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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-01-16 
 
 

Tid och plats  Torsdag den 12 januari 2023 klockan 17.00 
Vänern, Samhällsbyggnadshuset 

   
 

Ledamöter  Danna Kasham 
Felicia Johnsen 
Viktor Vannemyr 
Karina Pogosova 
Sofie Winblad 
Greth Jonåker 
Fredrika Johansson 
Matilda Glaas 
Fredrik Hedman 
Olle Ek 
Laith Alkeddah 
Sabina Moberg 

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

   
Justerare  Greth Jonåker Rudsskolan 

   
Övriga närvarande  Kristin Idskog 

Jan Johansson 
Monica Persson 
 
Malin Qvarnström 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen 
Kommunledningskontoret 
 

   
 

Underskrifter  Sekreterare   
  Malin Qvarnström 
   

Ordförande   
  Matilda Glaas 
   
   
  Felicia Johnsen 
 

Justerare 
  

  Greth Jonåker 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-01-16 
 
 
 
 
§ 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 Greth Jonåker. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Greth Jonåker 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: Kristin Idskog och Jan Johansson 
Kristin berättar att kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för ett brett utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen är fördelad på de tre 
verksamhetsområdena kultur, idrott och fritid samt mötesplatser. 
 
Jan Johansson, som är verksamhetschef för mötesplatser, berättar att verksamheten 
består av fritidsgårdar, parklekar, Ungdomens hus, Seniorernas hus, 
kolloverksamhet och aktivitetsskola. Jan berättar också att det finns pengar att söka 
för ungdomar som vill genomföra projekt, aktiviteter eller event.  
 
Laith tar upp frågan om att Ungdomens hus ska flytta från centrum och undrar om 
det kommer att öppna något annat alternativ för ungdomar i centrum. Jan svarar att 
det inte finns några planer att öppna något för ungdomar i centrum i dagsläget.  
 
Karina undrar varför man ska ha Ungdomens hus på Sundsta när Tolvmansgatans 
fritidsgård finns i närheten. Jan svarar att fritidsgårdarna har olika målgrupper. På 
Tolvmansgatans fritidsgård är majoriteten högstadieungdomar och Ungdomens hus 
har en äldre målgrupp. 
 
Viktor menar att det ändå behöver finnas något för ungdomar i centrum. Jan svarar 
att det inte bara är kultur- och fritidsförvaltningen som bestämmer hur det ska se ut 
i centrum. 
 
Greth undrar om man skulle kunna ha en stor lokal i centrum dit ungdomar kan gå 
in om man känner sig otrygg när man är i centrum. Jan svarar att det kan vara en 
fråga att ta upp med Trygghetscenter. 
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§ 5  
 
Gäst: Monica Persson 
Monica berättar att arbetsmarknads- och socialförvaltningen fungerar som ett stöd 
för samhället. En viktig målgrupp är barn och unga som har behov av skydd från 
socialtjänsten.  
 
Monica menar att vi behöver fråga barn och unga vad de behöver för att ha det bra, 
eftersom tidigare generationer inte har samma insyn. Monica menar att vi behöver 
prata mer om psykisk ohälsa i skolorna och hjälpa barn och unga med att se att det 
finns en väg ut. Monica tipsar om Nexus, dit barn och unga upp till 25 år kan vända 
sig för att få rådgivning och behandling. 
 
Monica berättar också om Ung arena, som är plats för ungdomar mellan 16-24 år 
som vill komma igång med arbete och studier.  
 
Monica föreslår att arbetsmarknads- och socialförvaltningen skickar ut ärenden på 
remiss till ungdomsfullmäktige, så att ungdomsfullmäktige får möjlighet att tycka 
till i olika frågor. 
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§ 6  
 
Informationsturné om valet till 
ungdomsfullmäktige 
Malin går igenom tidplanen och aktuella bokningar på grund- och gymnasieskolor. 
Ledamöterna anmäler intresse för att vara med och prata om ungdomsfullmäktige 
på informationsturnén. Samtliga närvarande ledamöter vill på något sätt vara 
delaktiga. 
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§ 7  
 
Information om att skriva motioner och förslag 
Matilda påpekar att det är viktigt att ledamöter i ungdomsfullmäktige tar upp idéer 
och förslag som ungdomsfullmäktige kan diskutera och rösta på i samband med 
stormöten. 
 
