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Anteckningar ungdomsråd 1 februari 2022 

Tid: 14.00-16.00 
Plats: Teams 

 

Nr Ärende Beslut 

1.  Mötet öppnas Mötet öppnades. 

2.  Förra mötets 

protokoll 

Inga kommentarer kring förra mötets protokoll.  

3.  Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen godkändes.  

4.  Uppföljning av 

politiska 

inriktningsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öka tryggheten i samhället 

Per-Arne Larsson (sektorschef för teknik och 

förvaltningsstöd) och Per Mood (säkerhetschef) 

presenterade hur kommunen ska jobba med det politiska 

inriktningsmålet att öka tryggheten i samhället. Nya insatser 

är ordningsvakter i Mölnlycke och Landvetter centrum. 

Man har också skickat in en ansökan om att få ha 

kamerabevakning med identifierande kameror på fem 

skolor (Fagerhult, Landvetter, Ekdala, Djupedal och 

Furuhäll). Man jobbar även med ansökan för att sätta upp 

kameror i Mölnlycke och Landvetter centrum.  

Diskussionsfrågor: Vad innebär otrygghet för dig? I vilka 

situationer känner du dig otrygg? 

- Hindås upplevs som en otrygg plats, skulle önska 

säkerhetsåtgärder även där.  

- Otrygghet vid bussterminalerna.  

- Önskemål om lampor i ytterområdena. 

- Det sker mycket skadegörelse på Rävlandaskolan – 

varför ingen kameraövervakning där? Per-Arne 

svarar att kommunen har bestämt en annan satsning 

där i form av ombyggnation av skolgården i 

samarbete med eleverna. 
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Ungdomsledamöterna ombeds att ta med sig 

trygghetsfrågan till respektive elevråd och återkoppla under 

nästa förmöte.  

 

Höja kunskapsresultaten i grundskolan 

Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskolan) 

presenterar hur kommunen planerar att arbeta för att höja 

kunskapsresultaten i grundskolan.  

Prioriterade mål att arbeta med: 

- Likvärdig bedömning 

- Goda lärmiljöer för alla elever 

- Elevhälsan närmre arbetslagen 

- Ökad studiero 

- Pandemin?  

Det är också viktigt att arbeta vidare med: 

- Att lärarna ska vara utbildade och behöriga  

- Stöd och hjälp till alla elever 

- Motverka stress, press och psykisk ohälsa 

 

Frågor från ungdomarna: 

- Hur lockar vi kompetenta lärare till skolan?  

Paula svarar att viktiga komponenter är lön, god 

arbetsmiljö, utveckling och att lyfta om skolan jobbar efter 

någon särskild metod. Tips från ungdomarna är att 

marknadsföra brett och att särskilt marknadsföra gentemot 

elever på lärarhögskolan.  

5.  Återkoppling 

 

Kollektivtrafikenkäten 

Sammanställningen av enkätresultaten har lämnats till 

Västtrafik. Västtrafik har haft ett första möte med ungdomar 

från ungdomsrådet, den 17 december. De tog till sig att de 

behöver ha en ungdomspanel som referensgrupp. Vi 

kommer bjuda in dem till nästa ungdomsråd den 18 mars 

för att diskutera frågorna vidare.  

 

Arbetsgrupper (psykisk hälsa, ANDTS, Agenda 2030 med 

fokus på klimatfrågor) 

Arbetsgrupperna jobbar vidare med sina områden, har 

ingenting att lyfta på dagens möte.  

 

IT infrastruktur 

Infrastrukturen gällande IT togs upp under förra 

ungdomsrådet. Vi beslutade under förmötet att avvakta med 

frågan till nästa möte.  
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LUPP-workshop 

Maija går igenom rapporten från LUPP-workshopen 

(bifogas med anteckningarna). Nästa steg är att kommunens 

olika sektorer funderar över hur de kan arbeta vidare utifrån 

resultatet. De politiska frågorna skickas till Maria Kornevik 

som i sin tur skickar dem vidare till partiernas gruppledare.  

6.  Årsrapport 2021 Inga kommentarer gällande ungdomsrådets årsrapport 2021. 

Den kommer nu skickas vidare till kommunstyrelsen och 

välfärdsnämnden.  

7.  Kick off för 

ungdoms-

ledamöterna 

Kristian och Maija föreslår att vi har en kick off för 

ungdomsledamöterna som en nystart efter pandemin. Det 

blir ett tillfälle för oss att träffas och skapa relationer och 

diskutera hur vi vill jobba framöver. Vilka ungdomar är 

intresserade av att planera kick off:en? Anton och Nicky är 

intresserade. Om någon mer är intresserad, anmäl ert 

intresse till Kristian eller Maija.  

8.  Mötet avslutas   Mötet avslutades.  

 
Närvarande: 

Politiker: 

Per Vorberg (M) 

Patrik Linde (S) 

Siw Hallbert (S) 

Richard Rosengren (M) 

Anita Anger (L) 

Inger axelsson (KD) 

Johannes Backlund (SD)  

Maria Kornevik Jakobsson (C) (vice ordförande) 

 

Ungdomsledamöter: 

Julius Ekelin (ordförande) 

Oskar Gahrn 

Elin Hernandez Karlsson 

Vilma Jansson 

Anton Lindelöf 

Nicky Andersson 

Julia Lann 

Linus Sander 

Amelia Germgård 

Sandra Leimar 

 

Tjänstepersoner: 

Kristian Wintelycke 

Börje Persson 

Niclas Lindberg 

Paula Palmdahl 

Päivi Malmsten 

Sanna Ingelstam Duregård 

Maija Grotteborn  

Per-Arne Larsson (punkt 4) 

Per Mood (punkt 4) 
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Protokollet från ungdomsrådet den 1 februari 2022 godkänns härmed av: 

 

 

____________________________________ 

Julius Ekelin, ordförande 

 

 

____________________________________ 

Maija Grotteborn, sekreterare 

 

 

____________________________________ 

Maria Kornevik Jakobsson, justerare 

 

 

 


