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Anteckningar ungdomsråd 9 maj 2022 

Tid: Kl. 14-16 
Plats: Samlingssalen, Landvetter kulturhus 

 

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.  Det hållbarhets-

strategiska 

programmet – 

remiss  

Amanda Östman och Ulrika Aebeloe från utvecklingsenheten 

presenterade remissen för det hållbarhetsstrategiska 

programmet. (Se bifogad presentation.) 

Ungdomsrådets deltagare fick sätta sig i grupper och 

diskutera. Anteckningarna skickas till Amanda.  

Synpunkter på programmet: 

- Många svåra ord – önskar ett lättare språk för att det 

ska vara mer tillgängligt. Alternativt att det följer med 

en ordlista. Förslag med översättning till engelska för 

att nå en bredare målgrupp.  

- Arbete/stabil ekonomi åt alla så att man kan lägga 

resurserna på annat.  

- Sätt krav på företagen att bygga miljövänligt. 

- Önskar en mer konkret plan, hur gör vi…  

- Mer fokus på utveckling, infrastruktur, strategi. 

- Förslag att ha mindre grupper i skolan för att alla ska 

få en likvärdig utbildning.  

Sista dagen för synpunkter är den 30/5, det går bra att mejla 

Amanda om fler synpunkter kommer fram.  

Nästa steg är att alla de synpunkter som framförts, från 

ungdomsrådet och från andra, ska bearbetas och en ny 

reviderad version kommer att tas fram. Beslut ska fattas i 

Kommunfullmäktige i januari 2023.  
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5.  Paus och mingel    

6.  Västtrafik  

  

Henrik Yngve, planeringsledare på trafikverksamheten i 

Härryda kommun, berättade om processen gällande 

trafikförsörjningsprogrammet och vad som är på gång framåt. 

(Se bifogad presentation.)  

Nu jobbar man med trafikplan 2024.  

Ungdomsrådets deltagare fick sätta sig i grupper för att 

diskutera kommunens förslag (se presentationen) samt 

eventuella kompletteringar. Anteckningarna från grupperna 

skickas till Henrik så att han kan ta med dem till Västtrafik. 

Synpunkter: 

- Härryda borde ingå i zon A. 

- Kollektivtrafiken borde ha minst samma turutbud på 

helger som på vardagar. 

- Det är svårt att förstå kravställningen vad gäller 

komforten på bussar. Vissa bussar som man åker 

korta sträckor med har högre komfort medan andra 

där många åker långt har lägre.   

- Det finns en stor variation när det gäller förarnas 

bemötande. Många känner sig osäkra när förare har 

ett dåligt bemötande. 

- Det är dåligt att det planeras för att Röd express inte 

fortsätter efter resecentrum i Landvetter. Det är 

många som ska vidare upp mot Önneröd. Ett byte 

innebär otrygghet. 

- Det finns en oro i och med förändringarna av linje 

611 där linjen på vissa turer kortas av och inte går 

vidare österut. Hur arbetar Västtrafik med kopplingen 

mellan Röd Express och 611 när turtätheten på 611 

glesas ut, finns det möjlighet till samtrafik? 

- Det har framgått att den ekonomiska situationen för 

kollektivtrafiken är pressad. Hur arbetar Västtrafik för 

att öka sina intäkter genom till exempel reklam? 

- Lila Express går inte på helgerna. Gör att man får gå 

och det är långa sträckor. 

- På vissa busslinjer förekommer mycket vandalisering. 

Hur fungerar övervakningen på Västtrafiks bussar? 

Kan den förbättras? 

7.  Skolornas 

utvecklingsplaner 

Förslag från ungdomsrådet att elevråden ska få ta del av 

skolornas utvecklingsplaner gällande sådant som direkt 

påverkar elever så att elevråden vet vad de har att jobba efter. 

Anders Uvebrant, tf. funktionschef på Verksamhetsstöd inom 

utbildning kultur och fritid, svarade att det finns många olika 

utvecklingsplaner gällande olika områden och att man kanske 

skulle kunna titta på ett område i taget. Många frågor är 

också lokala frågor på skolorna.  
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Anders fick i uppdrag att ta fram stödfrågor till 

elevråden/ungdomsrådet. Viktigt också att eleverna får reda 

på vilka frågor som beslutas var.   

8.  Återkoppling från 

arbetsgrupperna 

samt utvärdering 

 

Ungdomsrådets arbetsgrupper gällande psykisk hälsa, 

Agenda 2030 samt ANDTS har nu varit igång och testats i 

närmare ett år. Arbetssättet har utvärderats av både ledarna 

samt ungdomarna och deras gemensamma uppfattning är att 

det dels blir för många möten för ungdomarna vilket 

resulterar i lågt deltagande och dels att det är svårt att alltid 

ha aktuella frågor att diskutera. Vi tänker framöver att vi inte 

ska ha några stående grupper utan att vi kan skapa tillfälliga 

grupper vid behov.   

9.  Mötet avslutas   Mötet avslutades. Stort tack för det här läsåret!  

 
Närvarande:  

Politiker: 

Per Vorberg (M) 

Patrik Linde (S) 

Siw Hallbert (S) 

Richard Rosengren (M) 

Anita Anger (L) 

Inger Axelsson (KD) 

Katarina Kristiansson (MP) 

Maria Kornevik Jakobsson (C) (vice ordförande) 

 

Ungdomsledamöter: 

Julius Ekelin (ordförande) 

Nicky Andersson 

Elin Hernandez Karlsson 

Anton Lindelöf 

Linus Sander 

Amelia Germgård 

Saga Karlsson 

Emilia Willberg 

Nancy Ivarsson 

Elias Sandqvist 

Aron Nyborg 

Lucas Blom 

 

Tjänstepersoner: 

Katarina Lange (rektor Fagerhultsskolan) 

Osman Kakay (praktikant på Utvecklingsenheten) 

Kristian Wintelycke (fritidsledare) 

Maija Grotteborn (samordnare ungdomsrådet) 

Amanda Östman (utvecklingsledare hållbar utveckling) (punkt 1-4) 

Ulrika Aebeloe (utvecklingsledare folkhälsa) (punkt 1-4) 

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

Anders Uvebrant (tf. funktionschef Verksamhetsstöd UKF) (punkt 7-8)  
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Protokollet från ungdomsrådet den 9 maj 2022 godkänns härmed av: 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Julius Ekelin, ordförande 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Maija Grotteborn, sekreterare 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Maria Kornevik Jakobsson, justerare 

 


