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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-02-13 
 
 

Tid och plats  Torsdag den 9 februari 2023 klockan 17.00 
Vänern, Samhällsbyggnadshuset 

   
 

Ledamöter  Alexander Rydberg 
Danna Kasham 
Felicia Johnsen 
Fredrika Johansson 
Karina Pogosova 
Laith Alkeddah 
Matilda Glaas 
Olle Ek 
Sabina Moberg 
Sofie Winblad 
Viktor Vannemyr 

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

   
Justerare  Viktor Vannemyr NTI Gymnasiet 

   
Övriga närvarande  Frida Pettersson 

Yusuf Muhawech 
 
Malin Qvarnström 
 

Kommunalråd (C) 
Styrelseledamot, Sveriges 
ungdomsråd 
Kommunledningskontoret 
 

   
 

Underskrifter  Sekreterare   
  Malin Qvarnström 
   

Ordförande   
  Matilda Glaas 
   
   
  Alexander Rydberg 
 

Justerare 
  

  Viktor Vannemyr 
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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-02-13 
 
 
 
 
§ 1  
 
Mötet öppnas 
Ordföranden hälsar deltagarna välkomna till ungdomsfullmäktiges stormöte och 
förklarar mötet öppnat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://karlstad.se/
mailto:ungdomsfullmaktige@karlstad.se


 

sid 3 (14) 

 

Postadress: Karlstads kommun 651 84 Karlstad Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se  

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-02-13 
 
 
 
 
§ 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 och föreslår att ajournera punkt 8 och 9 till 
nästkommande stormöte eftersom ledamöterna behöver lägga tid på att planera 
valturnén. 
 
Samordnaren vill lägga till information om IRL ungdomsmötet under punkt 13. 
 
Ledamöterna har inga övriga frågor att lägga till. 
 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att ajournera punkt 8 och 9 till nästkommande 
stormöte. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att lägga till information om IRL ungdomsmötet 
under punkt 13. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 4  
 
Gäst: Frida Pettersson (C) 
Frida presenterar sig och ställer några frågor till ledamöterna: Vad är bra med 
centrum idag? Vad är dåligt? Vad behöver vi satsa på? 
 
Ledamöterna tycker att det kan kännas otryggt i centrum på kvällarna och att det 
behövs en plats i centrum för ungdomar där det finns en vuxen. Det blir desto 
viktigare nu när Ungdomens hus flyttar från centrum. Det enda ungdomar kan göra 
i centrum är att shoppa och äta. Kan man öppna en plats där ungdomar bara kan 
sitta och prata? Det hade varit bra med en plats i centrum dit man kan gå för att 
plugga, men där man inte måste köpa något för att få sitta där. 
 
Det hade också varit bra med fler aktiviteter för ungdomar, ungefär som 
lovaktiviteter men på helgerna. Det behövs fler kulturaktiviteter som riktar sig till 
ungdomar och de behöver spridas. Går det att synas mer på sociala medier? Kan 
kommunen starta ett Instagram-konto för Karlstads kommun, så att fler unga kan ta 
del av de inlägg kommunen publicerar? 
 
Frida uppmanar ledamöterna att jobba vidare med frågorna och att det går bra att 
höra av sig direkt till Frida på frida.pettersson@karlstad.se. 
 

 
 

https://karlstad.se/
mailto:ungdomsfullmaktige@karlstad.se


 

sid 6 (14) 

 

Postadress: Karlstads kommun 651 84 Karlstad Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se  

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-02-13 
 
 
 
 
§ 5  
 
Utvecklingen av centrum ur ett 
ungdomsperspektiv 
Ledamöter i ungdomsfullmäktige har vid flera tillfällen under mandatperioden 
visat intresse för utvecklingen av centrum. Finns det någon av ledamöterna eller 
utskotten som vill lämna in ett konkret förslag eller motion så att 
ungdomsfullmäktige kan jobba vidare med frågan? 
 
Ledamöterna uppmanas att ta med sig sina idéer från diskussionen med Frida och 
skicka in egna förslag och motioner. 
 

 
 

https://karlstad.se/
mailto:ungdomsfullmaktige@karlstad.se


 

sid 7 (14) 

 

Postadress: Karlstads kommun 651 84 Karlstad Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se  

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-02-13 
 
 
 
 
§ 6  
 
Information om elevborgarråd för klimatet 
Elevborgarrådet för klimatet är ett initiativ som ger grundskoleelever i årskurs 4–9 
möjlighet att tycka till om klimatet. Målet är att eleverna ska ta fram konkreta 
åtgärdsförslag för Karlstad inom en rad olika sektorer. Målgruppen för mottagandet 
av förslagen är kommunens beslutsfattare.  
 
Några av ledamöterna var med på ett möte i januari när Klara Perhamre, 
miljösamordnare, presenterade initiativet. Hon ser gärna att ungdomsfullmäktige 
också lämnar in förslag till elevborgarrådet. De frågeställningar som kan tas upp 
är: Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i 
kläm? Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun? 
 
Ledamöterna uppmanas att träffas, diskutera frågorna och skriva ihop förslag som 
ungdomsfullmäktige gemensamt kan skicka in till elevborgarrådet. 
 
