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Workshopen för LUPP 2018 tog plats på Samhällsbyggnadshuset i Karlstad 
den 22 januari 2018. De som deltog i workshopen var politiker (5), 

kommuntjänstemän (11), ledamöter i ungdomsfullmäktige (2), 
elever (3), lärare och skolpersonal (3).

Workshopen skedde i två delar.

Del 1
Moodboard

creation

Del 2 
Solution 
mapping

Syftet med workshopen var att presentera resultat från LUPP och att sammanföra olika 
intressegrupper och beslutsfattare i kommunen för att diskutera resultatet från LUPP för att
generera konkreta idéer och/eller åtgärdsförslag utifrån identifierade problem baserade på  

resultat för 2017 års LUPP-mätning. 



Moodboard creation

Dagen började med att workshopdeltagare delades in i grupper, varje grupp 
fick ett LUPP-område att djupdyka inom.

Till sitt förfogande fick varje grupp resultat från sitt område, presenterat i 
olika diagram samt 3 frågor för att börja tanke och diskussion :

Vilka är dina spontana reflektioner?
Vad var mest häpnadsväckande – positivt och negativt?

Vad var som förväntat?

Resultatet presenterades i en Moodboard, där de fick använda tillgängligt 
material!

Efter övningen presenteras alla gruppers resultat i helgrupp.



Gruppen som fick tema Fritid innefattade Märet Engström (Karlstad 
kommun), Erina Antman (Ungdomsfullmäktige), Pernilla Edman (politiker) 
och Tea Granberg (Rudsskolan).

Gruppen tar upp att ”Vara på Sociala medier” är någonting nytt, som inte
varit med i tidigare mätningar. Det är många ungdomar som hänger där!

Till skillnad från sociala medier är det allt färre som går på museum, teater 
och musikevenemang. Den främsta anledningen till det tror gruppen hör
ihop med att det är för höga kostnader, vilket många unga uppgett vara ett 
hinder för dem att göra vad de vill på fritiden! 

Färre aktiviteter utanför centrum tas också upp av gruppen. ”Det är svårt
att hitta saker när man som ung inte bor nära centrum. Dåligt med 
kommunikationer, bussar till exempel, till ytterområden. Det är sämre 
tillgång där.”

Marknadsföring tas upp som ett viktigt ord av gruppen, där marknadsföring för olika aktiviteter som finns i 
Karlstad behövs. ”Det är inte så många som går till ungdomsgårdar och så, så det kanske inte är så många som 
vet att det finns och vad man kan göra där. Det behöver ju förbättras!” 

Resultatet visar också att det många som gillar att vara ute i naturen, vilket gruppen ser som väldigt bra! 

”Ungdomar gillar just nu att vara utomhus, och att vara på sociala medier, och sporta. Det kan ju vara både bra 
och dåligt!”

Fritid



Gruppen som fick tema Skola innefattade Anna Dahlén Gauffin 
(politiker), Andreas Josefsson (Rudsskolan), Victor Alfredsson 
(Ungdomsfullmäktige) och Emma Andersson (politiker).

Gruppen lyfter först att det är fler elever än tidigare som upplever 
att de får stöd och hjälp i skolan, vilket de menar är jättebra!

Gällande trygghet visar också tema skola att rasism, mobbning, 
våld och sexuella trakasserier ökar i skolan. ”Det är ju inte en bra
utveckling, och stämmer ju helt överens med det som 
trygghetsgängets presentation visar. Det är ju verkligen en 
tumme ner!”

Stöttar skolan utsatta? Det är en fråga som gruppen ställer sig.
Utifrån resultatet är inte resultatet helt övertygande bra då det
visar vissa negativa siffror på frågorna ”Min skola agerar om en elev
mobbar en annan elev” och ”Min skola agerar om en lärare kränker
en elev”. ”Det känns som att skolan har ett jättearbete här gällande värdegrundsfrågor.”

Resultatet visar också att det finns en stor skillnad mellan vad eleverna vill vara med och påverka och hur de 
får vara med och påverka. Gruppen lyfter exempel med elevernas vilja att påverka hur de ska lära sig i 
skolan kontra hur mycket de upplever att de får vara med och påverka hur de lär sig. 

Skola



Gruppen som fick tema Politik, deltagande och samhälle innefattade
Linda Harkman (Studentsamordnare, Karlstad kommun), 
Anders Johansson (Karlstad kommun), Niklas Wikström (politiker) och 
Maja Brunzell (Ungdomar för trygghet).

