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Svar på motion, inrätta ett ungdomsråd (Kst/2016:560)

Ärendebeskrivning
Motionen väcktes i kommunfullmäktige § 223/2016, 31 oktober 2016 av Bror
Wallström (L).
Motionen
I motionen föreslås att ett ungdomsråd inrättas i Örnsköldsviks kommun. Ett
ungdomsråd kan möjliggöra att ”Barn- och ungdomspolitisk policy” blir verklighet
och hjälpa till att ungdomar får ett verkligt inflytande.
Ett ungdomsråd ska:
•
Ta tillvara på ungdomars egna idéer
•
Finna och utveckla nya former för ungdomars inflytande
•
Fungera som lokalt språkrör i ungdomsfrågor
•
Verka som stöd och inspirationskälla till kommunens elevråd
•
Framföra och ta emot förslag till tjänstemän och förtroenevalda
Tidigare handläggning
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Därefter remitterades
den, genom delegationsbeslut, till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden behandlade motionen under § 2/2016, 25 januari 2017.
2014 antogs kommunens barn och ungdomspolitiska policy för ungars delaktighet och
inflytande och barn- och ungdomspolitisk strategi.
En av strategierna är att skapa forum för ungas inflytande och delaktighet.
Svårigheterna med att skapa dessa forum är representativiteten. Hur väljer vi vilka som
ska delta och vem representerar de i så fall? Om man själv väljer att delta, vilken
representativitet har det?
I demokratiutredningen ”Låt fler forma framtiden!”, SOU 2016:5, uttrycker man
mervärdena som följer för unga att delta i olika forum för inflytande.
Demokratiutredningen anser att kommuner bör arbeta aktivt för att inhämta ungas
åsikter inför politiska beslut.
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§ 52 (forts.)
I syfte att säkra den politiska jämlikheten är det viktigt att den form som används för
att inhämta synpunkter är representativt för gruppen unga i sin helhet.
För att det ska bli en demokratisk legitimitet krävs det att ha en representativitet när
beslut tas. Demokratiutredningen lyfter fram tidigare forskning som visar på att
sammansättningen i ungdomsråd inte är särskilt representativ för unga i sin helhet.
Demokratiutredningens översyn visar att samtliga partier arbetar för att värva
medlemmar och att de flesta partier verkar för att rekrytera medlemmar från
underrepresenterade grupper, såsom kvinnor, unga och utrikes födda. Samtidigt visar
undersökningar att de flesta som engagerar sig i ett parti gör det eftersom de själva
befinner sig i ett sammanhang med andra partiaktiva. Demokratiutredningen beskriver
det som att partierna består av en socialt sammanhållen grupp som ofta har ryggarna
utåt.
Demokratiutredningen anser därför att partierna måste utveckla sitt rekryteringsarbete.
Partierna bör aktivt arbeta med att söka upp nya medlemmar utanför de redan aktivas
nätverk. För rekryteringen av unga är det av särskild betydelse att partierna är
närvarande i skolan, på fritidsgårdar och i föreningslivet. För att kontaktytor ska
uppstå med personer som annars inte skulle gå in i ett parti är det också viktigt att
partierna är fysiskt närvarande i lokalsamhället, även mellan valkampanjerna. Det
gäller särskilt i områden med hög arbetslöshet och en stor andel utlandsfödda.
Mot den bakgrunden skulle det kunna vara relevant med ett ungdomsråd, på samma
sätt som kommunens pensionärsråd eller tillgänglighetsråd, där rekrytering och
representation borde komma ur ett underlag där även de politiska ungdomsförbunden,
eller/och partierna, likväl som från andra förenings- eller nätverksbildningar i så fall
representeras.
Insatser för att öka delaktigheten
Arbetet med elevinflytande har också pågått under flera år med syfte att stärka elevers
inflytande i skolan.
Demokratidagen genomfördes första gången 2011 och utvecklas hela tiden för att bli
ett möte mellan unga och kommunens politiker och tjänstepersoner.
Det har även vid två tillfällen, 2012-2013 och 2014-2015, gjorts försök att starta ett
ungdomsråd där grupper av ungdomar drivit frågan med stöd från kommunala
tjänstepersoner. Som längst registrerades rådet i den nationella riksorganisationen
Sveriges ungdomsråd och de deltog både på årsstämman och på deras ”pepp”-träff för
ungdomsråd i hela landet.
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§ 52 (forts.)
Vid båda dessa tillfällen har engagemanget byggt på enskilda ungdomars intresse av
att vilja skapa något roligt för unga i kommunen och kanske inte haft fullt fokus på
delaktighet i kommunens arbete. Dessa försök har fallit då rekrytering av nya
medlemmar till ungdomsrådet inte fungerat.
Unga vill vara med och påverka och unga har ett intresse både av politik och
samhällsfrågor men att hitta vägar och forum där ungas engagemang och vilja kan
kanaliseras och bli till ett reellt inflytande är komplext.
Vart tredje år genomföra enkäten Lupp i årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet.
Enkäten ger en inblick i hur unga i kommunen upplever sin hälsa, skola, fritid,
trygghet och framtid. Enkäten ger även ett bra underlag till planering av
utvecklingsområden och vidare fördjupningssamtal med unga. Sedan några år har
kommunen också feriearbetare, Unga Mentorer, förstaårsgymnasister som under tre
veckor jobbar med uppdrag att granska kommunen och lämna förslag på förbättringar
och förändringar. Här är också mötet mellan de unga, politiker och tjänstepersoner
viktiga.
Nystartat är Advisory Board, som är en metod kommunen arbetat fram och som
bygger på att unga i åldrarna 13-25 år rekryteras för att under ett läsår delta på uppdrag
som kommun, näringsliv, myndigheter och civilsamhället lämnat in och vill ha ett
ungdomsperspektiv på. Ungdomarna som deltar är arvoderade på samma sätt som
politiker med nämnduppdrag, efter de timmar de lägger ned på uppdraget, men
representerar endast sig själva och inte unga i kommunen generellt.
Arbetet med att på bred front skapa möten och dialoger mellan unga, politiker och
tjänstepersoner och få unga att vara en del i beslutsprocessen pågår och resultat av
ungas delaktighet kan redan visas på i aktiviteter och beslut som tas i kommunen.
Slutsatser
Den största utmaning vi idag har är att återkoppla så att unga som väljer att delta ser
att deras engagemang ger resultat. Studier visar att bli tagen i anspråk och att sedan få
ingen eller bristfällig återkoppling kan verka negativt för det politiska deltagandet och
viljan att engagera sig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionärens intentioner är goda men ett
bifall till motionen blir att till viss del gå emot policyn som säger att ”anställda och
politiker i kommunen ska stödja barn och unga i deras engagemang och organisering”.
Förvaltningen anser att ett bifall till motionen blir med ett ”top down”- och
vuxenperspektiv bestämma att det bästa för ungdomarna är att få ett ungdomsråd.
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§ 52 (forts.)
Den dagen unga själva som enskilda individer eller som representanter för politiskt
ungdomsförbund eller annan ungdomsorganisation efterfrågar och vill bilda ett
ungdomsråd och anser att det är ett bra sätt för dem att nå delaktighet och få
inflytande, då ska Örnsköldsviks kommun givetvis stödja den idén.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Örnsköldsviks kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda och att ett barn- och
ungdomsperspektiv finns i alla verksamheter.
Ett förslag till att avslå motionen trots allt är att se till barns och ungdomars bästa då
förvaltningen ser problem med representativiteten och ”underifrån-perspektiv” med att
inrätta ett ungdomsråd.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Arbetsutskottets behandling
Under arbetsutskottets behandling av ärendet yrkar Lars Eidenvall (KD) och Johannes
Nordin (KD) bifall till motionen med tillägget att ungdomsaspekterna sak belysas vid
utformning av rådet.
Per Nylén (S) yrkar, med instämmande av Göran Wåhlstedth (V), bifall till arbetsutskottets förslag om avslag på motionen.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 22 februari 2017.
Arbetsutskottets § 32/2017
Kommunstyrelsens 44/2017
Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Kurt Enberg (L) och Hanna
Sydhage (KD) bifall till motionen.
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§ 52 (forts.)
Göran Wåhlstedth (V) och Leif Lindholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag om avslag på motionen.
Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under behandlingen av ärendet yttrar sig kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna
Sundberg (S).
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
36 ja-röster enligt bifogad omröstningslista.
24 nej röster enligt bifogad omröstningslista.
1 ledamot frånvarande.
Kommunfullmäktige har således beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen utifrån kultur- och fritidsnämndens yttrande.
Reservation
Mot kommunstyrelsens förslag reserverar sig Johannes Nordin (M) till förmån för eget
yrkande.