För mer information om elevborgarrådet, gå in på följande länk: 
https://skola.karlstad.se/elevborgarrad/. 
 

 
 

https://karlstad.se/
mailto:ungdomsfullmaktige@karlstad.se
https://skola.karlstad.se/elevborgarrad/


 

sid 8 (14) 

 

Postadress: Karlstads kommun 651 84 Karlstad Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: ungdomsfullmaktige@karlstad.se  

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
Protokoll  2023-02-13 
 
 
 
 
§ 7  
 
Motion: Elevborgarråd för klimatet för 
gymnasiet 
Alexander Rydberg har lämnat in en motion till ungdomsfullmäktige som handlar 
om att införa ett elevborgarråd för klimatet för gymnasieskolan. Motionen bifogas 
till protokollet. 
 
Ungdomsfullmäktiges beslut 
Ungdomsfullmäktige beslutar att godkänna motionen med följande tillägg: 
 

• Grunderna finns redan för hur ett elevborgarråd kan starta upp. De som 
driver det nuvarande elevborgarrådet bör vara behjälpliga med att starta 
upp ett elevborgarråd för gymnasiet. 

• Ett elevborgarråd för gymnasiet bör kunna påbörjas under nästa läsår. 
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§ 8 Information om att skriva förslag och motioner 
Ungdomsfullmäktige har under § 3 beslutat att ajournera föreliggande punkt till 
nästkommande stormöte. 
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§ 9  
 
Information om ungdomsfullmäktiges 
organisation 
Ungdomsfullmäktige har under § 3 beslutat att ajournera föreliggande punkt till 
nästkommande stormöte. 
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§ 10  
 
Gäst: Yusuf Muhawech, Sveriges ungdomsråd 
Ungdomsfullmäktige är medlemmar i Sveriges ungdomsråd, där styrelsen har 
arbetat fram ett faddersystem. Syftet med systemet är att Sveriges ungdomsråd ska 
kunna närma sig de lokala ungdomsråden och att faddrarna ska vara stöd i vårt 
arbete samt hjälpa till med rapportering i eBas. 
 
Yusuf, som deltar digitalt, berättar att han sitter med som ledamot i styrelsen och är 
engagerad i Skövde ungdomsforum. Han uppmanar ledamöterna att kontakta 
honom i frågor som rör ungdomsfullmäktiges organisering samt rapportering i 
eBas. Ledamöterna kan kontakta Yusuf på yusuf@sverigesungdomsrad.se. 
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§ 11  
 
Fokusgrupperna och utskotten informerar 
 
Fokusgruppen Evenemang och mötesplatser för unga berättar att de ska boka ett 
möte med biblioteket för att arrangera ett bokevent. 
 
Fokusgruppen Utveckla kollektivtrafik och cykelbanor skapar just nu en enkät om 
ungdomars cykelvanor och syn på cykling tillsammans med Region Värmland. 
Enkäten ska skickas ut till kommunens grund- och gymnasieskolor. 
 
Fokusgruppen Diskussioner om känsliga ämnen har inget att rapportera.  
 
Fokusgruppen Besök av Försvarsmakten och frivilliga försvarsorganisationer i 
skolorna berättar att de har kommit igång med sitt arbete och tagit en första 
kontakt. 
 
I Fokusgruppen Klimatneutrala Karlstad 2030: Cirkulär konsumtion har Alexander 
skrivit en motion som lades fram under § 7.  
 
Utskotten har inget att rapportera.  
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§ 12  
 
Samordnaren informerar 
 
Det har inkommit en skrivelse till ungdomsfullmäktige från Katarina Uthaug, 
lärare på Sundsta-Älvkullegymnasiet, som handlar om omklädningsrummen på 
Sundsta idrottshus. I skrivelsen, som bifogas till protokollet, föreslår man följande: 
 

• Att alla duschutrymmen i Sundsta idrottshus byggs om till låsbara 
duschbås. 

• Att det byggs ett antal mindre omklädningsrum (avsedda för en person) 
som är unisex. 

 
Katarina undrar om det är en fråga som ungdomsfullmäktige vill jobba vidare med. 
Ledamöterna visar intresse och samordnaren tar kontakt med Katarina. 
 
Kommunikationsavdelningen på Kommunledningskontoret undrar om 
ungdomsfullmäktige och projektgruppen för Lots of Love vill ta hand om 
Instagramkontot Karlstads största lag i samband med skolavslutningen vecka 23. 
Ledamöterna visar intresse och samordnaren tar kontakt med 
kommunikationsavdelningen. 
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§ 13  
 
Övriga frågor 
Den 27-29 januari åkte Danna, Fredrik, Fredrika, Sofie och Viktor till Borås för att 
delta på IRL ungdomsmötet som är Sveriges ungdomsråds största årliga 
arrangemang dit alla medlemmar bjuds in att delta. De fick vara med på olika 
föreläsningar och workshops som bland annat handlade om hur normer påverkar 
oss, hur man skriver motioner och rapporterar i eBas, hur vi kan förbättra våra 
ungdomsråd och hur poesi kan förena och mobilisera.  
 
Ledamöterna var väldigt nöjda med helgen och kom med tips på hur vi kan skriva 
motioner och förslag på hur vi kan förbättra ungdomsfullmäktige. 
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