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Yttrande angående – Hemställan från 
ungdomsfullmäktige om att använda medel ur 
initiativpotten för att anordna en 
barnrättskonferens 

 

Yttrandet  
Vi välkomnar initiativet från ungdomsfullmäktige om att använda pengar ur 

initiativpotten till att anordna en konferens om barnrätt utifrån ett barn- och 

ungdomsperspektiv.  

Ungdomsfullmäktige har en viktig roll att utveckla barns och ungdomars delaktighet och 

inflytande samt stärka demokratin i vår stad. I detta arbete är det centralt att stärka det 

barnrättsliga arbetet. Demokraterna ser därför mycket positivt på ledamöternas 

engagemang gällande att Göteborgs barn och ungdomar får bättre kännedom om sina 

rättigheter och därigenom bidra till en mer jämlik stad. Samverkan och att lära av 

varandra är avgörande för att barns rättigheter ska bli uppfyllda och då behöver barnens 

egna erfarenheter vara centrala.  

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yttrande  

 

2021-08-17 

 

Demokraterna  

  

Ärende nr 2.2.1 
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Hemställan från ungdomsfullmäktige om att 
använda medel ur initiativpotten för att 
anordna en barnrättskonferens  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Hemställan från ungdomsfullmäktige, om att använda 65 000 kronor ur initiativpotten för 
att anordna en konferens om barnrätt, godkänns. 

Sammanfattning 
Ungdomsfullmäktige har behandlat en motion vid stormötet 2021-05-19 och fattat beslut 
om att avsätta medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en konferens 
om barnrätt. En viktig målbild för konferensen är att belysa brister vad gäller att barn får 
sina rättigheter tillgodosedda och att öka barns och vuxnas kompetens i frågan. 
Föreslagen konferens syftar till bland annat att sprida ungas egna kunskaper och 
erfarenheter av hur det är att vara ung i Göteborg idag utifrån ett barnrättsperspektiv. 
Ungdomsfullmäktige menar att barn behöver känna till sina rättigheter för att för kunna 
utkräva ett ansvar av vuxenvärlden. Vidare anser ledamöter och ersättare att barnrätt är en 
högst angelägen fråga och att forumet har en viktig roll i att påverka till det bättre för barn 
och unga.  Konferensen är planerad att vända sig till skolelever från alla stadsdelar samt 
tjänstepersoner och ska vara kostnadsfri för deltagarna. Ungdomsfullmäktige föreslår att 
konferensen genomförs digitalt alternativt i en större lokal om pandemiläget tillåter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ungdomsfullmäktige avsätter 65 000 kronor av initiativpott för att anordna konferensen 
som ska vara avgiftsfri för deltagare. Ungdomsfullmäktiges initiativpott är totalt 300 000 
kronor där det använts 19 500 kronor fram till detta initiativ.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ungdomsfullmäktige är ett forum där miljö och klimatfrågan är högst levande. Här finns 
alltså möjligheter att stärka möjligheterna till ett engagemang i frågan vilket i sin tur 
gynnar stadens miljöarbete 

Ungdomsfullmäktige vill att konferensen i största möjliga mån ska bidra till en grön 
omställning. Eventuella inköp kommer att göras genom stadens ramavtal och därför i 
största möjliga mån att vara ekologiska och Fair Trade certifierade.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-28 
Diarienummer 0822/21 
 

Handläggare  
Paula Aijmer 
Telefon: 031-368 01 95 
E-post: paula.aijmer@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur social dimension 
Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten och mänskliga rättigheter. 
Centralt för rättigheterna som är universella är att de ska gälla alla, utan åtskillnad.  

Ungdomsfullmäktige ser att staden varit framgångsrik i att säkra grundläggande 
rättigheter, utbildning, mat på bordet och andra basala behov. Men det finns också ett 
högt medvetande om att barn i staden lever under olika förutsättningar. Flera av 
ledamöterna talar om egna och andras erfarenheter av till exempel rasism, (o)jämställdhet 
och ekonomiska svårigheter. Ungdomsfullmäktige menar att både barn och vuxna 
behöver mer kunskaper om barns rättigheter. En viktig målbild för ungdomsfullmäktige 
är att barn ska kunna yrka på sina rättigheter, för att kunna göra detta behövs kunskaper.   

Skola, trygghet, hälsa och fritid är viktiga områden för barn i staden enligt en enkät och 
större workshop på temat barns rättigheter som ungdomsfullmäktige genomfört. Frågor 
kring dessa områden kan därmed komma att aktualiseras vid en konferens. 

En konferens av med och för unga om barns rättigheter kan stärka det barnrättsliga 
arbetet i staden och bidra till att barn får bättre kännedom om sina rättigheter. På så vis 
ökar också jämlikheten något bland barnen i staden.  

