
 

Till kommunfullmäktige i Danderyd 

 

 

 

Motion om att utreda möjligheten att inrätta ett 

ungdomsfullmäktige i Danderyds kommun, med 

målsättningen att det ska kunna startas höstterminen 

2023, och att utarbeta regler för detta fullmäktige.         

 
Tid efter annan väcks det, bland annat i olika partiers ungdomsförbund, 

förslag om att sänka rösträttsåldern. Det har dock hittills ansetts att den 

nuvarande rösträttsåldern är rimlig och väl avvägd.  

 

Vi har i dag särskilda råd, pensionärsrådet och funktionshinderrådet, som 

bevakar sina medlemmars intressen och ser till att förtroendevalda i 

kommunen är väl informerade om deras synpunkter. De förser oss även 

med tips och förslag på vad som skulle kunna göras bättre, vilket vi 

tacksamt tar emot. Vi har i Danderyd för länge sedan haft motioner om 

att även införa ett ungdomsråd. Förslagen har dock inte fått gehör. 

 

Vi anser fortfarande att det skulle vara en stor fördel för oss, om vi 

kunde få in mer synpunkter och förslag från yngre medlemmar i vår 

kommun. Vi tycker att det är viktigt att ge kommunens yngre 

medlemmar inflytande och möjlighet att påverka utvecklingen i 

kommunen.  

 
Ett ungdomsfullmäktige skulle kunna vara en bra lösning på detta. 

Förslag skulle kunna komma in och tas om hand på ett mer organiserat 

och professionellt sätt. Det kan ta upp ungdomsfrågor, ge råd till 

förtroendevalda och fungera som remissinstans. Helt enkelt se till att 

ungas perspektiv finns med bättre i de beslut som fattas.  

 

Det blir även en utmärkt förövning för förtroendeuppdrag, när de själva 

blir valbara. Många av oss som är politiskt aktiva önskar att fler 

ungdomar ska engagera sig politiskt, så att sammansättningen i de 

folkvalda församlingarna bättre speglar alla åldrar.  

 

Elever från högstadiet och gymnasiet, det vill säga från årskurs 7 till och 

med gymnasiets klass 3, bör kunna ingå. Varje skola kan förslagsvis 

välja två ordinarie ledamöter och två ersättare. Det är viktigt att de som 



väljs representerar sina respektive skolor, inte något parti. Man kan 

eventuellt överväga att också låta fritidsgårdar vara representerade med 

en ledamot och en ersättare. Alla elever ska kunna lämna skriftliga och 

muntliga förslag på förändringar och förbättringar till 

ungdomsfullmäktige, och till dem som blir valda som ledamöter i detta 

organ.  

 

Lämpligen bör ungdomsfullmäktige väljas för ett läsår, det vill säga vid 

terminsstart på hösten. Mötena ska ske efter skoltid. Antalet möten 

skulle kunna fastställas till tre, fyra per termin. Arvode bör utgå för 

tjänstgörande ledamot och ersättare vid närvaro på mötena. Det kan 

också övervägas att ge ungdomsfullmäktige ett litet anslag, en egen 

budget, för utgifter för till exempel enklare förtäring när 

ungdomsfullmäktige sammanträder, särskilt som det bör ske efter 

skoltid. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige ska 

besluta uppdra åt berörda organ 

 

1. att utreda möjligheten att inrätta ett ungdomsfullmäktige i 

Danderyds kommun med målsättningen att det ska kunna startas 

höstterminen 2023. 

 

2. att utarbeta regler för detta ungdomsfullmäktige 

 

 

Danderyd den 30 januari 2023 
 

Siv Sahlström (C) 

Gruppledare 

 

Kristin Eriksson (C) 

Patrik Nimmerstam (C) 

Christian Ljungdahl (C) 

Lovisa Eriksson (C) 

Robert Bryhn (C) 

Karl-Johan Nybell (C) 

Inger Fabian (C) 

Eva Lindman Marko (C)                                                              

Maria Mandahl (C)                                                                  

Christina Strenger-Böös (C)                                                                

Lukas Johannesson (C) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

 

                                                                 

 


