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Datum

Diarienummer

2022-02-28

KS 2021/407

Kommunstyrelsen

Motion (C), Inrätta
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs
kommun
Sammanfattning
Centerpartiet föreslår i en motion att Trelleborgs kommun inrättar ett
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd.
Kommunledningsförvaltningen menar att inrätta ett
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd är i grunden ett positivt förslag, men ansåg att ett
förslag borde utredas mer innan fullmäktige kan ta beslut i frågan.
Kommunfullmäktige beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma
med förslag på ungdomsfullmäktiges/ungdomsrådets utformande
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan ytterligare och dragit erfarenheter
av det tidigare inrättade Ungdomsforumet. Det är av vikt att det tas fram ett tydligt
syfte och mål med varför ett Ungdomsfullmäktige/Ungdomsråd ska finnas och
detta behöver skapas i samverkan med ungdomar. Det bör också finnas
ekonomiska medel kopplade till Ungdomsfullmäktige/Ungdomsrådet för att frigöra
ungdomars kreativitet att inte behöva äska medel och vänta på godkännande från
beslutsfattare. För att hålla samman arbetet med Ungdomsfullmäktige/Ungdomsråd
så bör en ungdomssamordnare tillsättas.
Inom ramen för Tryggare Trelleborg finns det en arbetsgrupp med fokus på barn
och ungas delaktighet, där fokus ligger på att ungdomar ska vara delaktiga från
start i beslutsprocessen. Arbetsmarknadsförvaltningen tillsätter varje år flertalet
feriejobb, och skulle genom detta arbete kunna tillsätta ett tiotal ungdomar som
kommunutvecklare. De unga kommunutvecklarna skulle få i uppdrag att samverka
med andra ungdomar och i dialog ta fram ett förslag på hur ett
Ungdomsråd/Ungdomsfullmäktige skulle utformas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Svar på motion (C) Inrätta
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs kommun, KS 2021/407, 2021-1029
Motion (C) Inrätta ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs kommun

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
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Org.nr 212000-1199
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen
besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att ge Arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utarbeta förslag till genomförande av
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd utgångspunkt i ”Org 2023” och att detta ska
genomföras inom befintlig budgetram för 2023.

Beslutet skickas till
Motionären
Bildningsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden
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Ärendet
Motionen
Centerpartiet föreslår i en motion att Trelleborgs kommun inrättar ett
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd. Motionären ser många skäl till ett sådant beslut:
-

flera av landets kommuner har ungdomsråd
det ger ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor
stimulerar intresset för demokrati och politik
ungdomarna får driva frågor som de tycker är viktiga och får en
direktkontakt med beslutsfattare i kommunen.

Rådet bör placeras under kommunstyrelsen och fungera som ett rådgivande organ
till styrelser och nämnder.
Målet är att alla Trelleborgs högstadie- och gymnasieskolor ska finnas
representerade, att eleverna själva kandiderar och att det varje år genomförs val på
skolorna, alternativt att representanter från elevråden väljs. En jämn kön- och
åldersfördelning samt en stor geografisk spridning på kandidaterna ska eftersträvas.
De ska inte representera politiska partier utan företräda en bred uppfattning bland
kommunens ungdomar samt stå för grundläggande demokratiska värderingar.
Vidare förslår motionären att en ungdomssamordnare samt kommunstyrelsen kan
fungera som stöd i ungdomsfullmäktiges arbete. Därför yrkar Centerpartiet på att
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett ungdomsråd så snart
detta är möjligt, att tillse att en ungdomssamordnare utses som är underställd
kommunstyrelsen samt att informationsinsatser sker i kommunens högstadie- och
gymnasieskolor.

Kommunledningsförvaltningens svar på motionen till Kommunfullmäktige
Ungas påverkan och inflytande på politiken är av hög betydelse, anser
Kommunledningsförvaltningen. Idag sker det dialog med unga i kommunens
verksamheter, via enkäter, medborgarförslag, elevråd, mm. Att inrätta ett
ungdomsfullmäktige/ungdomsråd är i grunden ett positivt förslag.
Kommunledningsförvaltningen anser dock att ett förslag bör utredas mer innan
Kommunfullmäktige kan ta beslut i frågan. Det handlar om budget och
ansvarstagande för rådet, men även mer praktiska formaliteter såsom; hur valen
kan gå till, mötesfrekvens för ett ungdomsråd, rättigheter och skyldigheter som
representant, tjänstebeskrivning och tjänstgöringsgrad för en ungdomssamordnare
och hantering av ärenden. Det krävs ett framarbetat förslag för att det ska kunna bli
ett varaktigt forum för unga.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma
med förslag på ungdomsfullmäktiges/ungdomsrådets utformande