Delges:

Bror Wallström (L), kultur- och fritidsnämnden

Verkställs av:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Blad nr

2017-03-27

6 (7)

§ 52 (forts.) Omrösningsresultat, Svar på motion, inrätta ett ungdomsråd
Parti Namn (ledamöter)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Delges:

Anna Pettersson
Jan-Olov Häggström
Glenn Nordlund
Per Jonsson
Birgith Olsson Johansson
John Norberg
Susanne Sturk
Mattias Öberg
Elvy Söderström
Tomas Jonsson
Ingrid Åström
Jim Sundelin
Magnus Tjällman
Kristoffer Park
Anna-Belle Strömberg
Per Nylén
Zenitha Nordfjell
Roger Burland
Yvonne Öhlund
Leif Lindholm
Kristin Ögren
Gunnar Jutterström
Ulrika Karlsson
Olle Häggström
Erika Howcroft
Marcus Sellgren
Mikael Hedin
Agneta Alenius Madsen
Lena Lindgren
Åke Andersson
Bruno Byström
Bertil Jonsson
Anna-Britta Åkerlind
Emil Källström
Anna-Lena Lindberg
Björn Olsson
Edit Persson
Frida Bylund

Bror Wallström (L), kultur- och fritidsnämnden

Röst
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
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§ 52 (forts.) Omrösningsresultat, Svar på motion, inrätta ett ungdomsråd
Parti Namn (ledamöter)
M
M
M
M
M
M
M
M
KD
KD
KD
KD
KD
V
V
V
L
L
MP
MP
SD
SD
-

Anita Danielsson
Ledamot saknas
Camilla Svensson
Annica Jonsson
Lars Näslund
Johannes Nordin
Maud Gustavsson
Willy Meshe Bikumbu
Curt Eriksson
Maria Nordberg
Roland Nordin
Hanna Sydhage
Maria Gulliksson
Anna Sjöberg
Göran Wåhlstedth
Susann Persson
Kurt Enberg
Lena Jonsson
Olof Dahlberg
Josefin Nilsson
Ronny Edlund
Ingvar Lundgren
Karl Bertil Wallin

Röst
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
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