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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-10-06 
 
 

Tid och plats  Torsdag den 6 oktober 2022 klockan 17.00 
Vänern, Samhällsbyggnadshuset 

   
 

Närvarande ledamöter   
Danna Kasham 
Felicia Johnsen  
Viktor Vannemyr  
Sabina Moberg 
Karina Pogosova  
Sofie Winblad 
Alexander Rydberg  
Greth Jonåker 
Marius Kocys 
Fredrika Johansson 
Matilda Glaas 

 
Adam Al-Hag 
Fredrik Hedman 
Olle Ek 

 
Noel Ward 
Laith Alkeddah 

Norrstrandsskolan 
Nordic International School 
Nordic International School 
NTI Gymnasiet 
Rudsskolan 
Nordic International School 
Tingvallagymnasiet 
Sundsta-Älvkullegymnasiet 
Rudsskolan 
Norrstrandsskolan 
Nobelgymnasiet 
Sundsta-Älvkullegymnasiet 
NTI Gymnasiet 
Karlstads globala gymnasium 
Nobelgymnasiet 
Hultsbergsskolan 
Hultsbergsskolan 
Sundsta-Älvkullegymnasiet 
Nordic International School 

    
Justerare  Marius Kocys  

   
Övriga närvarande  Malin Qvarnström 

 
Malin Ronnby 

Samordnare på 
Kommunledningskontoret 
Stadssekreterare på 
Kommunledningskontoret 

   
 

Underskrifter  Sekreterare   
  Malin Qvarnström 
   

Ordförande   
  Alexander Rydberg 
   
   
  Matilda Glaas 
 

Justerare 
  

  Marius Kocys 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-10-06 
 
 
 
 
§ 1  
 
Mötet öppnas 
Samordnaren hälsar deltagarna välkomna till ungdomsfullmäktiges första stormöte 
och förklarar mötet öppnat. 
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§ 2  
 
Besök: Malin Ronnby, stadssekreterare på 
Kommunledningskontoret 
Malin berättar om mötesteknik och mötets former. Hon påminner om att 
kommunfullmäktige sammanträder den 20 oktober 2022 och att ledamöterna är 
välkomna att besöka sammanträdet. Malin påpekar att hon gärna besöker 
ungdomsfullmäktige igen för att berätta om kommunen och hur det går till när 
beslut fattas.  
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§ 3  
 
Val av mötesordförande 
Förslag på mötesordförande är Alexander Rydberg. 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Alexander Rydberg till mötesordförande. 
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§ 4  
 
Val av justerare och sekreterare 
Förslag på justerare är Marius Kocys och . 
 
Samordnaren informerar att ungdomsfullmäktiges samordnare brukar vara 
sekreterare under hela mandatperioden. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Marius Kocys till justerare. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Malin Qvarnström till sekreterare för hela 
mandatperioden. 
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§ 5  
 
Godkännande av dagordningen 
Mötesordförande presenterar dagordningen.  
 
Samordnaren informerar om att § 5 i kallelsen har flyttats till § 2. 
 
Samordnaren informerar om att § 9 och § 10 i kallelsen har slagits samman och 
flyttats till § 9. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att anta dagordningen. 
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§ 6  
 
Val av ordförandeskap 
Samordnaren informerar om att ordförandeskapet kan bestå av en ordförande och 
en vice ordförande, eller två ordföranden. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att ordförandeskapet ska bestå av två ordföranden 
och en vice ordförande. 
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§ 7  
 
Val av ordförande 
Mötesordföranden informerar med hjälp av samordnaren om ordförandens roll i 
ungdomsfullmäktige. 
 
Ordföranden ser till att stormötet flyter på och är ansiktet utåt och kontaktperson 
för ungdomsfullmäktige. Ordföranden planerar kommande möten tillsammans med 
arbetsutskottet. 
 
Kandideringar till ordförandeposten är: Alexander Rydberg, Matilda Glaas,  

, Leith Alkeddah, Fredrika Johansson, Viktor Vannemyr, Karina 
Pogsova, Fredrik Hedman, Felicia Johnsen, , Danna Kasham. 
 
Varje kandidat presenterade sig och berättade om varför de vill vara ordförande. 
Därefter gjordes en sluten omröstning. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Alexander Rydberg och Matilda Glaas till 
ordförande för ungdomsfullmäktige.  
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja två vice ordförande då de fått samma antal 
röster.  
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Viktor Vannemyr och Felicia Johnsen till 
vice ordförande för ungdomsfullmäktige. 
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§ 8  
 
Val till utskott 
Mötesordföranden informerar med hjälp av samordnaren om utskottens uppgifter. 
 
Arbetsutskottet tar extra ansvar för att förbereda möten och hjälpa till med olika 
saker under året, till exempel att representera ungdomsfullmäktige i olika 
sammanhang. Arbetsutskottet och samordnaren träffas två veckor innan varje 
stormöte för att sätta dagordningen. Ordföranden och vice ordföranden sitter med i 
arbetsutskottet. 
 
