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 Dnr 2022-000106 08 

KF § 110 Svar på motion om ungdomsråd i Tibro 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen i den del som avser att utreda förutsättningarna för inrättandet av ett 
ungdomsråd i Tibro kommun, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra utredningen, 

att utredningen ska redovisas till kommunfullmäktige senast 2023-03-31 och ligga till 
grund för beslut gällande den del av motionen som avser förslaget om att inrätta ett 
ungdomsråd. 

Ärendet 

En motion om ungdomsråd i Tibro inkom 2022-03-25 från Maria Marić (KD). Motionären 
skriver att det i Tibro finns ett antal olika råd för dialog med olika delar av samhället, bland 
annat rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet. Motionären menar 
att det krävs dialog även med gruppen unga. Detta för att kunna bygga ett samhälle som 
ger våra unga inflytande, en meningsfull vardag och lägger grunden för dem att ta över 
ansvaret för vårt gemensamma. Motionären föreslår därför att kommunstyrelsen ska ges i 
uppdrag att utreda möjligheten till ett ungdomsråd i Tibro kommun och att ett sådant 
också inrättas. 

Kommunledningskontoret delar motionärens mening om att det är viktigt att grupper från 
olika delar av samhället kommer till tals och att olika perspektiv fångas upp i de politiska 
sammanhangen. Utmaningen är att hitta former som engagerar och bidrar till syftet över 
tid. Precis som motionären skriver handlar det om att kommunen ger förutsättningar för 
dialog, men inte styr för mycket. Samtidigt är det viktigt att det finns förutsättningar i den 
kommunala organisationen för att ta vara på det som framkommer i dialogen med 
medborgarna. 

Sammanfattningsvis föreslår kommunledningskontoret bifall till motionen i den del som 
avser att utreda möjligheten till inrättande av ett ungdomsråd. Kommunledningskontoret 
föreslår vidare att resultatet av utredningen får utgöra grund för fortsatt hantering av den 
del av motionen som föreslår att ett ungdomsråd ska inrättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-06-09 
Motion om ungdomsråd i Tibro, 2022-03-25  
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Beslut delges 

Motionären 

___________________ 
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