Gruppen visar på att ungdomarna är mer positivt inställda till 
samhällsfrågor än vad de är till politik. ”Det är fler som är intresserade 
av politik, och kunniga. Men samtidigt fler som känner sig 
ointresserade och okunniga. Det blir lite polariserat.”

Det är betydligt högre förtroende för vuxna i allmänhet än för vad man 
har för politiker. 72 vs. 48 procent. ”Det är ju egentligen ett politiker 
förakt som vi ser, och det har ju varit ett sluttande plan. Det har ju 
varit högt i Sverige men det är på väg att urholkas. Det slår ju brett, både regionalt och lokalt.”

Gruppen ser att politiker måste bli mer synliga, exempelvis vara ute på stadens gator och torg. Man måste 
visa att samhällsfrågor och politik hör ihop!

Gruppen reflekterade kring att intresset för politik kan ha gått ner för att ungdomarna inte vet vart de ska 
vända sig. ”De som nu var mer ointresserade av politik var det på grund av att de inte verkar veta hur man 
uttrycker det man vill, det handlar väldigt mycket om kunskapsbrist.” 

Politik, deltagande och 
samhälle



Gruppen som fick tema Trygghet innefattande 
Robin Olsson (Trygghetscentrum), Emil Lannerås
(Vålbergskolan), Monica Bubheltz (politiker) och 
Amanda Kling (Trygghetscentrum). 

Gruppen kunde, utifrån resultat, konstatera att 
tryggheten bland ungdomar minskar! 

”Över 70 procent uppger att de känner sig otrygga på stan, 
för mig är det en otrolig hög siffra  – alla ska få utnyttja staden!”

Förutom i centrum nämns också bussar/tåg, nätet och 
skolan som platser där ungdomarna känner sig otrygga.

I område Utsatthet valde gruppen att lyfta fram Hot och Sexuellt våld där resultatet visar att 20 
procent blivit utsatta för hot under de senaste 6 månaderna och 9 procent blivit utsatt för sexuellt 
våld och utnyttjande.

”Den här var gjord i november, så kanske är det fler som kan definiera att de blivit utsatta, att de inte vetat 
tidigare. Den debatten kanske har fått en att inse att man blivit utsatta? Här misstänker vi att det finns en 
skillnad mellan könen?”

Gruppen vill också lyfta mobbning, ett område som visar att det i en klass om 20 elever ca 1 elev 
som blivit utsatt för mobbning under en lång tid. 4-5 personer säger sig blivit utsatta några enstaka 
gånger! Med viss reservation visar resultatet en fördubbling av de som säger att de blivit mobbade. 
Platsen som de säger sig blivit mobbade ligger Skolan i topp, sen Nätet, och på tredje plats På stan. 

Trygghet



Gruppen som fick tema Hälsa innefattade Maria Kjellström 
(Karlstad kommun), Kristoffer Löfman (Vålbergsskolan), 
Marcus Beckius (Ungdomar för trygghet) och Ina Jacobsen 
(Ungdomssamordnare, Karlstad kommun).

Gruppen valde först att lyfta att det är allt färre ungdomar
Som uppger att de regelbundet brukar alkohol och tobak.

Gällande stress visar gruppen att det är allt fler som känner
sig mer stressade, men det är samtidigt fler som känner sig
mindre stressade. ”Nu har det blivit mer polariserat. Förr
kunde man se att det var en grupp i mitten som var lite
stressade men nu är man antingen ganska lugn och opåverkad,
eller tillhör gruppen som ganska hög utsträckning är 
påverkad stress.”

Gällande ungdomars fysiska aktivitet ser gruppen samma mönster – det är allt fler som för sig lite och mer 
sällan och fler som rör sig ofta, varje dag. 

Gruppen frågar sig om det finns ett samband mellan den ökade stressen och den minskade fysiska 
aktiviteten hos en större grupp ungdomar. 

Sista punkt som gruppen tar upp är att 93 procent av ungdomarna aldrig använt narkotika, något som ses 
som mycket positivt! 

Hälsa



Arbete & framtid

Gruppen som fick tema Arbete & framtid innefattade Mats Ahrén 
(Karlstad kommun), Noa Hjortman (Älvkullegymnasiet), 
Monica Vestlund (Älvkullegymnasiet), Susanne Timmerklev 
(Feriesamordnare, Karlstad kommun).

