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UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

Protokoll  2023-03-13 

 

 

Tid och plats  Torsdag den 9 mars 2023 klockan 17.00 

Vänern, Samhällsbyggnadshuset 

   

 

Ledamöter  Danna Kasham 

Fredrika Johansson 

Karina Pogosova 

Laith Alkeddah 

Matilda Glaas 

Olle Ek 

Sabina Moberg 

Sofie Winblad 

Viktor Vannemyr 

Greth Jonåker 

Fredrik Hedman 

Nordic International School 

Nobelgymnasiet 

Nordic International School 

Nordic International School 

Sundsta-Älvkullegymnasiet 

Hultsbergsskolan 

Rudsskolan 

Tingvallagymnasiet 

NTI Gymnasiet 

Rudsskolan 

Nobelgymnasiet 

   

Justerare  Fredrik Hedman Nobelgymnasiet 

   

Övriga närvarande  Monika Bubholz 

Sara Burnett 

Johan Kullander 

 

Fatima Kanu Hedin 

 

Mariah Ljung 

 

Malin Qvarnström 

 

Kommunalråd (MP) 

Politisk sekreterare 

Skoldirektör, gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

Samordnare, gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

Lärare, gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

Kommunikationsstrateg, 

kommunledningskontoret 

 

   

 

Underskrifter  Sekreterare   

  Malin Qvarnström 

   

Ordförande   

  Matilda Glaas 

   

   

  Viktor Vannemyr 

 

Justerare 

  

  Fredrik Hedman 
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§ 1  

 

Mötet öppnas 
Ordföranden hälsar deltagarna välkomna till ungdomsfullmäktiges stormöte och 

förklarar mötet öppnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

sid 3 (13) 

 

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

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

 

UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

Protokoll  2023-03-13 

 

 

 

 

§ 2  

 

Val av justerare 
Förslag på justerare är Fredrik Hedman. 

 

 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att välja Fredrik Hedman till justerare. 
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§ 3  

 

Godkännande av dagordningen 
Ordförande presenterar dagordningen och vill lägga till en punkt under § 12 Övriga 

frågor om en debattartikel som har inkommit från Sveriges ungdomsråd. 

 

 

Ungdomsfullmäktiges beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 4  

 

Gäst: Monika Bubholz (MP) och Sara Burnett 
Monika presenterar sig och berättar om sin bakgrund från studier och tidigare 

arbete till att idag vara kommunalråd och ordförande för teknik- och 

fastighetsnämnden i Karlstads kommun.  

 

Monika berättar om kommunens klimatmål och viktiga miljöfrågor, som till 

exempel hur kommunen kan jobba för att bli mer cirkulär när det kommer till 

konsumtion och dessutom jobba för att stärka tilliten i samhället. 

 

Sara, som jobbar som politisk sekreterare, berättar att hon själv suttit med som 

ledamot i ungdomsfullmäktige och varit engagerad i ungdomsfrågor. 

 

Ledamöterna tar upp den skrivelse som har skickats till gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden från lärare, genusgruppen och elevkåren på Sundsta-

Älvkullegymnasiet. Skrivelsen handlar om ett förslag om renovering av 

omklädningsrummen i Sundsta idrottshus. Ledamöterna påpekar att tre nämnder 

berörs av skrivelsen: gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, teknik- och 

fastighetsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden, varpå de undrar hur 

ungdomsfullmäktige kan vara med och driva frågan vidare.  

 

Monika svarar att nämnderna behöver diskutera frågan i respektive nämnd, 

uppmanar ledamöterna att höra av sig till henne och hänvisar till 

monika.bubholz@karlstad.se. 
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§ 5  

 

Gäst: Johan Kullander, Fatima Kanu Hedin och 

Mariah Ljung 
Johan, skoldirektör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, berättar om 

förvaltningens arbete och möjliga samverkansformer mellan ungdomsfullmäktige 

och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Några sådana är 

ungdomsfullmäktige som remissinstans och ett möjligt framtida samarbete med de 

kontaktpolitiker som ska vistas ute på skolorna i höst. Johan påpekar att gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen vill förbättra samarbetet med 

ungdomsfullmäktige. 