Medieutskottet ser till att ungdomsfullmäktige syns och hörs. De ser bland annat 
till att uppdatera ungdomsfullmäktiges konton på sociala medier och planerar 
marknadsföringen under valet. Medieutskottet och samordnaren träffas ungefär en 
gång i månaden. 

 
Valutskottet planerar och genomför valet under våren. Det innebär bland annat att 
vara med på valturnén och utforma valverktyget. Valutskottet och samordnaren 
träffas ungefär en gång i månaden. 
 
Samordnaren är sammankallande för utskottens möten. 
 
Kandidater till arbetsutskottet är: Alexander Rydberg, Matilda Glaas, Viktor 
Vannemyr, Felicia Johnsen, , Laith Alkeddah, Fredrika Johansson, 
Olle Ek, , Sofie Winblad, Sabina Moberg,  

. 
 
Kandidater till medieutskottet är: Danna Kasham, Fredrik Hedman, Noel Ward, 
Adam Al-Hag, Karina Pogosova, Marius Kocys, Greth Jonåker. 
 
Ingen ledamot kandiderar till valutskottet. 
 
Ajournering 
 
Ungdomsfullmäktige ajournerar val av frånvarande ledamöter till utskotten. 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att slå ihop medieutskottet och valutskottet. 
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Ungdomsfullmäktige beslutar att arbetsutskottet ska bestå av totalt åtta ledamöter, 
varav ordföranden, vice ordföranden och fyra ledamöter. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att medie- och valutskottet ska bestå av resterande 
ledamöter i ungdomsfullmäktige. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att till arbetsutskottet välja: 
 
Alexander Rydberg 
Matilda Glaas 
Viktor Vannemyr 
Felicia Johnsen 

 
Laith Alkeddah 
Fredrika Johansson 
Olle Ek 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att till medie- och valutskottet välja resterande 
ledamöter i ungdomsfullmäktige. 
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§ 9  
 
Beslut att anta handlingsplan och bilda 
fokusgrupper 
Samordnaren informerar om att ungdomsfullmäktige den 22 september 2022 hade 
en workshop med ett påverkanstorg för att arbeta fram en handlingsplan.  
 
Ledamöterna fick innan workshopen möjlighet att lämna in förslag på vad 
ungdomsfullmäktige ska arbeta med under mandatperioden. Under påverkanstorget 
diskuterades förslagen och nya förslag tillkom. Ledamöterna fick rösta på de olika 
förslagen och samordnaren sammanställde resultatet efter mötet. 
 
Samordnaren presenterar en sammanställning av de framröstade förslagen. 
 
Samordnaren påpekar att ungdomsfullmäktige behöver diskutera förslagens 
formuleringar och syften samt eventuella sammanslagningar innan fokusgrupper 
kan bildas och handlingsplanen antas. Samordnaren påpekar att det inte finns 
tillräckligt med tid för att göra detta på föreliggande möte och föreslår ajournering 
av frågan. 
 
Ajournering 
 
Ungdomsfullmäktige ajournerar § 9 till nästa stormöte. 
 
Reservationer 
 
Två av ledamöterna reserverar sig mot bildande av fokusgrupp 7 och 9. 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att ha ett extrainsatt stormöte för att besluta om att 
anta handlingsplanen och bilda fokusgrupper. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att det extrainsatta stormötet blir den 27 oktober 
klockan 17 på Samhällsbyggnadshuset.  
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§ 10  
 
Närvaroregel vid ungdomsfullmäktiges möten 
Samordnaren föreslår en närvaroregel vid ungdomsfullmäktiges möten: 
 
Om du inte kan komma på ett stormöte skickar du ett sms eller ett mejl till 
samordnaren. Om du missar två stormöten i rad tar samordnaren kontakt med dig 
och frågar om du vill behålla din plats i ungdomsfullmäktige. 
 
Samordnaren informerar om kontaktuppgifter. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att anta närvaroregeln.   
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§ 11  
 
Samordnaren informerar 
Samordnaren informerar om att nästa ordinarie stormöte är torsdagen den 10 
november klockan 17 på Samhällsbyggnadshuset.  
 
Samordnaren påminner om ungdomsfullmäktiges beslut om att ha ett extrainsatt 
stormöte torsdagen den 27 oktober klockan 17 på Samhällsbyggnadshuset för att 
bilda fokusgrupper och anta handlingsplanen. 
 
Samordnaren föreslår att arbetsutskottet samt medie- och valutskottet träffas för 
första gången efter stormötet torsdagen den 27 oktober på Samhällsbyggnadshuset. 
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§ 12  
 
Övriga frågor 
Katarina Pogosova och Laith Alkeddah berättar om när de var på Stadshotellet den 
26 september för att presentera ungdomsfullmäktige och inleda kursveckan för 
Svensk förening för ungdomsmedicin. Inbjudan inkom via mejl till 
ungdomsfullmäktige från Anna Enström, skolläkare på Karlstads kommun, den 19 
augusti.  
 

 
 
 