Bakgrund och historik Ungdomsforum
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En nationell utredning SOU 2016:5 lyfter fram att landets kommuner bör verka för
att inrätta ungdomsfullmäktige/ungdomsråd för att ungas perspektiv ska tillvaratas
i beslutsprocesserna. Ungefär hälften av landets kommuner hade någon form av
organisering kring för ungas inflytande.
Vid etablerandet av ungdomsfullmäktige/ungdomsråd eller forum för inflytande är
det av vikt att det utarbetas ett formellt regelverk kring hur ungas inflytande ska
tillvaratas i beslutsprocesser, de unga bör involveras i ett tidigt skede, att
ungdomarna får återkoppling samt att ärenden följs upp kopplat till ungas
delaktighet.
I utredningen Utveckling av barns och ungas inflytande i Trelleborg KS2016/775
har en sammanställning genomförts av kommunens insatser före februari 2018.
Utredningen lyfter fram att tidigare existerande Ungdomsforum under 2016
saknade budget men hade kostnader på 174 000 kr.
Andra synpunkter som kom fram var följande:






Representativiteten behöver öka, därmed behöver det vara möjligt för fler
ungdomar att delta.
Ungdomsforum förfrågas angående aktuella projekt/uppdrag från t.ex.
nämnder, men är fria att i övrigt arbeta med egna projekt och idéer.
Ungdomsforum kan med fördel ha en eller flera stödpersoner inom
kommunen. Bra dialog med kontaktpersoner, ungdomsforum och
förtroendevalda är av stor vikt för ett effektivt arbete.
Arbetet bör med fördel redovisas, eventuellt genom att Ungdomsforum
bjuds in till Kommunfullmäktige för att presentera utfört arbete.
Överlämning mellan gamla och nya medlemmar i ungdomsforum behöver
förbättras. Med fördel byts inte hela gruppen ut på en gång. Detta för att
ungdomsforum inte ska behöva ”starta om” helt och hållet varje år.

I rapporten Ung Här författad av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer beskrivs
den politiska processen kopplat till ungdomars delaktighet. För att uppnå en reell
delaktighet från ungdomarna är det väsentligt att inkludera ungdomar från början
vid problemformuleringen eller dagordningen. Att formulera problem är att sätta
agendan. Det är en skillnad mellan att vara med och tycka till och att utforma
förslagen. Därav är det av vikt att involvera ungdomar i hela processen.
Ungdomar behöver manöverutrymme att själva välja de frågor de är intresserade av
och vill påverka. Det är även av vikt att inte sluta eller minska antal uppdrag när
ungdomar väljer att inte engagera sig i en fråga eller ett uppdrag.

Förslag till fortsatt arbete
Det behöver tas fram ett tydligt syfte och mål med varför ett
Ungdomsfullmäktige/Ungdomsråd ska finnas och detta behöver skapas i
samverkan med ungdomar.
Det bör också finnas en budget kopplad till Ungdomsfullmäktige/Ungdomsrådet.
Detta för att ungdomarna ska få förståelse för ekonomi och vikten av att hålla sig
till en budget, samtidigt som man får möjlighet att påverka genom tilldelade medel.
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För att hålla samman arbetet med Ungdomsfullmäktige/Ungdomsråd så bör en
ungdomssamordnare tillsättas internt.
Inom ramen för Tryggare Trelleborg finns det en arbetsgrupp med fokus på barn
och ungas delaktighet, där fokus ligger på att ungdomar ska vara delaktiga från
start i beslutsprocessen.
Arbetsmarknadsförvaltningen har redan en process genom vilken man varje år
tillsätter feriejobb och skulle genom detta sätt kunna rekrytera 10-15 ungdomar till
tjänst som ung kommunutvecklare. De unga kommunutvecklarna skulle få i
uppdrag att samverka med andra ungdomar inom olika område som föreningsliv,
idrott, kultur etc. och att i dialog ta fram ett förslag på hur ett
ungdomsråd/ungdomsfullmäktige skulle utformas i Trelleborgs kommun.
Uppdraget skulle innefatta grundläggande demokratiska principer som att verka
inkluderande, för mångfald och för politisk jämlikhet. Detta skulle kunna
presenteras efter sommaren 2022. På det sättet inkluderas ungdomar tidigt i
processen och är medskapande i de processer och strukturer de senare ska verka i.
Kopplat till ung kommunutvecklare så behöver det också klargöras hur mycket tid
det kommer att ta i anspråk samt ersättning för detsamma.

