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Anteckningar ungdomsråd 18 mars 2022 

Tid: 13.00-15.00 
Plats: Kommunhusets lokal ”Landvettersjön” 

 

Nr Ärende Beslut 

1.  Mötets öppnande  Mötet öppnades. 

2.  Förra mötets 

protokoll 

Inga kommentarer kring förra mötets protokoll. 

3.  Godkännande av 

dagordning 

Dagordningen godkändes.  

4.  Västtrafik  Rebecka Kross från Västtrafik och Frida Galle och Per 

Andersson från kommande underleverantören Leja touring 

gästar ungdomsrådet för att ha en dialog med ungdomarna. 

Västtrafik har mottagit sammanställningen från 

kollektivtrafikenkäten samt hade en första dialog med 

ungdomar från rådet den 17 december. Leja touring kommer 

att köra kollektivtrafiken i Härryda kommun fr.o.m. 13 juni. 

Vissa av linjerna kommer att byta namn och man kommer 

satsa mer på elbussar. När det gäller bemötande och 

otrygghet är det viktigt med en ömsesidig respekt mellan 

chaufförer och resenärer. När en synpunkt på en chaufför 

kommer in har bolaget ett samtal med chauffören och när en 

incident rapporterats tar man upp dessa på morgonmötena. 

Västtrafik uppmanar resenärerna att lämna synpunkter för att 

de ska kunna förbättra sin verksamhet. 

Hur kommer det sig att Mölnlycke inte tillhör samma zon 

som Göteborg? Rebecka ska ta reda på det och återkomma.  

Ungdomarna menar att de höga priserna gör både att fler 

fuskåker och att fler hellre tar bilen.  

Får unga vara med i trafikplaneringen? Det saknas idag en 

fokusgrupp för barn och unga men det pågår en intern 

diskussion kring hur det ska se ut. Det kommer att starta 

någon form av ungdomsforum men det är ännu inte klart hur 

och vad som kommer att vara påverkansbart.  
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Kommer priserna förändras när Västtrafik får en ny 

underleverantör? Priserna justeras varje år oavsett 

underleverantör. Det är inte underleverantörerna som sätter 

priserna. 

Önskemål från ungdomarna att det ska gå bussar från 

Långetjärnshöjd samt att bussarna från Råda säteri ska gå 

senare på eftermiddagen. Bussarna går även dåligt t.ex. i 

kommunens östra delar och det bidrar till ungas utanförskap. 

Rebecka tar med sig synpunkterna.  

5.  Beredskap och 

säkerhet  

Per-Arne Larsson presenterar förvaltningens åtgärder pga. det 

försämrade säkerhetspolitiska läget. (Se bifogad 

presentation.)  

Hur går man ut med denna information? Informationen läggs 

ut på hemsidan och broschyren ”Om krisen kommer” ska 

delas ut till alla hushåll (samt finns att ladda ner på MSB:s 

hemsida).   

6.  IT infrastruktur  Viktor Möller, verksamhetsutvecklare inom IKT, berättar om 

IKT och digitala verktyg i skolan (se bifogad presentation). 

De elever som börjar åk 7 till hösten kommer få nya datorer 

som ska motsvara de högre kraven på exempelvis digitala 

möten. Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart 

att köpa in nya datorer till alla.  

Förvaltningsledningen har fattat beslut att införa Office 365. 

Det tar alltid tid att implementera nya system men 

förmodligen ser vi vinsterna om ett par år. Ungdomarna 

ställer frågan hur man tar till sig ungas perspektiv och åsikter 

innan beslut fattas?  

En av skolorna lyfter upp att datorerna inte fungerar och att 

det saknas wifi i vissa delar av skolan och att wifi:t inte heller 

har tillräckligt med kapacitet. Viktor uppmanar de elever som 

har problem att lyfta det med mentor som lyfter med rektor. 

Behoven behöver samlas ihop per skola först, för att sedan 

lyftas centralt.   

7.  Mötet avslutas  Mötet avslutades.  

 
Närvarande: 

Politiker: 

Per Vorberg (M) 

Patrik Linde (S) 

Siw Hallbert (S) 

Richard Rosengren (M) 

Anita Anger (L) 

Marie Strid (MP) 

Maria Kornevik Jakobsson (C) (vice ordförande) 
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Ungdomsledamöter: 

Julius Ekelin (ordförande) 

Oskar Gahrn 

Vilma Jansson 

Nicky Andersson 

Amelia Germgård 

Sandra Leimar 

Saga Karlsson 

Nancy Ivarsson 

Lucas Blom 

Aron Nyborg 

Elias Sandqvist 

Emilia Willberg 

 

Tjänstepersoner: 

Katarina Lange (rektor Fagerhultsskolan) 

Kristian Wintelycke (fritidsledare) 

Maija Grotteborn (samordnare ungdomsrådet)  

Börje Persson (rektor Hulebäcksgymnaiset) (punkt 1-4) 

Henrik Yngve (planeringsledare, trafik Samhällsbyggnad) (punkt 6)  

Per-Arne Larsson (sektorschef Teknik och förvaltningsstöd) (punkt 5) 

Viktor Möller (verksamhetsutvecklare IKT) (punkt 6)  

 

Externa gäster: 

Rebecka Kross (Västtrafik) (punkt 1-4) 

Frida Galle (Leja touring) (punkt 1-4) 

Per Andersson (Leja touring) (punkt 1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet från ungdomsrådet den 18 mars 2022 godkänns härmed av: 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Julius Ekelin, ordförande 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Maija Grotteborn, sekreterare 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Maria Kornevik Jakobsson, justerare 

 
 


