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Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka ungas
inflytande i Malmö, Svar senast 5 november
KN-2021-3301
Sammanfattning

Kulturnämnden har tagit emot en motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om
att öka ungas inflytande i Malmö.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och översänder det
till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår den första att-satsen gällande bildande av råd.
3. Kommunfullmäktige bifaller den andra att-satsen gällande dialog med Malmö
Ungdomsråd.
Beslutsunderlag







Följebrev Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka ungas
inflytande i Malmö, STK-2021-722
Följebrev Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka ungas
inflytande i Malmö, STK-2021-722
Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka ungas inflytande i
Malmö
G-Tjänsteskrivelse - Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka
ungas inflytande i Malmö
Förslag till yttrande - Motion av Stefana Hoti (MP) och Mohamed Yassin (MP) om att öka
ungas inflytande i Malmö

Beslutsplanering
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Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2021-09-27
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2021-10-05
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-10-14
Kulturnämnden 2021-10-26
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att öka ungas inflytande i Malmö.
Miljöpartiet skriver i motionen att det är hög tid att bygga upp en hållbar struktur för hur barn
och ungas röster ska höras och beaktas i politiska frågor och 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.
Kulturförvaltningens synpunkter i ärendet
Kulturförvaltningen instämmer i att barns och ungas inflytande i Malmö behöver öka för att
säkerställa att Malmö stad lever upp till sitt ansvar som skyldighetsbärare och att barnrättslagen
implementeras i kommunens samtliga verksamheter. Kulturförvaltningen poängterar att Malmö
stad i ärendet bör använda den samlade kompetens som byggts upp i de olika förvaltningarna,
bland annat genom det nätverk av barnrättssamordnare som sammankallas av stadskontoret.
Kulturnämnden har tagit ett stort och brett grepp kring barnrätten utifrån nämndsmålet: Kulturell
allemansrätt för stadens barn och unga - Alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid som på sin fritid
ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka, ta del av och själva skapa kulturupplevelser.
Kulturförvaltningen har formulerat ett åtagande kopplat till nämndsmålet: att under 2021
säkerställa barns och ungas delaktighet och inflytande genom en samordnad, systematisk och strukturerad dialog i
de frågor som rör dem. En ökad medvetenhet kring och kunskap om barnrätt har skett och många
erfarenheter har gjorts, vilka delvis lyfts in i svaret nedan.
Bildande av råd
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till att utreda hur staden kan ta fram systematiska och
hållbara former för ungas inflytande. Kulturförvaltningen menar dock att ett inrättande av råd
inte automatiskt säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande i den politiska
processen, utan att 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. Kulturförvaltningen 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. Kulturförvaltningen deltar gärna med kompetens i
ett sådant arbete med stadskontoret som samordnare.
För att säkerställa inflytande krävs en bred palett av olika forum och lösningar. Därför bygger
kulturförvaltningen upp olika delaktighetsstrukturer som ska säkra att barn från olika delar av
Malmö, i olika åldrar, med olika intressen och förutsättningar samt både på skoltid och fritid
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kommer till tals och blir hörda. De åsikter som inhämtas därifrån kan skjutas in i
ärendeberedningsprocessen.
Vidare vill kulturförvaltningen lyfta artikel två om alla barns lika rättigheter och värde i FN:s
konvention om barnets rättigheter, samt behovet av intersektionalitet kopplat till just den
artikeln, för att säkerställa att inget barn diskrimineras och att det inte enbart blir resursstarka
och erfarna individer som blir delaktiga och får inflytande. Utredningen behöver ta ställning till
om barn och unga kan representera andra barn och unga och förhålla sig öppet och kreativt till
frågan hur råd kopplat till fullmäktige eller en nämnd kan spegla den stora heterogena grupp
Malmös barn och unga utgör. En barnkonsekvensanalys behöver göras innan beslut fattas.
Kulturförvaltningen är tveksam till att koppla former för delaktighet och inflytande till
skolförvaltningarnas delaktighetsstrukturer, så som görs till exempel i Ystad. Dels för att det
begränsar mängden barn och unga som fångas upp, till exempel de barn och unga som av olika
skäl inte finns i skolan, dels för att skolförvaltningarna knappast kan omfatta alla stadens frågor
kring barn och unga.
Dialog med Malmö Ungdomsråd
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 kulturförvaltningen 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.
Ansvariga

Hanna Sjöberg Avdelningschef
Vera Lazarevic Strateg
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

