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Ungdomsråd  
Datum och klockslag: 2022-12-15, klockan 13–15 

Plats: Råda rum 

 

Nr Ärende  Beslut 

1.  Mötets öppnande Mötet öppnades. 

2.  Förra mötets 

protokoll 

Inga kommentarer gällande förra mötets protokoll.  

3.  Godkännande av 

dagordning 

Dagordning godkändes. 

4.  Västtrafik – trygghet 

och säkerhet 

Rebecca Cross, trygghetssamordnare på Västtrafik, Per 

Andersson, Leja touring samt trygghetsvärdarna Erik och 

Niklas berättade och tog emot frågor om 

kollektivtrafikens arbete för trygghet och säkerhet. (Se 

bifogad presentation.)  

Därefter hölls en workshop där följande önskemål och 

synpunkter framkom: 

- Öka renligheten på bussar, hållplatser 

och terminaler. 

- Försiktigare körteknik. 

- Man ska inte behöva vara orolig för att 

bussen inte stannar när man tryckt på 

stoppknappen. 

- Fler trygghetsvärdar. 

- Fler kontrollanter för att kolla att 

resenärer använder säkerhetsbälten. 

- Stressigt vid på- och avstigning.  

- Önskar bättre bemötande från 

chaufförerna. 

- Önskar bättre service på bussarna, 

speciellt 612 till/från flygplatsen. 

- Bättre belysning vid busshållplatserna. 

- Problem att vissa bussar inte kommer. 

- Bussar som går före utsatt tid i 

tidtabellen. 

- Önskemål om extra trygghetsvärdar i 

samband med konserter o.dyl då det är 

ökad risk för 

alkohol/droganvändning/stök i 

kollektivtrafiken. 
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- Hög musik, starka dofter, resenärer 

som pratar i telefon med 

högtalarfunktion… 

- Otryggt när man tvingas att stå upp 

under resan pga att det är fullt. 

- Önskemål om fler funktioner i appen.  

- Önskemål om att få återkoppling på 

feedback om man så önskar. 

- Önskemål om omlottzoner.  

- Tiderna stämmer inte alltid i appen.  

- För varmt på bussen vilket bidrar till att 

man mår dåligt. 

- Fler bussar vid Backa (diskussion 

pågår). 

- Måste beställa taxi en timma innan 

man ska åka – svårt att planera. 

- Förslag om att ha ”Tyck till om resan” i 

appen. 

- Bra om chaufförerna kan berätta om 

eventuella förseningar och liknande när 

man sitter på bussen.  

Rebecca och Per tar med sig synpunkterna tillbaka till 

Västtrafik/Leja touring.  

5.  Avslutning Nästa år kommer en del politiker bytas ut i samband 

med ny mandatperiod. Stort tack till alla som medverkat 

i Ungdomsrådet!  

 

Närvarande   

Politiker   

Per Vorberg (M)   

Rickard Rosengren (M)   

Anita Anger (L)   

Siw Hallbert (S)   

Inger Axelsson (KD)   

Patrik Linde (S)    

Marie Strid (MP)   

   

Ungdomsrepresentanter   

Julius Ekelin (ordförande) Hugo Strandhav Oskar Gahrn 

Ankan Lindelöf Alex Hernandez Karlsson Emilia Willberg 
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Max Leimar Aron Nyborg Alva Bengtsson 

John Nenow Lucas Blom Nicky Andersson 

Alve Lycken Vilma Jansson  

   

Tjänstepersoner   

Päivi Malmsten  Katarina Lange Maija Grotteborn (sekreterare) 

Dennis Pavlovic Henrik Yngve  

Börje Persson Alexander Asp  

   

Gäster   

Rebecca Cross, 

trygghetssamordnare 

Västtrafik 

Erik, trygghetsvärd 

Västtrafik 

Emma Persson, 

samhällsutvecklare Västtrafik 

Per Andersson, Leja 

touring 

Niklas, trygghetsvärd 

Västtrafik 

 

 

 

 

Protokollet från ungdomsrådet den 15 december 2022 godkänns härmed av: 

 

 

________________________________________________________ 

Julius Ekelin, ordförande 

 

 

________________________________________________________ 

Maija Grotteborn, sekreterare 

 

 

 