Positivt med årets resultat gällande arbete är att många ser att 
de kan få ett arbete, bara de vill. Sen finns det också en grupp
som inte alls vill jobba.

Resultatet skiljer mellan Framtid och arbete där framtiden står för det sociala. Många ungdomar trivs i 
Karlstad, och det är främst på grund av sin familj, släkt och vänner. Många vill bo kvar i Karlstad, det ser det 
som sitt hem men det som gruppen utläser är att ungdomarna inte tror att de kommer ha samma 
jobbmöjligheter i Karlstad som någon annanstans. ”Många speciella jobb uppfattas finnas någon annanstans, 
så de kommer flytta. Det är ju negativt.” Något intressant som gruppen lyfter är att ungdomarna verkar få 
arbete via egna kontakter, inte lika mycket via exempelvis Arbetsförmedlingen. 

Efter gymnasiet vill ungdomarna helst resa, men det de tror att de kommer göra är att arbeta. ”Unga vill ju 
resa, men vad de tror att de kommer göra är att arbeta, så att man har råd att resa!” Men att tro att man måste 
arbeta direkt efter gymnasiet kan ju också bero på att allt är dyrare idag. Gruppen lyfter att ungdomarnas 
behov av pengar kan vara en spegling av vårat konsumtionssamhälle.

Gruppen lyfter att det är många unga som ser positivt på sin framtid. ”Positiv utveckling i hur de ser på sin 
framtid, det hade vi inte förväntat oss!” 





Solution mapping

I Workshopens andra del delades deltagarna in i 5 nya grupper. Varje grupp 
fick varsitt problemområde med tillhörande vision för 2028. 

Övningen gick ut på att fundera kring Vilka insatser har gjorts för att nå visionen 
2028? Vad har gjorts för att det ska bli verklighet?  

1. Först fick varje deltagare fundera en och en, för att sedan diskutera i 
gruppen vilka insatser som får högst resp. lägst prio. Lösningarna 

presenterades i en stor/större/störst-pyramid. 

2. Grupperna fick välja ut en insats och fundera kring hur problemet kunde 
lösas. Av vem? När? Vilka hinder kan finnas?

Efter övningen presenteras alla gruppers resultat i helgrupp.



Nöjdhet i skolan 
– vad ska unga få bestämma?

Grupp 1 fick i uppdrag att arbeta med ungdomars nöjdhet och medbestämmande i skolan. 

Exempel från 2017 års LUPP visar att det konstant varit mellan 75–77 procent av ungdomarna som vill vara 
med och bestämma gällande läxor, samtidigt som vi ser en negativ utveckling över hur de upplever att de får 
vara med och bestämma över sina läxor; från 40 procent 2008 till 28 procent 2017.

Varje skola är skyldig att aktivt arbeta med elevinflytande (Källa: MUCF). 

Visionen för 2028: Elevernas glapp mellan viljan att påverka och möjligheten att påverka, som vi ser i årets 
LUPP, minskat. Tillsammans med vuxna har elever fått prioritera områden som de uppfattar som viktiga där 
medbestämmande har tydliga spelregler. 

SCENARIO
GRUPP 1



SCENARIO
GRUPP 1

För att minska glappet mellan elevernas vilja att 
påverka och möjlighet att påverka lyfter gruppen 
först och främst vikten av snabbare återkoppling. 
”Vad händer med min synpunkt”. Tanken är att 
eleverna som är engagerade och lämnar in förslag 
och idéer på hur skolan och skolans arbete kan 
utvecklas måste få återkoppling. Att skolan visar att 
de tar om hand om åsikter och synpunkter kan öka 
elevernas känsla av medbestämmande.

En annan satsning för ökat medbestämmande är att 
utnyttja tekniken. Med ny teknik behöver inte 
medbestämmande vara någonting jobbigt, utan med 
en app, sms eller andra medel kan elever påverka. 
Kompletterande tekniken ser gruppen att skolan 
måste hitta former för medbestämmande och 
nämner här också de mer klassiska formerna såsom 
ledningsgrupp med elever och elevråd.

En viktig aspekt som gruppen vill lyfta är att tydliggöra vad eleverna kan och inte kan 
påverka. Det finns vissa begränsningar vad gäller medbestämmande inom 
exempelvis vad undervisningen ska innehålla, medan eleverna kan ha större 
medbestämmande i exempelvis hur skolgården ska vara utformad. 

