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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-11-14 
 
 

Tid och plats  Torsdag den 10 november 2022 klockan 17.00 
Solen, Samhällsbyggnadshuset 

   
 

Närvarande ledamöter  Danna Kasham 
Viktor Vannemyr  
Sabina Moberg 
Sofie Winblad 
Alexander Rydberg  
Greth Jonåker 
Marius Kocys 
Fredrika Johansson 
Matilda Glaas 
Fredrik Hedman 
Olle Ek 
Laith Alkeddah 

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

   
Justerare  Marius Kocys  

   
Övriga närvarande  Malin Qvarnström 

 
 

Samordnare på 
Kommunledningskontoret 
 

   
 

Underskrifter  Sekreterare   
  Malin Qvarnström 
   

Ordförande   
  Matilda Glaas 
   
   
  Alexander Rydberg 
 

Justerare 
  

  Marius Kocys 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-11-14 
 
 
 
 
§ 1  
 
Mötet öppnas 
Ordföranden hälsar deltagarna välkomna till ungdomsfullmäktiges stormöte och 
förklarar mötet öppnat. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-11-14 
 
 
 
 
§ 2  
 
Val av justerare 
Förslag på justerare är Marius Kocys. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Marius Kocys till justerare. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-11-14 
 
 
 
 
§ 3  
 
Godkännande av dagordningen 
Ordförande presenterar dagordningen.  
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen utan ändringar. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-11-14 
 
 
 
 
§ 4  
 
Gäst: Alan Schürer 
Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör på Karlstads kommun, berättar om hur 
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar och pågående projekt i Karlstad. Alan berättar 
också om den digitala medborgarpanelen, som är ett pilotprojekt med syfte att 
inhämta Karlstadsbornas synpunkter i utvalda ämnen för att få fram bättre 
beslutsunderlag.  
 
Mer information om medborgarpanelen och möjlighet att anmäla sig finns på 
Karlstads kommuns webbplats: https://karlstad.se/Kommun-och-politik/delta-och-
paverka/medborgarpanel/.  
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-11-14 
 
 
 
 
§ 5  
 
Gäst: Niklas Wikström (L) 
Niklas pratar om hur ledamöterna kan driva frågor i kommunen och påminner om 
att ledamöterna kan skicka förslag direkt till politikerna. Niklas berättar att han är 
ordförande i samverkansgruppen för barn och unga, som arbetar med att underlätta 
arbetet mellan förvaltningarna i Karlstads kommun. Gruppen träffas fyra gånger 
per år och arbetar med frågor som berör barn och unga. Nästa möte är den 24 
november och då är ungdomsfullmäktige inbjudna. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2022-11-14 
 
 
 
 
§ 6  
 
Samverkansgruppen för barn och unga den 24 
november 
Ungdomsfullmäktige är inbjudna till samverkansgruppen för barn och unga den 24 
november för att berätta om sin verksamhet och vad som är på gång i 
ungdomsfullmäktige. 
 
Ungdomsfullmäktige föreslår att en av ungdomsfullmäktiges två ordföranden och 
en ledamot följer med samordnaren på mötet. 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att Alexander och Danna följer med samordnaren på 
mötet med samverkansgruppen för barn och unga den 24 november. 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
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§ 7  
 
Julavslutning och kick off 
Ungdomsfullmäktige föreslår att vi har en julavslutning på UNO i december och att 
den planeras av arbetsutskottet, som också bestämmer datum för julavslutningen 
vid nästa utskottsmöte.  
 
Ungdomsfullmäktige föreslår att vi har en kick off på UNO den 18 november och 
att fokusgruppen ”Evenemang och mötesplatser för unga” ansvarar för att boka 
lokal och planera aktiviteter. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att arbetsutskottet ansvarar för att planera 
julavslutningen på UNO. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att fokusgruppen ”Evenemang och mötesplatser för 
unga” ansvarar för att boka lokal och planera aktiviteter för en kick off på UNO 
den 18 november.  
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
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§ 8  
 
Samverkansmöte med tjänstepersoner och 
politiker 
Under arbetsutskottets senaste möte diskuterades det om ungdomsfullmäktige kan 
organisera ett samverkansmöte med tjänstepersoner och politiker i januari eller 
februari 2023. Ett förslag var att fokusgrupperna arbetar fram frågeställningar och 
förslag som de kan presentera och diskutera på ett sådant möte.  
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att vänta med frågan tills fokusgrupperna har 
kommit i gång ordentligt med sitt arbete. 
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§ 9  
 
Ungdomsfullmäktiges mandatperioder 
Under arbetsutskottets senaste möte diskuterades ungdomsfullmäktiges 
mandatperioder.  
 
Av ungdomsfullmäktiges reglemente framgår det av § 3 att mandatperioden för 
ungdomsfullmäktige är ett skolår. 
 
För att ungdomsfullmäktige aldrig ska bytas ut helt och hållet föreslås en ändring i 
§ 3. Förslaget är att det ska finnas ett juniormandat som sträcker sig över ett skolår 
och ett seniormandat som sträcker sig över två skolår. Förslaget kan bidra till att 
öka kunskap, skapa kontinuitet och stärka ungdomsfullmäktige eftersom 
ungdomsfullmäktige enligt förslaget alltid kommer att bestå av både nya och mer 
erfarna ledamöter. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att skriva fram förslaget till kommunfullmäktige. 
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§ 10  
 
Samordnaren informerar 
Ungdomsfullmäktige är inbjudna till ”Flotten”, som är en temaserie med öppna 
informationsträffar i Samhällsbyggnadshuset som på olika sätt berör kommunens 
arbete med social hållbarhet. En av träffarna handlar om dialog med barn och unga, 
och ungdomsfullmäktige har bjudits in för att berätta om sin verksamhet. Medie- 
och valutskottet ansvarar för att förbereda en presentation. Alla ledamöter i 
ungdomsfullmäktige är välkomna den 12 december! 
 
Samordnaren berättar att ungdomsfullmäktige finns med i ansökan om att arrangera 
den nationella konferensen DrogFOKUS 2024, och att det nu står klart att Karlstad 
kommer att stå som värd. Konferensen handlar om förebyggande och 
hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. 
 
Samordnaren går igenom en lista på de gäster som är inbokade till 
ungdomsfullmäktiges stormöten. 
 
Samordnaren informerar om att några ledamöter har slutat i ungdomsfullmäktige 
och att ungdomsfullmäktige nu består av 17 ledamöter. 
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§ 11  
 
Övriga frågor 
Ledamöterna har inga övriga frågor att ta upp. 
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