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Motionssvar, Ge elevråden mer inflytande (Kst/2017:437)

Ärendebeskrivning
Motionen lämnades in av Maria Gulliksson, Hanna Sydhage, Birgitta Sedin, Maria
Nordberg och Lars Eidenvall, samtliga tillhörande kristdemokraterna och togs upp i
kommunfullmäktige under § 134/2017.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Genom delegationsbeslut
remitterades motionen för yttrande till bildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Motionen
På kommunfullmäktige i mars 2017 behandlades en motion skriven av Liberalerna
med förslaget att införa ett ungdomsråd.
Partierna var oeniga i beslutet att bifalla eller avslå motionen, men tongångarna i
fullmäktige var att alla ville att ungdomar skulle ha chans att påverka politiken. Utifrån
detta har kristdemokraterna funderat på hur en engagerad ungdomsgrupp som inte är
politiskt bunden kan organiseras att vara med och påverka i ett politiskt forum.
Motionärerna anser att kompetensen och engagemangen som finns i elevråden på
skolorna borde kunna tas tillvara.
Motionens förslag
I motionen lämnas förslag om att utreda hur man kan ge elevråden på skolorna i
kommunen mer inflytande över kommunpolitiken.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
I yttrandet, antaget av kultur- och fritidsnämnden under § 36/2017 beskrivs arbetet
med utgångspunkt i barn- och ungdomspolitiska policyn som antogs av kommunfullmäktige 2014. En av strategierna är att skapa forum för ungas inflytande och delaktighet. Skolan är en av de viktigare plattformarna för demokratisk fostran.
Skolan har också ett särskilt uppdrag som säger att skolväsendet vilar på demokratisk
grund:
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§ 236 (forts.)
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på –
Skollagen 2010:800.
Ett utvecklingsarbete pågår redan rörande frågan om elevråden kan bli ett bättre forum
och en bättre möjlighet för unga att påverka kommunpolitiken.
På försommaren 2017 tillsattes en arbetsgrupp där bland annat tre rektorer ingår
tillsammans med demokratisamordnaren. Arbetsgruppen ska under kommande
läsår inventera och ta fram en plan för hur elevinflytandearbetet ska se ut framöver.
Arbetsgruppen kommer bland annat att fokusera på om man ska ha gemensamma
elevrådsträffar samt undersöka vilka frågor elevråden och övriga råd på skolorna
vill engagera sig i samt vilka behov de har.
Parallellt med arbetsgruppens arbete kommer Geneskolan och Ängetskolan tillsammans med kultur- och fritidsavdelningens fritidskonsulenter i områdena bli
pilotskolor för att testa och undersöka hur fritidskonsulenterna kan utgöra ett stöd för
elevinflytandet samt att de ska prova metoden politikerluncher som en modell.
Utifrån kommunens barn- och ungdomspolitiska policy och strategi arbetar
Örnsköldsviks kommun idag för att skapa olika plattformar för ungas deltagande. En
viktig del här är givetvis att stötta och samverka med skolan och elevråden i arbetet
med att stärka unga för att ge dem förutsättningar för att begripa och hantera det
demokratiska systemet. Idag arrangerar Örnsköldsviks kommun Ungdomsforum en
gång i halvåret och det är ett öppet forum för unga mellan 13-25 år. De unga som
väljer att delta får där möjlighet till att möta kommunens politiker och tjänstepersoner
och föra en dialog med dem. Både via Advisory Board och Unga Mentorer har
kommunen två olika plattformar för möten mellan unga och kommunens politiker men
det behöver utvecklas fler och andra former för dialogen.
Ovanstående metoder bygger på möten och lärande. Förhoppningsvis går politiker ur
dessa möten med nya glasögon och kunskap om ungas livsvillkor. Likväl hoppas vi att
de unga som deltar fått mer kunskap om hur saker fungerar och mer mod att våga ta
kontakt när man har något man vill lyfta.
Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen, ”Ge elevråden mer inflytande”, anses
vara besvarad då intentionen är uppfylld i och med det pågående arbetet.
Kultur- och fritidsnämnden anser vidare, i likhet med motionärerna, att barns och
ungdomars möjlighet att påverka politiken är av yttersta vikt.
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Bildningsnämndens yttrande
Bildningsnämnden har under § 62/2017 anslutit sig till kultur- och fritidsnämndens
remissvar, innebärande att motionen är besvarad och motionens intentioner uppfyllda i
och med pågående arbete i kommunen. Arbetet har beskrivits i kultur- och fritidsnämndens yttrande.
Barn- och ungdomskonsekvensanalys
Barn och ungdomars möjlighet att påverka politiken är av yttersta vikt och ett arbete i
motionens anda har en positiv inverkan på barn och ungdomar.
Kommunstyrelsens behandling
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet under § 201/2017 yrkar Lars Eidenvall
(KD) bifall till motionen. Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att
anse motionens intention uppfylld.

Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningens skrivelse daterad 8 november 2017.
Arbetsutskottets § 170/2017.
Kommunstyrelsens § 201/2017.

Kommunfullmäktiges behandling
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Maria Nordberg (KD) bifall
till motionen.
Birgith Olsson-Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse
motionen besvarad.
Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad.
Nej-röst för bifall till motionen.
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Omröstningsresultat
31 ja-röster
28 nej-röster
2 ledamöter avstår

(enligt bifogad omröstningslista)
(enligt bifogad omröstningslista)
(enligt bifogad omröstningslista)

Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige anser att motionen, ”Ge elevråden mer inflytande”, anses vara
besvarad då intentionen är uppfylld i och med det pågående arbetet att förverkliga
kommunens barn- och ungdomspolitiska policy.
Kommunfullmäktige instämmer i att barns och ungdomars möjlighet att påverka
politiken är av yttersta vikt.
Reservation
Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna till hörande (KD), till förmån för
Maria Nordbergs (KD) yrkande.
-----
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