Den sista satsningen för att nå visionen 2018 är att bejaka flera olika lärostilar i 
skolan, och att eleverna ska få prova på att lära sig på olika sätt. 

”En fråga handlade om hur 
man kan påverka, om man 

upplever att man får påverka 
vad de lär sig. Men vad jag lär 
mig är ju fastsatt uppifrån. Om 
man som elev tror att man får 
påverka, då är det såklart att 
känslan blir att eleven inte får 

påverka alls. Man måste 
tydliggöra vad en elev får 

påverka och inte.”

”Det ska vara enkelt att 
påverka, och det ska vara 
återkoppling på vad det 

har lett till på skolan, 
alltså vad skolan har gjort 

med den synpunkten.” 



Intresset för politik och samhälle 
ökar, men minskar engagemanget?

Grupp 2 fick i uppdrag att arbeta med ungdomars intresse och engagemang för politik och samhälle. 

2017 års LUPP visar att intresset för samhällsfrågor ökar bland ungdomarna. 47 procent uppger att de vill 
vara med och påverka frågor som rör den enskilda kommunen. 

Men 2017 det är färre än tidigare som kan tänka sig kontakta politiker eller lämna medborgarförslag, och 
nästan hälften av ungdomarna svarar vet inte på frågan om de upplever sig ha möjlighet att föra fram sina 
åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 

Visionen för 2028: Ungdomars intresset för samhällsfrågor tagits tillvara och det finns tydliga kanaler för 
ungdomar att uttrycka tankar och åsikter i Karlstad. Ungdomarna känner sig lyssnade till. 

SCENARIO
GRUPP 2



SCENARIO
GRUPP 2

Gruppen har diskuterat samhällsengagemang 
och intresse för politik i stort, och har utgått 
mycket från vad man kan göra här och nu. 
Gruppen fann det intressant med 
tanke för det kommande valåret 2018.

För att ta tillvara på ungdomars intresse för 
samhällsfrågor lyfter gruppen som viktigast 
punkt att gymnasium måste få vara en arena 
där politiken får ta plats. Ett exempel är att låta 
politiker besöka gymnasieskolorna för att 
föreläsa. De ser att en bra modell för 
demokratiska riksdagspartiers närvaro i 
skolorna måste till. 

Gällande frågan om kanaler där politiken och 
unga kan mötas tar gruppen upp möjliga forum 
och koncept. De ser vikten att unga får möta 
politikerna och se att de är människor av kött 
och blod. Det kan minska distansen och skapa 
fler samtal och debatter. 

Gruppen lyfter också att dialog mellan unga och politiker måste ske på fler sätt för att få fler människor. Alla är 
inte trygga med att gå till torgmöten eller liknande, och då kan digitala mötesplatser vara ett bättre alternativ. 

En viktig del som gruppen vill lyfta är att samhällsengagemang och intresse för politik måste underbyggas med 
bra källor, och tillgång till bra nyheter. Därför ser de i framtiden att betaltjänster för all media är borta, där bra 
kvalité är tillgängligt för alla. 

”Politikerna kan inte bara 
vara aktiva och aktuella 
när det är val vart fjärde 

år, utan politikerna måste 
ses mer och vara med 

aktiva.” 

”Våra tankar gick väl kring 
att politiken och 

diskussioner måste nå 
alla, d å kan ’chatta med 
en politiker’ vara ett bra 

alternativ”

 Fredagsmys med en politiker
 Fika med en politiker
 Bjud in en politiker till skolan/klassen
 Chatta med en politiker



Otryggt i centrum/stan 
och på buss och tåg

Grupp 3 fick i uppdrag att arbeta med ungdomars upplevda otrygghet i centrum och inom kollektivtrafiken.

I 2017 års LUPP är det 71 procent som uppger att de alltid, ofta eller någon gång känner sig otrygga i 
centrum eller på stan. 64 procent uppger att de alltid, ofta eller någon gång känner sig otrygga inom 
kollektivtrafiken (buss och/eller tåg). 

Resultatet visar en skillnad av upplevd trygghet mellan könen; 48 procent av alla killar svarar att de alltid 
känner sig trygga på stan eller i centrum. Bland tjejerna är det elva procent. Inom kollektivtrafiken är det 55 
procent av killarna som svarar att de alltid känner sig trygga på buss, tåg eller likande. Bland tjejerna är det 17 
procent. 

