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§ 131  Motion Locka unga till politiken - svar 

Ärendebeskrivning 
Angelica Lundberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att fullmäktige 
en gång per år läggs på sådan tid och plats att alla i årkurs 9 kan besöka mötet som 
en del i sin utbildning. Hon föreslår dessutom att gemensamma politikerbesök på 
högstadiet införs. 

Motionären menar att kommunal demokrati måste göras tillgänglig för invånarna 
och det är viktigt att skapa intresse för politik bland de unga i samhället. Därför 
behöver kommunen vidta åtgärder för att uppmuntra kommunens unga att 
engagera sig i den lokala politiken. 

Hon anser att eleverna i Mullsjö inte har möjlighet att besöka ett fullmäktige som en 
del i undervisningen då dessa möten ligger på kvällstid. Hon föreslår vidare att 
politiker från alla olika partier tillsammans besöker kommunens högstadieskola för 
att gemensamt berätta om hur det är att vara politiker och vad de gör i fullmäktige 
och nämnder. 

Verksamheten menar att det är svårt att få till en kväll som passar alla då detta 
måste planeras i god tid och alla elever ska kunna delta. Det blir dessutom en stor 
utmaning att åstadkomma en bra lärandesituation med alla elever i årskurs 9 på en 
gång i kommunfullmäktigesalen. Vi föreslår därför att det är upp till lärarna i 
samhällskunskap på Trollehöjdskolan att utifrån läroplanen avgöra om och i så fall 
när de ska besöka ett kommunfullmäktige. De kan då själva fördela besöken utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv. Detta kan göras på kvällstid genom att ge eleverna 
kompensationsledigt en annan tid.   

Detsamma gäller ett gemensamt besök av politiker. Även här bör det vara upp till 
lärarna att avgöra om och när en sådan inbjudan ska göras. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 11 september 2019 § 130 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2019 § 74 
Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 17 december 2018 § 125 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 december 2018 § 74 
Tjänsteskrivelse från tillförordnad barn- och utbildningschef Helén Claesson den 27 
november 2018 
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Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 oktober 2018 § 56 
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 september 2018 § 178 
Protokoll från kommunfullmäktige den 28 augusti 2018 § 93 
Motion från Angelica Lundberg (SD) den 31 juli 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Lars Kyrkeryd (M) föreslår kommunfullmäktige beslutar att avslå första att-satsen 
”att fullmäktige en gång per år läggs på sådan tid och plats att alla i 9:e klass kan 
besöka mötet som en del i sin utbildning” och att bifalla andra att-satsen ”att 
gemensamma politikerbesök på högstadiet införs”. 

Leontina Aurell (SD) och Eva Nilsson (M) förslår att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Lars Kyrkeryds förslag och dels Leontina Aurells förslag. 

Omröstning 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag mot att besluta enligt Lars Kyrkeryds förslag och finner att 
kommunstyrelsens förslag vinner. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag mot att besluta enligt Leontina Aurells förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag vinner. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Sverigedemokraterna och Joachim Stenberg (MF) reserverar sig mot beslutet. 
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