 

Fatima och Mariah jobbar bland annat med att se över hur elevråden fungerar på 

skolorna, vilka möjligheter det finns för elever att vara med och påverka i frågor 

som berör dem och ungdomsfullmäktiges roll i den processen. Fatima och Mariah 

föreslår en fortsatt kontakt med ungdomsfullmäktige om möjliga 

samverkansformer och uppmanar ledamöterna att höra av sig på 

fatima.kanu.hedin@karlstad.se och mariah.ljung@karlstad.se.  
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§ 6  

 

Omklädningsrummen på Sundsta-

Älvkullegymnasiet 
Matilda berättar att några ledamöter var på Sundsta-Älvkullegymnasiet den 8 mars 

och träffade lärare, genusgruppen och elevkåren för att prata om den skrivelse som 

handlar om ett förslag om renovering av omklädningsrummen i Sundsta idrottshus, 

som tagits upp under förra stormötet.  

 

Matilda frågar vilka som vill vara med och driva frågan. Fokusgruppen 

Diskussioner om känsliga ämnen uppger att de vill jobba vidare med skrivelsen och 

Fredrika säger att hon kan höra av sig till gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen och undersöka om skrivelsen kommer att tas upp i 

nämnden och hur ungdomsfullmäktige kan vara med och jobba med frågan. 
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§ 7  

 

Information om att skriva förslag och motioner 
Samordnaren påminner ledamöterna om att de behöver lämna in förslag och 

motioner för att ungdomsfullmäktige ska kunna besluta i olika frågor och driva 

dem vidare. Samordnaren har tagit fram en mall som ledamöterna kan använda och 

uppger att mallen skickas ut på nytt till alla ledamöter. 
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§ 8 

 

Information om ungdomsfullmäktiges 

organisation 
Samordnaren håller på att se över hur ungdomsfullmäktige kan organisera sig nästa 

mandatperiod och presenterar ett förslag för ledamöterna. Ledamöterna kommer 

med synpunkter på förslaget och samordnaren meddelar att ungdomsfullmäktige 

ska jobba vidare med att utveckla organisationen under våren och sommaren. 

Samordnaren kommer att ta kontakt med andra kommuner under sommaren för att 

utreda hur andra ungdomsråd är organiserade. Samordnaren föreslår också att vi 

bokar in ett digitalt möte med vår fadder på Sveriges ungdomsråd. 
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§ 8  

 

Utvärdering av informationsturnén om valet till 

ungdomsfullmäktige 
Ungdomsfullmäktige besöker i skrivande stund kommunens grund- och 

gymnasieskolor för att informera om valet till ungdomsfullmäktige. Ledamöterna 

meddelar att det har gått bra men att upplägget har fungerat sämre på vissa skolor 

eftersom ungdomsfullmäktige har blivit inbokade på dagar när det inte har varit så 

många elever på plats på skolorna. Samordnaren meddelar att kontakt tas med 

skolornas kontaktpersoner innan vi besöker skolorna och att en eventuell 

ombokning görs om vi blivit inbokade på dagar när få elever är på plats. 
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§ 9  

 

Fokusgrupperna och utskotten rapporterar 
Fokusgruppen Evenemang och mötesplatser för unga meddelar att planeringen av 

bokmässan pågår tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Fokusgruppen Utveckling av cykelbanor och kollektivtrafik har tillsammans med 

Region Värmland skickat ut en enkät till skolor i Värmland som handlar om ungas 

cykelvanor. Detta inom ramen för regionens cykelplan 2040. Enkäten har fått 700 

svar och regionen kommer att skicka en remiss till ungdomsfullmäktige under 

sommaren. 

 

Övriga utskott och fokusgrupper har inget att rapportera. 
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§ 10  

 

Samordnaren informerar 
Samordnaren påminner återigen om att skriva förslag och motioner och lämna in 

till samordnaren innan ungdomsfullmäktiges utskottsmöten för att förslaget ska 

kunna tas upp på nästkommande stormöten. 

 

Den 17-19 mars går Sveriges ungdomsråds kongress av stapeln och 

ungdomsfullmäktige skickar tre ledamöter till Västervik för att delta på 

kongressen: Alexander, Matilda och Laith. 

 

Samordnaren har uppdaterat ungdomsfullmäktiges schema, som skickas ut till 

ledamöterna efter mötet. 

 

Nästa utskottsmöte är den 24 mars och nästa stormöte är tidigarelagt med 

anledning av påsken. Nästa stormöte blir den 30 mars. 
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§ 11  

 

Övriga frågor 
Matilda och Alexander har fått en förfrågan från Sveriges ungdomsråd om att 

skriva under en debattartikel som handlar om dubbel diskriminering och 

intersektionalitet. Matilda frågar ledamöterna om vi som ungdomsråd kan ställa oss 

bakom artikeln och föreslår en omröstning. 

 

Resultatet av omröstningen blir ett nej eftersom ledamöterna inte vill underteckna 

en debattartikel som de inte har fått möjlighet att läsa i sin helhet. 
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