
 

 
MOTION OM ATT ÖKA UNGAS INFLYTANDE I MALMÖ 
 
Barn och unga utgör cirka 20 procent av Malmös befolkning. Det innebär att var femte 
Malmöbo inte har rösträtt och därmed inte möjlighet att påverka politiken som berör många 
aspekter av barn och ungas liv. Det här innebär inte att barn är rättslösa. FN:s konvention 
om barns mänskliga rättigheter som numera också är nationell lagstiftning fastslår att barn 
har rätt att höras och få sina åsikter beaktade i alla frågor som berör dem.  
 
Därmed ska barns delaktighet inte begränsas eller reduceras till de frågor som vi vuxna anser 
är intressanta för barn och ungdomar. Barn och ungdomar behöver handskas med komplexa 
frågor i sin vardag som klimatkrisen, psykisk ohälsa, otrygghet mm. Vi vet också att barn och 
unga sitter på många idéer och kunskap om hur både deras liv och deras hemstad kan 
förbättras. 
 
Under flera år har det inte funnits ett aktivt ungdomsråd i Malmö och även om nya grupper 
bildas med jämna mellanrum så har det inte bildats en hållbar struktur och stöd som liknar 
de gedigna formerna för ungas inflytande som i exempelvis Ungdomstinget i Lund eller 
Ungdomsfullmäktige i Ystad. Miljöpartiet anser att det är hög tid för Sveriges tredje största 
stad att bygga upp en hållbar struktur för hur barn och ungas röster ska höras och beaktas i 
politiska frågor.   
 
Miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former för bildande av råd i 
Malmö bestående av barn och unga som har tydlig koppling till kommunens 
politiska process.  

-  att kommunstyrelsen ska inleda dialog med Malmö Ungdomsråd för att 
tillsammans komma fram till vilket stöd ungdomsrådet behöver för en hållbar 
organisering. 

- att ge grundskolenämnden och gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att kvalitetssäkra elevråden på 
samtliga skolor så att eleverna får verkligt inflytande över sitt lärande, 
arbetsmiljö och annat som de själva anser är prioriterat, samt stärka 
samverkan mellan elevråden i Malmös skolor.  
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