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Yrkande angående – Framställan till kommunstyrelsen om 
godkännande att använda medel ur ungdomsfullmäktiges 
initiativpott för att anordna en konferens om rasism, 
segregation och utanförskap. 

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå framställan 

 

Yrkandet 
Sverigedemokraterna ser positivt på att unga människor engagerar sig både 
politiskt och i samhällsdebatten. I framställan beskrivs en önskan om att anordna 
en konferens. Enligt ansökan skall skolklasser från hela Göteborg, politiker, 
tjänstemän, kommunanställda, ungdomsråd, elevråd samt allmänheten i stort 
bjudas in till föreläsningar, presentationer, diskussioner och workshops. 

I rådande läge där Coronaviruset sveper över landet anser Sverigedemokraterna 
det som inte lämpligt att bifalla ansökan från ungdomsfullmäktige, hur goda 
intentionerna än må vara. Att i aktuell Coronasituation samla flera tiotals eller 
hundratals personer till en konferens strider dessutom mot regeringens förbud 
mot folksamlingar över 50 personer. 

Under andra omständigheter i samhället är det möjligt att framställan hade 
kunnat få ett annat svar. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-04-13 
 

 
  
 
Ärende nr: KS 2020-04-15, 2.2.3 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) 
  

   

Framställan till kommunstyrelsen om 
godkännande att använda medel ur 
ungdomsfullmäktiges initiativpott för att 
anordna en konferens om rasism, segregation 
och utanförskap  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

Ungdomsfullmäktiges framställan om att använda 60 000 kronor ur ungdomsfullmäktiges 
initiativpott för att anordna en konferens om rasism, segregation och utanförskap 
godkänns. 

Sammanfattning 
Ungdomsfullmäktige har på stormöte 2020-02-26 fattat beslut om att avsätta medel ur 
ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en konferens om rasism, segregation 
och utanförskap. Konferensen syftar till att sprida kunskap, uppmärksamma att 
problemen kring rasism och segregation finns samt att skapa dialog kring lösningar och 
möjligheter till förändring. Ungdomsfullmäktige anser att frågorna kring rasism, 
segregation och utanförskap är angelägna frågor bland unga och att ungdomsfullmäktige 
har en viktig roll i att påverka till det bättre för unga. Konferensen är planerad att vända 
sig till skolelever från alla stadsdelar, politiker, ungdomsråd och allmänheten och ska 
vara kostnadsfri för alla deltagare.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ungdomsfullmäktige avsätter 60 000 kronor av initiativpotten för att anordna 
konferensen som ska vara avgiftsfri för deltagande elever. Ungdomsfullmäktiges 
initiativpott är totalt 300 000 kronor där 10 000 kronor så långt är brukade under 2020.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ungdomsfullmäktige vill att konferensen i största möjliga mån ska bidra till stadens 
miljöarbete. Eventuella inköp kommer att göras genom stadens ramavtal och därför i 
största möjliga mån att vara ekologiska och Fair Trade certifierade.  

Bedömning ur social dimension 
Barnperspektiv omfattar inte bara perspektiv med barn i fokus utan även barns egna 
perspektiv och erfarenheter. Arbetet med att anordna konferensen går i linje med att 
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Barnkonventionen blev lag 2020 och tar avstamp i artikel 12 som anger barn och 
ungdomars rätt att bli hörda. I ungdomsfullmäktiges motion poängteras vikten av att vilja 
förstå att problematiken kring rasism, segregation och utanförskap bland unga finns och 
att viljan till förändring bland unga också finns.   

Ungdomsfullmäktiges konferens är ett sätt för staden att arbeta mot rasism, utanförskap 
och segregation bland unga.  

Konferensen kan komma att stärka stadens eget åtagande kring mänskliga rättigheter och 
allas lika värde. Konferensen kommer att vara ett unikt tillfälle för att belysa våra 
olikheter och likheter. Av, med och för unga.  

Temat för konferensen ligger också i linje med Göteborgs Stads plan för stärkta insatser 
mot rasism, antagen av kommunstyrelsen 2020-02-05, med det övergripande målet att 
Göteborg ska vara en stad fri från rasism. 

Enligt Unicef hamnar barn i socialt utanförskap efter i samhället. Det finns ungefär två 
miljoner barn i Sverige, och ca 100 000 av dem bor i Göteborg. Barnombudsmannens 
rapport "Utanförskap, våld och kärlek till orten" (2018) visar att barn är medvetna om sin 
situation och om de ingår i ett utanförskap. I rapporten beskriver barn hur de ser sig som 
mindre värda än andra barn. När barn får komma till tals och får inflytande upplever de 
att de kan påverka sin situation i högre utsträckning. Delaktighet beskrivs alltså som en 
motkraft till känslan av utanförskap och skapar en känsla av att samhället bryr sig om 
dem. Ett syfte med att anordna denna konferens är att barn i utsatta livssituationer ska få 
ökad delaktighet i samhället och få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade. 