Malin har tagit fram mallar som ledamöterna kan använda för att lämna in 
motioner och förslag. Malin påpekar att det är viktigt att ledamöterna kommer med 
konkreta förslag som ungdomsfullmäktige kan rösta på och ta med till kommunens 
verksamheter och beslutsfattare. Likaså är det viktigt att ledamöterna är pålästa om 
sina förslag så att de kan svara på frågor från de andra ledamöterna. 
 
Malin har tagit fram två mallar: en för att skriva motioner och en för att skriva 
förslag. Motioner är idéer som kommer från enskilda ledamöter och förslag är idéer 
som kommer från utskotten. Motioner och förslag lämnas eller mejlas till Malin 
som tar med motionen eller förslaget till nästa arbetsutskottsmöte som sätter 
dagordningen för nästkommande stormöte. 
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§ 8  
 
Fokusgrupperna informerar 
Fokusgruppen Evenemang och mötesplatser för unga berättar att Laith har kontakt 
med biblioteket och Frida Bernhardsson på kultur- och fritidsförvaltningen om att 
anordna en bokmässa. De ska boka ett planeringsmöte och Laith uppmanar 
ledamöterna att skicka in boktips. Fokusgruppen diskuterar också om det är möjligt 
att besöka och eventuellt samarbeta med ett annat ungdomsfullmäktige på annan 
ort. 
 
Fokusgruppen Diskussioner om känsliga ämnen har inte gjort något mer sedan 
senast. Felicia meddelar att hon inte kan vara med i gruppen längre eftersom hon 
vill lägga mer tid på att förbereda Lots of Love-festivalen. 
 
Fokusgruppen Utveckla kollektivtrafik och cykelbanor har en kontakt på Region 
Värmland som de ska träffa för ett första möte om cykelplanen. 
 
Fokusgruppen Besök från Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer i 
skolorna meddelar att det inte har hänt något sedan senast. Greth har försökt 
komma i kontakt med de andra gruppmedlemmarna men de har inte svarat. 
 
Fokusgruppen Klimatneutrala Karlstad 2030: Cirkulär konsumtion har inget att 
informera om då Alexander inte är med på mötet. 
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§ 9  
 
Utskotten informerar 
På förra utskottsmötet var bara fyra ledamöter på plats: tre från arbetsutskottet och 
en från medie- och valutskottet. De hade därför ett gemensamt möte där 
dagordningen fastställdes. Några av ledamöterna påpekar att de inte visste att det 
var utskottsmöte. 
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§ 10  
 
Samordnaren informerar 
Malin har tidigare anmält fokusgruppen Utveckla kollektivtrafik och cykelbanor 
till Winter Cycling Congress, som är en nationell konferens om vintercykling, men 
konferensen har blivit inställd. Malin har dock tagit kontakt med Sofia Bjarnesson 
på Region Värmland som vill träffa ungdomsfullmäktige för att höra deras tankar 
och idéer om cykelplanen. Malin föreslår ett mötesdatum och meddelar 
fokusgruppen. 
 
Helgen den 27-29 januari anordnar Sveriges ungdomsråd ett ungdomsmöte för alla 
ungdomsråd i Sverige. Tanken är att ungdomar ska mötas och inspireras av 
inbjudna gäster som underhållare, inspirationstalare, föreläsare, workshopledare 
politiker, och av varandra. Mötet är i Borås och Malin undrar om ledamöterna vill 
åka. Alla ledamöter som är med på mötet är intresserade. 
 
Malin informerar om våra kommande möten, bland annat planeringsmöte för Lots 
of Love, möte om elevborgarrådet, utskottsmöte och nästa stormöte då vi får besök 
av kommunalråd Frida Pettersson (C) och vår fadder på Sveriges ungdomsråd 
Yusuf Muhawech, som deltar digitalt. 
 
Malin meddelar att Marius tyvärr har slutat i ungdomsfullmäktige. Det innebär att 
vi är totalt 15 ledamöter i ungdomsfullmäktige. 
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§ 11  
 
Övriga frågor 
Ledamöterna har inga övriga frågor att ta upp. 
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