Visionen för 2028: Dubbelt så många ungdomar känner sig trygga på Karlstads bussar, tåg och i Karlstads 
centrum/stan. Karlstad lyssnar på ungdomars upplevda otrygghet och bygger en säkrare och tryggare stad. 

SCENARIO
GRUPP 3



SCENARIO
GRUPP 3

För att nå visionen inför 2028 att dubbelt så många 
ungdomar känner sig trygga på Karlstads bussar, tåg och i 
Karlstads centrum/stan ser gruppen först och främst ett 
värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet gäller alla med 
gruppen identifierar främst skola, föräldrar och politiska 
aktörer som har ett extra ansvar. För det största hindret på 
vägen är just människan och bristen på kunskap. I otrygga 
sammanhang reagerar människan på rädsla, men man måste 
reagera på kunskap. 

En ytterligare insats som kan göras är att fler yrkesmänniskor, 
såsom polis, väktare, Ungdomar för trygghet och andra syns 
och rör sig i centrum. Ansvariga för det är den offentliga 
sektorn och hinder på vägen är just politiska beslut och 
medel.  

Gruppen ser också möjliga insatser när det gäller arkitektur, 
ljus och musik som alla kan verka för en ökad trygghet. 

Till sist ser de också övervakning på vissa platser som en 
möjlig insats. 

”Att bygga ljust 
och fräscht med 

öppen 
planlösning. ”

”På vissa ställen i 
offentliga platser 

kan klassisk musik 
spelar, det har enligt 

forskning en 
lugnande effekt och 

på så vis öka 
tryggheten.”



21% känner stress varje dag

Grupp 4 fick i uppdrag att arbeta med ungdomars ökande upplevda stress.

I en studie från Stressforskningsinstitutet visas en bild av en ökning av stressrelaterade problem. Nästan 
varannan flicka och var femte kille uppgav att de kände sig stressade i hög grad. Årets LUPP visar att det inte 
är någon skillnad nationellt och i Karlstad. 

Ökningen av stressen är ett viktigt problem att behandla. Några studier visar bland annat att det kan finnas 
samband mellan ungdomars upplevda stress och den ökningen i självrapporterade psykosomatiska besvär 
bland unga (Källa: Skolelevers psykiska hälsa, Nordens välfärdscenter, 2015). 

86 procent av ungdomarna uppger att någon gång i månaden eller oftare känner sig stressade. De ungdomar 
som känner sig stressade varje dag har ökat, från 15 procent till 21 procent. Även här kan vi generellt se att 
tjejerna i högre grad än killarna mer frekvent känner sig stressade.

Visionen för 2028: Ungdomar som känner sig stressade halverats – endast 10 procent uppger att de känner 
sig stressade varje dag! 

SCENARIO
GRUPP 4



SCENARIO
GRUPP 4

För att hälften så många ungdomar 2028 ska känna stress 
varje dag vill gruppen först och främst betona att det finns 
andra sakar som är viktigare än prestation. Gruppen menar 
att unga idag upplever att de ska hinna med så mycket, och 
att de borde göra en massa sakar innan de stadgar sig. Unga 
kan känna press till att ha pengar, jobb, höga betyg och ett 
lyckat liv. Här kan också sociala medier och tillgången till 
andras liv vara en bidragande faktor.

Gruppen vill skapa en värld där prestation inte är så viktigt. 

Här ser de att allt spelar in; skola, fritid och arbete. Gruppen 
lyfter fram exempel från idrotts- och föreningsliv där 
kommunen kan satsa mer på den kravfria idrotten och att 
kommunen med deras maktmedel kan ge mer halltid till 
föreningar som inte bara satsar på Allsvenskan utan att alla 
ska vara med och ha roligt! 

Även skolan lyfts upp där det är viktigt med individuella 
samtal, speciellt när eleverna börjar få betyg – det viktiga är 
att eleven inte känner att självkänsla och självförtroende hör 
ihop med ens betyg!

Som annan insats är att öka medvetenheten hos unga om 
vad mobilen gör när det gäller stress och att alltid vara 
tillgänglig. 

”Den individuella 
prestationen måste 

inte mätas mot 
andra hela tiden.”

”Man måste satsa på den kravfria 
idrotten och prioritera de 

föreningar som prioriterar att ha 
kul! Det kan man göra med bättre 

halltider osv. så att inte alla 
föreningar satsar på allsvenskan!  
Där gör vi en helt del redan idag, 

men vi kan göra mer.”