Bilagor 
1. Motion angående konferens om rasism, segregation och utanförskap 

(Ungdomsfullmäktige stormöte 2020-02-26) 
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Ärendet  
Ungdomsfullmäktiges framställan om att använda medel ur initiativpott för att anordna en 
konferens om rasism, segregation och utanförskap, ska efter godkännande från 
kommunstyrelsen påbörja arbetet kring konferensen i enlighet med godkänt förslag i 
ungdomsfullmäktige.  

Beskrivning av ärendet 
Ungdomsfullmäktige beslutar gemensamt på sina fem årliga stormöten kring initiativ som 
ska genomföras samt om tillhörande budgetposter. På stormötet den 26 februari beslutade 
ungdomsfullmäktige att bifalla ett förslag angående att anordna en konferens om rasism, 
segregation och diskriminering. Kommunstyrelsen ska godkänna ungdomsfullmäktiges 
ekonomiska förslag angående initiativmedel över 10 000 kronor.  

Konferensen syftar till att sprida kunskap, uppmärksamma att problemen kring rasism 
och segregation finns samt att skapa dialog kring lösningar och möjligheter till 
förändring. Ungdomsfullmäktige anser att frågorna kring rasism, segregation och 
utanförskap är angelägna frågor bland unga och att ungdomsfullmäktige har en viktig roll 
i att påverka till det bättre för barn och unga. 

Konferensen ska vara kostnadsfri för deltagarna; skolelever från alla stadsdelar, 
tjänstepersoner, politiker samt allmänhet. 

Ungdomsfullmäktiges arbete utgår bland annat från det måldokument som forumet 
gemensamt tar fram i början av året. Arbetet bedrivs i fyra utskott, där både skolutskottet 
och utskottet för barns rättigheter och hälsa tydligt identifierar både mål och aktiviteter 
som tangerar ämnet för konferensen. Utskottet för barns rättigheter och hälsa arbetar för 
barns rättigheter och för att alla unga ska känna sig trygga, bli sedda och må bra. Mål för 
nämnda utskott är bland annat att minska mobbning och att kunskaper om barns 
rättigheter ska öka. Förslag på aktiviteter är bland annat att anordna workshops och 
konferenser och ha dialoger kring ämnet. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret finner att ungdomsfullmäktiges förslag om att anordna en 
konferens om rasism, segregation och utanförskap är angeläget, aktuellt och ligger väl 
linje med ungdomsfullmäktiges och stadens arbete.  

 

 

 

 

 

 

Helena Mehner 

Kommunikationsdirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 
 

 

Motion av Kanza Rehman, Daha Nur och Kim Son Ngo angående 

konferens om rasism, segregation och utanförskap 

 

Bakgrund: 

Ungdomsfullmäktige har nu lyckats anordna två konferenser angående psykisk ohälsa (Vi 

bryter tystnaden 2018 och Helt galet 2019). Syftet var då att sprida kunskap och öppna dialog 

mellan unga och vuxna för att öka förståelsen mellan varandra. 

Vi vill nu arrangera en liknande konferens med andra viktiga ämnen som vi upplever inte 

upplysts lika mycket som de egentligen borde. 

Vi anser att det är viktigt att först och främst få folk att inse att problemen finns och att viljan 

för förändring finns. Det är just därför viktigt för vår generationens ungdomar att ta ställning, 

socialisera och integrera för att lösa de stora samhällsproblem som vi tyvärr drabbats av. 

Syftet med eventet är främst att väcka känslor och uppmärksamma det hemska som faktiskt 

drabbar flertal människor i vår stad. Vi vill även stämma av med andra och undersöka hur de 

som bor i Göteborg upplever det och hur de medvetna de är. Vi vill ta med oss olika tankar, 

tips och idéer för lösningar och förslag från deltagarna. 

Vi vill bjuda in skolklasser från hela Göteborg, men även tjänstepersoner, politiker, 

ungdomsråd, elevråd och allmänheten. 

Under dagen är tanken att vi ska arrangera tävlingar, föreläsningar, presentationer, workshops, 

öppna diskussioner mm. (För att det inte ska kännas som en påtvingad lektion). 

 

Budget: 

60 000 kr 

Det har avsatts ungefär samma summa till tidigare konferenser och det kostade 60 000 kr för 

2019s konferens. Därför är 60 000 kr en passande summa. Pengarna kommer att gå till lokal, 

fika till deltagarna, bokning av föreläsare och ev. andra utgifter. Vi tror inte att projektet 

kommer begränsa UF:s arbete och andra projekt, då det fanns 151 000 kr kvar av förra årets 

initiativpott. 

 

Yrkande: 

Vi yrkar på att Ungdomsfullmäktige avsätter 60 000 kr av initiativpotten för att anordna en 

konferens 

om rasism, segregation och utanförskap i Göteborg. 

 

 

Kanza Rehman, Angered 

Daha Nur, Östra Göteborg 

Kim Son Ngo, Östra Göteborg 
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