
 

 

 

sid 1 (122) 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

Protokoll  2022-12-09 

 

 

Tid och plats  Torsdag den 8 december 2022 klockan 16.30 

Vänern, Samhällsbyggnadshuset 

   

 

Närvarande ledamöter  Danna Kasham 

Felicia Johnsen 

Viktor Vannemyr 

Karina Pogosova 

Sofie Winblad 

Alexander Rydberg 

Greth Jonåker 

Fredrika Johansson 

Matilda Glaas 

Fredrik Hedman 

Olle Ek 

Laith Alkeddah 

Nordic International School 

Nordic International School 

NTI Gymnasiet 

Nordic International School 

Tingvallagymnasiet 

Sundsta-Älvkullegymnasiet 

Rudsskolan 

Nobelgymnasiet 

Sundsta-Älvkullegymnasiet 

Nobelgymnasiet 

Hultsbergsskolan 

Nordic International School 

   

Justerare  Viktor Vannemyr NTI Gymnasiet 

   

Övriga närvarande  Linda Larsson (S) 

Ungdomar för trygghet 

Malin Qvarnström 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Samordnare på 

Kommunledningskontoret 

 

   

 

Underskrifter  Sekreterare   

  Malin Qvarnström 

   

Ordförande   

  Matilda Glaas 

   

   

  Alexander Rydberg 

 

Justerare 

  

  Viktor Vannemyr 
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§ 1  

 

Mötet öppnas 
Ordföranden hälsar deltagarna välkomna till ungdomsfullmäktiges stormöte och 

förklarar mötet öppnat. 
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§ 2  

 

Val av justerare 
Förslag på justerare är Viktor Vannemyr. 

 

 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Viktor Vannemyr till justerare. 
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§ 3  

 

Godkännande av dagordningen 
Ordförande presenterar dagordningen.  

 

 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen utan ändringar. 
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§ 4  

 

Gäst: Linda Larsson (S) 
Linda berättar om sin resa från att själv ha varit med och startat upp 

ungdomsfullmäktige till att idag vara kommunstyrelsens ordförande. Hon berättar 

om det arvode som införs efter årsskiftet, som för ledamöternas del innebär att de 

kommer att få 250 kronor för varje protokollfört sammanträde. Linda förklarar att 

det rödgröna styret vill visa sin uppskattning till ungdomsfullmäktige och tar även 

upp de förslag som rör unga i budgeten. 
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§ 5  

 

Gäst: Ungdomar för trygghet 
Ungdomar för trygghet berättar om sin verksamhet, varför de finns och hur de 

jobbar. Några av ledamöterna skulle vilja vara med på deras vandringar och 

Ungdomar för trygghet meddelar att det går att ordna. 
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§ 6  

 

Fokusgrupperna rapporterar 
Laith Alkeddah som är kontaktperson för fokusgruppen Evenemang och 

mötesplatser för unga berättar att de har varit på ett möte på kultur- och 

fritidsförvaltningen. Där fick fokusgruppen en kontaktperson som hjälper dem 

vidare med gruppens frågor. Gruppen har pratat om att arrangera en träff på 

biblioteket med syfte att främja läsning. Det finns även intresse i gruppen att 

arrangera ett spel- och filmkonvent. Laith uppmanar övriga ledamöter att höra av 

sig till honom om man vill vara med och planera träffen på biblioteket och till 

Fredrika om man vill vara med i planeringen av spel- och filmkonventet. 

 

Greth Jonåker som är kontaktperson för fokusgruppen Diskussioner om känsliga 

ämnen berättar att gruppen har träffats en gång och diskuterat vilka frågor de vill 

driva. De har också varit på ett möte på Centrala elevhälsan och pratat om hur de 

arbetar där och resultaten från elevhälsoenkäten ELSA. Greth berättar att gruppen 

kommer att träffa Centrala elevhälsan igen. 

 

Viktor och Matilda som sitter med i fokusgruppen Utveckla kollektivtrafik och 

cykelbanor berättar att de inte har träffats än men att de har blivit inbjudna att delta 

på Winter Cycling Congress 2023 och att de är intresserade. 

 

Fredrik Hedman som är kontaktperson för fokusgruppen Besök från 

Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer i skolorna berättar att de inte 

har kommit så långt i sitt arbete. 

