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Kulturnämnden
Datum

2021-10-06

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

KN-2021-3301

Kommunfullmäktige

Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka ungas
inflytande i Malmö, Svar senast 5 november
STK-2021-722

Kulturnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden instämmer inte i att former för bildande av råd i Malmö bestående av barn
och unga som har tydlig koppling till kommunens politiska process behöver utredas.
Kulturnämnden anser inte att inrättandet av ett råd automatiskt säkerställer barns och ungas
rätt till delaktighet och inflytande i den politiska processen, utan denna form är förknippad
med stora utmaningar. För att säkerställa inflytande krävs en bred palett av olika forum och
lösningar.
Vad gäller förslaget att kommunstyrelsen ska inleda dialog med Malmö Ungdomsråd för att
tillsammans komma fram till vilket stöd ungdomsrådet behöver för en hållbar organisering,
ställer sig kulturnämnden positiv och deltar gärna i dialogen då kulturnämnden redan idag
har en koppling till Malmö Ungdomsråd.
Gällande motionärens förslag avseende kvalitetssäkring av elevråd avstår kulturnämnden
från att yttra sig.
Yttrande

Kulturnämnden instämmer i att barns och ungas inflytande i Malmö behöver öka och
utvecklas för att säkerställa att Malmö stad lever upp till sitt ansvar och att barnrättslagen
implementeras i kommunens samtliga verksamheter. Kulturnämnden anser att Malmö stad i
ärendet bör använda den samlade kompetens som har byggts upp i de olika förvaltningarna.
Vad gäller motionärens förslag 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 instämmer inte kulturnämnden i att frågan behöver utredas
vidare.
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Kulturnämnden anser inte att inrättandet av ett råd automatiskt säkerställer barns och ungas
rätt till delaktighet och inflytande i den politiska processen, utan denna form är förknippad
med stora utmaningar. Bland annat finns det en risk att barn och unga kommer in sent i
beslutsprocessen och inte har en verklig chans att påverka. En annan risk är att det enbart
blir detta råd kommunfullmäktige eller aktuell nämnd lyssnar till. För att säkerställa
inflytande krävs en bred palett av olika forum och lösningar. Kulturnämnden vill därför
framhålla vikten av att kommunstyrelsen hittar fler former för dialog med och stöd till både
befintliga och kommande forum och grupper bestående av barn och unga, där vissa kanske
inte är så organiserade som Malmö Ungdomsråd men som ändå har rätt att tas på allvar och
bli hörda.
Vidare vill kulturnämnden lyfta artikel två om skydd mot diskriminering i FN:s konvention
om barnets rättigheter, för att säkerställa bland annat att det inte enbart blir resursstarka och
erfarna individer som blir delaktiga och får inflytande. Malmö stad behöver ta ställning till
om barn och unga kan representera andra barn och unga samt förhålla sig öppet och kreativt
till frågan hur råd kopplat till fullmäktige eller en nämnd kan spegla den stora heterogena
grupp som Malmös barn och unga utgör. En barnkonsekvensanalys behöver göras innan
beslut fattas.
Vad gäller förslaget att kommunstyrelsen ska inleda dialog med Malmö Ungdomsråd för att
tillsammans komma fram till vilket stöd ungdomsrådet behöver för en hållbar organisering,
ställer sig kulturnämnden positiv och deltar gärna i dialogen. Kulturnämnden har redan idag
en koppling till Malmö Ungdomsråd. Ungdomsrådet har träffats en gång i veckan på KRUT,
som är en mötesplats för unga på Stadsbiblioteket, där de har haft kostnadsfri tillgång till
kontor och andra lokaler samt tillgång till kontaktperson bland personalen.
Gällande motionärens förslag avseende kvalitetssäkring av elevråd avstår kulturnämnden
från att yttra sig då frågan inte ligger inom nämndens ansvarsområde.

Ordförande

Frida Trollmyr (S)
Kulturdirektör

Pernilla Conde Hellman
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