 

Bilaga 
Förslag angående barnrättskonferens 2021 
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Ärendet  
Ungdomsfullmäktiges hemställan om att använda 65 000 kr av initiativpott för att 
anordna en konferens om barnrätt. Ungdomsfullmäktige ska efter godkännande från 
kommunstyrelsen påbörja arbetet kring konferensen. 

Beskrivning av ärendet 
Ungdomsfullmäktige har på stormöte 2021-05-19 fattat beslut om att avsätta 65 000 kr ur 
ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en konferens om barnrätt. Föreslagen 
konferens, syftar till bland annat till att sprida ungas egna kunskaper och erfarenheter av 
hur det är att vara ung i Göteborg idag utifrån ett barnrättsperspektiv. En viktig målbild 
för konferensen är att belysa brister vad gäller att barn får sina rättigheter tillgodosedda 
och att öka barns och vuxnas kompetens i frågan. Motionärerna menar att barn behöver 
känna till sina rättigheter för att för kunna utkräva ett ansvar av vuxenvärlden. Vidare 
anser ledamöter och ersättare i ungdomsfullmäktige att barns rättigheter är en högst 
angelägen fråga som är viktig för stadens barn och att forumet har en viktig roll i att 
påverka till det bättre för barn och unga. Ungdomsfullmäktige vill därmed bidra till att 
ungdomar ska bli stärkta i att själva kunna påverka sitt välmående och situation till det 
bättre. 

Ett viktigt spår för de ledamöter som tagit initiativet till konferensen är att använda 
erfarenheter från tidigare konferenser som ungdomsfullmäktige anordnat, bland annat på 
temat ungas psykiska hälsa.  Om pandemiläget tillåter vill ungdomsfullmäktige arrangera 
konferensen i en större lokal så att många unga och vuxna har möjlighet att delta. Ett 
alternativ för ungdomsfullmäktige är annars att konferensen utförs digitalt. 
Ungdomsfullmäktige vill också anlita en föreläsare som har högt anseende bland unga för 
att på så vis aktualisera frågan. Konferensen är planerad att vända sig till skolelever från 
alla stadsdelar samt tjänstepersoner och ska vara kostnadsfri för deltagarna. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret finner att ungdomsfullmäktiges förslag om att anordna en 
konferens om barnrätt är angeläget, aktuellt och ligger väl linje med 
ungdomsfullmäktiges och stadens arbete. Kommunstyrelsen gav i juni 2020 
stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan. Syftet 
med planen är att öka den kommuncentrala styrningen samt höja kompetensen och 
ambitionsnivån inom området. Ungdomsfullmäktige har varit aktiva i arbetet med att ta 
fram föreslag till barnrättsplan och sakfrågan är levande i forumet. Vid stormötet 2021-
05-19 tillstyrkte ungdomsfullmäktige även ett underlag som stadsledningskontoret tagit 
fram kring barnrättsplanen. Stadsledningskontoret ser att ungdomsfullmäktige så väl som 
kommunfullmäktige har ambitioner vad gäller barns rättigheter.   

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

 

 

Ungdomsfullmäktige 
Förslag ang. Barnrättskonferens 2021 

 

    Göteborg 2021-03-08 

Förslag ang. Barnrättskonferens 2021 
 
Bakgrund: 
Tidigare år har ungdomsfullmäktige anordnat konferenser på folkets hus angående 
olika teman. Den här konferensens syfte är att sprida kunskap till deltagarna om 
barns rättigheter i samhället.  
Vi vill rikta oss framförallt till barn och unga men även vuxna, eftersom vuxna 
behöver också ha mer kunskap inom barnrätt. Ett problem i samhället är att för få 
unga vet om sina rättigheter, detta vill vi ändra på med konferensen. Målet är 
alltså att barn i större utsträckning ska bli medvetna om sina rättigheter och kunna 
kräva dem från vuxenvärlden. 
Barnrätt är något som påverkar alla unga och det finns mycket brister inom arbetet 
med barnrätt, det måste ändras. Vi planerar att konferensen ska genomföras på 
hösten, då majoriteten av befolkningen enligt regeringens vaccinationsplan är 
vaccinerade. Pengarna ska gå till hyra av en lokal på folkets hus (kongressalen), 
föreläsare och fika. 
 
Yrkande: 
Vi yrkar på att ungdomsfullmäktige ska avsätta 65 000 kr av initiativpotten för att 
anordna en konferens om barnrätt. Pengarna kommer att användas till bokning av 
lokal, föreläsare och fika. Vi tror 65 000 kr kommer behövas då liknande summa 
har avsatts till tidigare för de andra konferenserna. Om covid-19 fortfarande 
kommer vara ett problem kommer  
konferensen att hållas digitalt. 
 
Heba Soualem, ledamot Västra Hisingen 

Vera Zhang, ledamot Norra Hisingen 

Charlie Arby, ledamot Lundby 
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