 

Alexander Rydberg som sitter med i fokusgruppen Klimatneutrala Karlstad 2030: 

Cirkulär konsumtion berättar att han väntar på besked från den projektgrupp på 

miljöförvaltningen som vill involvera fokusgruppen i sitt arbete. Han har funderat 

på att göra en enkät i skolan och kanske prata om cirkulär konsumtion på 

mentorstiden. 
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§ 7  

 

Medie- och valutskottet informerar 
Medie- och valutskottet berättar att de har diskuterat hur ungdomsfullmäktige ska 

synas. Det har kommit upp många bra idéer som de menar kan bidra till att hålla 

ihop ungdomsfullmäktiges profil. Medie- och valutskottet vill till exempel beställa 

profilkläder som ledamöterna kan ha på sig när de representerar 

ungdomsfullmäktige i olika sammanhang. De vill också att ungdomsfullmäktige 

ska ha en maskot. Medie- och valutskottet behöver renodla sina idéer så att de kan 

framföras som konkreta förslag och får i uppgift att skriva fram sina förslag. 
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§ 8  

 

Arbetsutskottet informerar 
 

Arbetsutskottet visar ungdomsfullmäktiges budget och föreslår vad 

ungdomsfullmäktige ska lägga sina pengar på: studiebesök på riksdagen, 

julavslutning, aktiviteter för att stärka sammanhållningen i ungdomsfullmäktige 

och sommaravslutning. Ledamöterna i ungdomsfullmäktige tycker att alla förslag 

är bra. Vid nästa utskottsmöte tar arbetsutskottet fram en ungefärlig budget för de 

olika förslagen.  

 

Laith Alkeddah berättar att arbetsutskottet diskuterar om det går att samarbeta med 

eller åka på studiebesök till ett annat ungdomsfullmäktige nära Karlstad. 
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§ 9  

 

Julavslutning 
Arbetsutskottet föreslår att ungdomsfullmäktige träffas på UNO. Fokusgruppen 

Evenemang och mötesplatser för unga får i uppgift att planera en 

samarbetsaktivitet. Sedan blir det julklappsutdelning, som samordnaren planerar. 

Samordnaren bokar också bord på en restaurang. 

 

Förslag på datum är den 15 eller den 16 december klockan 17-21. 

 

 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att julavslutningen blir den 16 december klockan 17-

21. 
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§ 10  

 

Samordnaren informerar 
Samordnaren går igenom alla kommande möten innan jul: 

 

• 12 december, klockan 09.00-10.00: Flottenträff på Samhällsbyggnadshuset 

• 12 december, klockan 17.00-18.30: Möte med Trygghetscenter och Polisen 

• 16 december, klockan 17.00-21.00: Julavslutning 

• 20 december, klockan 16.00-17.00: Intervju för tidningen Vi i Karlstad 

• 20 december, klockan 17-19: Utskottsmöte 

• 21 december, klockan 17-19: Planeringsmöte Lots of Love 2023 

 

Samordnaren informerar om det praktiska kring det arvode som ledamöterna 

kommer att få efter årsskiftet för varje protokollfört sammanträde. 

 

Samordnaren uppmanar ledamöterna att anmäla sig till medborgarpanelen och 

hänvisar till informationen på Karlstads kommuns webbplats: 

https://karlstad.se/Kommun-och-politik/delta-och-paverka/medborgarpanel/.  

 

Samordnaren informerar fokusgruppen Utveckla kollektivtrafik och cykelbanor om 

att vi ska anmäla gruppens medlemmar till Winter Cycling Congress 2023. 

 

Samordnaren meddelar att Ung Kultur Möts (UKM) söker fler personer som vill 

vara med i arrangörsgruppen för kommande festival. Alexander, som redan är 

engagerad i UKM, berättar om vad det innebär. 

 

 

 

  

https://karlstad.se/
mailto:ungdomsfullmaktige@karlstad.se
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/delta-och-paverka/medborgarpanel/


 

sid 12 (12) 

 

Postadress: Karlstads kommun 651 84 Karlstad Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset karlstad.se 

Tel: 054-540 00 00 E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se  

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

Protokoll  2022-12-09 

 

 

 

 

§ 11  

 

Övriga frågor 
Ledamöterna har inga övriga frågor att ta upp. 
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