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Svar på motion: Inrätta ett Ungdomsråd för barn 
och ungas delaktighet och inflytande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inrätta ett Ungdomsråd för 
barn och ungas delaktighet och inflytande. 

Sammanfattning 

Annica Gryhed (-) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 yrkat 
på att Täby kommun ska utreda hur ett ungdomsråd kan inrättas som rådgivande 
organ till kommunstyrelsen. Vidare yrkar motionären att ett ungdomsråd inrättas 
i den mest lämpliga organisatoriska formen utifrån vad som framkommit i 
utredningen.  

Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess som 
syftar till att kontinuerligt identifiera, prioritera och planera förbättringsinsatser i 
den kommunala verksamheten, däri ingår att ta hänsyn till barn och unga. 
Sammanställningar, nulägesanalyser och uppföljningar görs regelbundet på olika 
nivåer i syfte att uppmärksamma områden för särskilt fokus och styrning. I detta 
ingår att ta hänsyn till barn och ungas synpunkter på den kommunala 
verksamheten. 

Ärendet 

Annica Gryhed (-) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 
föreslagit att Täby kommun ska utreda hur och i vilken form ett ungdomsråd kan 
inrättas som rådgivande organ till kommunstyrelsen samt att ett ungdomsråd 
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inrättas i den mest lämpliga organisatoriska formen utifrån vad som 
framkommit.  

Motionären menar att barn och unga inte är välrepresenterade i de politiska 
organen, vilket gör att legitimiteten för politiska beslut minskar. Vidare pekar 
motionären på barnkonventionen och menar att det är än mer angeläget att ta del 
av barn och ungas synpunkter. 

Fortsättningsvis pekar motionären på de rådgivande organ som finns idag, 
Pensionärsrådet, Trygg i Täby-rådet samt Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och belyser att ett ungdomsråd skulle vara ett naturligt 
steg utifrån den strukturen som kommunen använder sig av idag.  

Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess som 
syftar till att kontinuerligt identifiera, prioritera och planera förbättringsinsatser i 
den kommunala verksamheten. Sammanställningar, nulägesanalyser och 
uppföljningar görs regelbundet på olika nivåer i syfte att uppmärksamma 
områden för särskilt fokus och styrning.  I detta ingår att ta hänsyn till barn och 
ungas synpunkter på den kommunala verksamheten. 

Om kommunen identifierar ett behov av att ytterligare följa upp och utvärdera 
ungas delaktighet och inflytande kommer kommunen att vidta 
förbättringsåtgärder som en del av ordinarie verksamhetsplanerings- och 
uppföljningsprocess. Detta arbete sker bland annat genom undersökningar 
riktade mot barn och unga. 

Två sådana undersökningar som genomförts är Ung livsstil och den så kallade 
Stockholmsenkäten. I den förstnämnda framkom det att ungas fritidsvanor skilde 
sig åt beroende på kön. Som en av flera förbättringsåtgärder för de behov som 
identifierades startade projektet ”En jämställd mötesplats för ungdomar”. 
Resultatet blev mötesplatsen Esplanad för unga mellan 16 och 21 år.  Denna 
mötesplats är bara en av flera där ungdomar också har möjlighet till inflytande i 
en verksamhet som de har tillgång till. 

Stockholmsenkäten innehåller frågor om ung livsstil och vänder sig till elever i 
årskurs 9 och i gymnasiet. Frågorna rör åtskilliga områden, bland annat flera 
hälsoaspekter. Resultatet av enkäten ger underlag till Täby kommuns beslut och 
planering för att förebygga brott och droganvändning bland unga.  

Det genomförs idag också många aktiviteter och projekt där barn och ungas 
åsikter påverkar kommunens verksamhet. I Täbys kommunala skolor ges elever 
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möjlighet till inflytande och träning i att delta i demokratiska processer genom 
exempelvis elevråd och klassråd. Där finns utrymme för elever att utöva 
inflytande inom en av kommunens kärnverksamheter. Elevers syn på delaktighet 
och inflytande följs också kontinuerligt upp i Våga visa-enkäten som genomförs 
varje år. Därutöver finns möjligheten för unga att delta i medborgardialoger som 
är öppna för samtliga medborgare. Vill barn och unga ytterligare påverka politiskt 
finns lokala ungdomsförbund inom de politiska partierna som man kan gå med i. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef verksamhetsutveckling 

Bilagor 

- Motion, daterad den 8 mars 
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