56% vill flytta från sin hemkommun

Grupp 5 fick i uppdrag att arbeta med ungdomars flyttmönster. 

Urbanisering kan ses som en lokal, nationell och global rörelse; människan flyttar från mindre orter till de som 
är större - vi centraliseras allt mer! 

Vilja att bo närmare större orter och städer visar sig även i årets LUPP-resultat, där 16 % uppger det som 
anledning till varför de kommer att flytta från sin hemkommun. Andra viktiga anledningar som ungdomarna 
menar bidrar till att flytta är möjlighet till jobb och studier. 56 procent uppger i LUPP att de kommer att flytta 
från sin hemkommun. 

Värmland har under en längre period haft en nedåtgående trend med hög utflyttning och låg inflyttning. 
Ytterligare en parameter är de studenter som flyttar till Karlstad sällan väljer att stanna, 80–90 procent lämnar 
efter examen.

Visionen för 2028: Värmland har en stark tillväxt med en ökad inflyttning, studenter stannar efter examen och 
mer än hälften av alla ungdomar väljer att stanna i sin hemkommun för att studera eller arbeta. 

SCENARIO
GRUPP 5
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GRUPP 5

För att vända trenden med ungas utflyttning och 
även få studenter på Karlstads universitet att stanna  
efter examen lyfter gruppen upp att det behövs 
insatser för unga som vill starta eget i Karlstad. Detta 
gäller både gymnasieelever och studenter. Gruppen 
ser främst att man ska göra insatser mot digitala 
idéer eftersom dessa mer kan välja sin arbetsplats 
och vara mer flexibla, att kunna nyttja hela Sverige 
men ha Karlstad som bas. 

Den andra insatsen gruppen ser som viktig är att 
hitta bra lösningar för gymnasieelever och 
universitetsstudenter att få bra bostäder, under 
utbildningen och efter examen. Om Karlstad kan 
erbjuda bra och attraktiva boenden kan det kanske 
bli attraktivare att bo och arbeta i Karlstad.

Som tredje insats lyfter gruppen möjligheter till arbete. Här behövs det knytas 
kontakter mellan universitet, kommun och privat näringsliv. Vilka yrkens behövs i 
Karlstad och vilka arbeten är unika just för Karlstad?

Tidigare insatser som kan göras är att visa upp möjliga yrken för yngre barn. 

Välfungerande pendlingsmöjligheter är också viktigt när det kommer till att få folk att 
stanna i Karlstad, eller i länet.

En ytterligare insats är att få ungdomar och universitetsstudenter mer engagerade i 
föreningslivet, så att de träffar människor och knyter an till platsen. Att lära känna 
människor och få vänner är en viktig ingrediens till att göra en plats till ett hem. 

”För barn i yngre 
åldrar, att man kan 

leka fram utan att det 
ska vara någon press 
med val och annat.”

”Man ska kunna jobba 
i Karlstad, men kunna 
bo någon annanstans. 
Och tvärtom såklart”!





Prickoritera

Efter sista presentationen i helgrupp fick varje deltagare individuellt markera 
med en röd prick vilka insatser de upplevde som viktigast inför framtiden.



Nr. 1: 
värdegrundsarbetet för ett säkrare 
och tryggare centrum - det behövs 
kunskap och insatser så att fler unga 
känner sig trygga i Karlstad! 

Nr. 2 på listan delas av:
är att gymnasium måste få vara 
en arena där politiken får ta plats 
och låta politiker besöka gymnasieskolorna 
för att föreläsa och visa vad politik är! 

att skapa en värld där prestation inte är så viktigt, för att minska stressen bland unga. 

Nr. 4: 
utmaningen med att generera bra bostäder och arbete för unga som är uppvuxna i Karlstad eller väljer att 
flytta hit för gymnasie- eller universitetsstudier. 

Nr. 5 på listan delas mellan:
att skolan måste ta hand om åsikter och synpunkter som kommer från eleverna på ett bättre sätt – det 
gäller att ha snabbare och bättre återkoppling gällande elevers medbestämmande. 

att fler yrkesmänniskor, såsom polis, väktare, Ungdomar för trygghet och andra syns och rör sig i centrum 
för att öka tryggheten. 

att öka medvetenheten hos unga om vad mobilen gör när det gäller stress och att alltid vara tillgänglig. 



NINA ENGDAHL
Projektmedarbetare

ANNA STAAKE
Projektmedarbetare
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