Motion
Till
Kommunfullmäktige i
Trelleborg
Inrätta ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs kommun
Bakgrund
I flera av landets kommuner finns ungdomsfullmäktige och ungdomsråd som syftar till att ge
ungdomar ökat inflytande i samhällsfrågor och stimulera intresse för demokrati och politik. I
Trelleborgs kommun har ungdomarna inget sådant forum. Ungas intresse och engagemang
för politiska frågor växer men förtroendet för partipolitiken går ner.
Ungdomsfullmäktige/ungdomsråd gör det möjligt för ungdomarna att argumentera för och
driva frågor som de tycker är viktiga. Dessutom för de en kontinuerlig direktkontakt med
beslutsfattare i kommunen.
Vi i Centerpartiet i Trelleborg tycker att det är väldigt viktigt med ungdomars inflytande
eftersom det öppnar möjligheten för diskussioner om frågor som rör ungdomarna och deras
vardag samt gör så yngre människor i vår kommun får upp ögonen för hur beslut i deras
närhet tas. Vi i Centerpartiet tycker det är mycket betydelsefullt att barn och unga tillåts
medverka i kommunens beslut.
Sammanfattning
För att vitalisera politiken och öka kvalitén på beslut som rör de unga i Trelleborgs kommun
föreslås härmed att Kommunfullmäktige i Trelleborg beslutar om att starta ett
Ungdomsfullmäktige/ungdomsråd. Den bör placeras under Kommunstyrelsen och fungera
som ett rådgivande organ för kommunens styrelser och nämnder. Därmed kan
ungdomsfullmäktige få inflytande över verksamheter och bidra med värdefulla idéer och
synpunkter på frågor som berör unga.
Målet ska då vara att alla Trelleborgs högstadie- och gymnasieskolor finns representerade
i ungdomsfullmäktige/ungdomsrådet. Eleverna kandiderar själva till att vara med i
ungdomsfullmäktige och varje år genomförs val på de olika skolorna alternativt att
representanter från elevråden väljs.
En jämn kön- och åldersfördelning samt en stor geografisk spridning på kandidaterna ska
eftersträvas. Kandidaterna ska inte representera politiska partier utan företräda en bred
uppfattning bland kommunens ungdomar samt stå för grundläggande demokratiska
värderingar.
Ungdomarna i ungdomsfullmäktige ska sätta upp egna målsättningar och ge förslag på hur
man kan organisera sig för att nå sina mål. En ungdomssamordnare samt Kommunstyrelsen i
Trelleborg Kommun kan fungera som stöd i ungdomsfullmäktiges arbete.

Därför yrkar vi på att Kommunfullmäktige i Trelleborgs Kommun ger Kommunstyrelsen i
uppdrag:
- att inrätta ett ungdomsfullmäktige/ungdomsråd så snart detta är möjligt.
- att tillse att ungdomssamordnare utses och är underställd kommunstyrelsen.
- att informationsinsatser görs i kommunens högstadie- och gymnasieskolor.
Trelleborg i maj månad 2021
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