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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Protokoll, 2016-11-09 

Lisa Knutsen, 054-540 81 19, 070-02 08 159 
lisa.knutsen@karlstad.se 

 

Stormöte Karlstads ungdomsfullmäktige 

  

Datum 2016-11-09 

Plats Stora Scenen, UNO 

Deltagare Erik Ejerfeldt 

Måns Bergenheim 

Magnus le Brasseur 

Elias Westin 

Meissa Chebbi 

Elaine Lindström 

Ellen Wahrolin 

Moa Hansson 

Faryal Habib ul Rahman 

Alma Herrera Hjalmarsson 

Tilda Tjävle 

Moa Söderberg 

Tova Eriksson-Heubach 

Mattias Persson 

David Ragnarsson 

William Persson 

Alexandra Henry Schotte 

Carl-William Gillberg 

Elliot Ward 

Wilhelm Gustavsson 

Jesper Holmgård 

Alice Fallström 

Erina Antman 

Hanna Niclander 

Julia Backlund 

Rickard Andersson 

Jenny Åhslund 

Närvaro 

Som minst 22 närvarande under mötet. Röstberättigade genom hela mötet.   

1. Val av justerare 

Elliot Ward väljs till justerare. 

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen godkänns.  

3. Besök: Arbetsmarknad- och social 

Vi får besök av arbetsmarknad- och socialförvaltningen och nämnden. 

Per-Inge Lidén, ordförande 

Björn , chef för avdelningen för nyanlända 

Pratade om situationen för nyanlända i Karlstad. Vågen som kom i samband 

med flyktingströmmen har avtagit, nu är vi inne i nästa fas när de börjar få 
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uppehållstillstånd och placeringar. 220 personer förra året 360 person nästa 

år. 

 

Två utmaningar från Per-Inge och Björn: 

1. Delta i den offentliga debatten med ungdomars röst, för att jämna ut 

rösterna på framför allt internet. 

2. Vad kan ungdomsfullmäktige göra?  

 

Ungdomsfullmäktige finns det något konkret vi kan göra? 

Svar: Mötesplatser och möten. Bli kompis med de nya svenskarna. 

 

4. Information: Fokusgrupperna 

Alla fokusgrupper har fått i uppgift att skriva ihop en plan för hur de ska 

jobba under året. Vi går igenom dessa. 

 

Tolerans- och integrationsgruppen (count2ten) 

Ansvarig person är Meissa Chebbi. Kommer arbeta under hela 

mandatperioden. 

Syftet med gruppen:  

Finns otroligt många syften med denna grupp. Att se till att nyanlända 

känner sig mer delaktiga i samhället, att folk med olika kulturella bakgrunder 

integrerar och även att utbilda och stärka förståelsen för rasifierade personer. 

Dessa syften är dock inte de enda men de är en bra sammanfattning. 

Vi kommer arbeta under HELA mandatperioden. 

Med möten, jag har flera idéer på gång om hur vi ska arbeta. Har pratat med 

två föreläsare som jag tänker ska föreläsa för alla karlstadsungdomar. Pratat 

med Refugees Welcome i Karlstad för att se hur vi kan jobba med dem och 

även min egen boxningsförening där jag fått rabatt och en person som 

volontär som vill lära ut boxning till tjejer gratis. Så mer sådant arbete som 

jag nämnde som exempel helt enkelt. Har preliminär bokat två föreläsare för 

count2ten-pengar som handlar om strukturell rasism och integration. Samt 

att anordna en kulturdag för att öka förståelsen. 

Hur? 

Vi kommer arbeta genom att söka pengar via stipendium och fonder.  

 

En av oss 

Ansvarig person är Meissa Chebbi, men hon kommer vilka lämna över. 

Syftet med gruppen:  

Att söka pengar för att anordna ännu en resa till norska gränsen/Polen. Syftet 

med de resorna och mötena är många. Ett är att utbilda ungdomar i hur det 

var för påverkade under förintelsen så man har en bättre förståelse och kan 

koppla de till flyktingströmmar idag.  Andra syften är att stärka toleransen 

för andra och medmänskligheten.  
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Hur? 

Vi kommer arbeta genom att söka pengar via stipendium och fonder.  

 

Bränn alla pengar 

Ansvarig person är Elliot Ward. Kommer arbeta under hela mandatperioden. 

Syftet med gruppen:  

Att spendera mer av UNO’s ungdomspengar för att göra events för 

ungdomar. 

Hur? 

Vi kommer jobba i fokus gruppen att planera events och sedan jobba på plats 

på dessa event. 

 

Lots of Love 

Ansvarig person är David Ragnarsson. Kommer arbeta under hela 

mandatperioden. 

Syftet med gruppen:  

Leda arbetet för nästa års Lots of love-festival  

Hur? 

Vi kommer att arbeta genom ”stormöten” där vi pratar om vad som ska göras 

och arbetsgrupper som utför dessa saker t.ex: Ekonomi, artistbokning och 

marknadsföring. 

 

5. Information: SVUNG 

Ellen Wahrolin och Meissa Chebbi har varit på träff med SVUNG och 

berättar om hur det var. 

Temat var "Situationen för människor på flykt”, integration och acceptans. 

Workshops, föreläsare, diskussioner och massa bra idéer. Uppmanades att bli 

mer politiska, bli mer opinionsbildande och inte bara göra de roliga sakerna. 

 

6. Beslut: Närvaroregel 

Det är bra att ha en närvaroregel för att ge alla samma villkor att delta. Förra 

året såg ungdomsfullmäktiges närvaroregler ut såhär: 

Man får totalt missa tre stormöten. Ungdomssamordnaren tar då 

en diskussion med ledamoten huruvida den ska hamna längst ner 

på ersättarlistan eller lämna sin plats i ungdomsfullmäktige. 

Hur vill ni att er närvaroregel ska se ut? 

Ungdomsfullmäktiges beslut: 

Ledamot får missa två stormöten utan att meddela, sedan skickas hen längst 

ner på ersättarlistan. Ungdomssamordnaren tar då även en diskussion med 

ledamoten och om hen ska behålla sin plats i ungdomsfullmäktige. Missar 

ledamoten ett tredje möte utan att meddela förlorar hen sin plats. 
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7. Information från PR gruppen 

Alla ska gilla Facebook-sidan!  

Förslag: Kan vi sprida våra fokusgrupper mer? UNO? Skolan? Fritidsgårdar? 

BussTV? 

 

8. Information från Lisa 

Lisa informerade också om Centrum 2030. Karlstad växer på alla håll och 

kanter och nu pågår ett jättearbete med stadsdelen Tingvallastaden bland 

annat. Det är ett gyllene tillfälle för ungdomsfullmäktige att tycka till! Mer 

information finns här: http://karlstad.se/centrum2030 

 

9. Övriga frågor 

 

 

Underskrift 

Ordförande Ordförande 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Elias Westin Alice Fallström 

 

Sekreterare Justerare 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Lisa Knutsen Elliot Ward 

 


