas. Det är bra med företag som kommer hit och
skapar jobb och gör Avesta mer attraktivt. Man borde satsa på förnyelsebar energi.
Att kommunen inte ska investera/placera fossilfritt är negativt kan vara negativt, men på längre sikt
än 10 år kan det vara positivt.
Fler elstolpar till elbilar behövs i kommunen.
Ungdomsrådet ställer sig bakom samtliga förslag för att sänka koldioxidutsläppen med tilläggen:
Flera i ungdomsrådet är för mer vegetarisk mat, om kökspersonalen får bättre kunskap om att laga
goda vegetariska rätter.
När man planterar fruktträd kan man även låta bli att klippa gräset för den biologiska mångfalden.
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•

Valborgsmässohäng- mail från Emil Lantz, ekonomi, lokal mm.

Ungdomsrådet kontaktar PRO och frågar om de får komma in tidigare i lokalen och kanske
samsas när de ska iordningställa lokalen. Bengt kollar upp med Monica vilken kontaktpersonen är
för PRO så att Ungdomsrådet kan kontakta denne för att prata om möjligheter.
Om Ungdomsrådet kanske kommer in i lokalen på fm
Max och Nora ska leta sponsorer,
Budget- Ungdomsrådet tar 50 000 kr från sin budget.
Arbetsgruppen träffas nästa vecka för att planera vidare.

• Övriga frågor
Rasmus har skrivit en insändare gällande Dalatrafik som godkänns av Ungdomsrådet till att
skickas in till Avesta Tidning.

•

Mötet avslutas

