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§ 9 Ungdomsråd runt om i staden
BESLUT
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av ungdomsråd runt om i staden.
2. Nämnden uppdrar till demokratirådet att årligen arrangera ett möte med Farstas
ungdomsråd, FUNG, samt återkomma med förslag till hur minst ett av nämndens öppna
forum ska behandla ungdomsfrågor.
Utredningen visar att det inte finns en färdig formel för hur ett ungdomsråd ska se ut och
fungera. Den visar vidare att det är svårt att skapa ett fungerande ungdomsråd. Det går inte
att få till utan ungdomarnas egna engagemang. Från majoritetens sida är vi stolta över
FUNG. Vi tycker att de bidrar till att göra Farsta bättre för ungdomar. Vi tycker dock att det
finns anledning till att vara självkritiska till hur vi bjuder in ungdomarna till vårt arbete.
Ärendet
Stadsdelsnämndens demokratiråd har flera gånger diskuterat hur nämndens dialog med
Farsta ungdomsråd skulle kunna se ut. Vid sitt sammanträde den 19 april förra året
konstaterade rådet att ”både nämnden och ungdomsrådet [behöver] fundera närmare på vad
man vill få ut av ett samarbete med den andra parten.”.
På förslag från demokratirådet har förvaltningen gjort ett försök att kartlägga hur det ser ut
runt om i staden när det gäller ungdomsråd. Det korta svaret är att det finns ungdomsråd i
hälften av stadsdelsområdena, somliga nära kopplade till respektive nämnd, andra mer
fristående som i Farsta. Stödet från respektive förvaltning är olika omfattande. EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd konstaterade komplexiteten och utmaningarna i att bilda ett
ungdomsråd när den i juni i år skickade tillbaka ett antal strategiska och praktiska
frågeställningar till sin förvaltning.
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2017-11-16.
Dnr 1.1-698/2017
Förslag till beslut
Ordföranden Lars Bäck (V), Kjell Backman m fl (S) och Mariana Moreira Duarte m fl (MP)
yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag och lade därutöver fram ett eget förslag
– se punkt 2 vid BESLUT ovan.
Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens
förslag. I detta instämde Lars Hultkvist (KD) med ett ersättaryttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden hade beslutat enligt
förslag från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
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Reservation
Lars Jilmstad m fl (M) och Peter Öberg (L)
Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.
Ersättaryttrande
Lars Hultkvist (KD)
Om jag hade haft förslags- och rösträtt hade jag yrkat att nämnden skulle besluta enligt
förvaltningens förslag.
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