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Motion om mandatstöd till politiska ungdomsförbund i Luleå
Johan Sparrman för socialdemokraterna, anför följande i motion.
Luleå kommun har idag inget mandatstöd till politiska ungdomsförbund. Det
betyder att de politiska ungdomsförbunden i kommunen har svårt att upprätthålla och bedriva en verksamhet som syftar till att få in fler ungdomar i
politiken. Vi anser att det är ett demokratiskt problem att inte ge ungdomar
möjligheten och kunskapen att delta i politiken då det är en av grundpelarna i
vår demokrati. Om de politiska partierna i Luleås kommunfullmäktige glömmer bort att det finns en ny generation som ska ta över så innebär det också att
de inte tar ansvar för Luleås utveckling som stad.
Samtidigt står Luleå i likhet med övriga Sveriges kommuner inför ett än större
demokratiskt problem. De främlingsfientliga partierna är på frammarsch och
deras åsikter har fått fäste bland ungdomarna. Vi har makten att förändra det.
Genom att stötta de demokratiskt politiska ungdomsförbunden, kan vi motverka fördomar och rädsla. Vi måste helt enkelt ge dem bra förutsättningar för
att bedriva politiskt arbete bland unga människor och motverka rasism och
främlingsfientlighet.
Stödet är viktigt för att de politiska ungdomsförbunden ska ges möjlighet att
bedriva verksamhet och utbilda nya medlemmar. I dagens demokratidebatt
pratas de ofta om hur unga människor ska kunna påverka samhället de lever
i. Vi förtroendevalda får inte ducka för den frågan, det enskilt bästa sättet att
påverka samhället är fortfarande politiken. Därför är det också vår skyldighet
att odla det parlamentariska systemet.
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Med anledning av ovanstående anser vi härmed att Luleå kommun ska införa
mandatbaserade stöd för politiska ungdomsförbund. Mandatstöd ska tillfalla
alla partiers ungdomsförbund som sitter med mandat i kommunfullmäktige.
Den modell som vi anser mest lämpad är liknande den som Piteå kommun
har. Där ger varje mandat x antal procent av ett prisbasbelopp och det delas
sen ut till de politiska ungdomsförbunden med krav på återkoppling och
redovisning av att verksamhet sker.
Härmed föreslår vi:
Att Luleå kommun inför ett mandatbaserat stöd för politiska
ungdomsförbund.
Att Luleå kommun kräver en årlig redovisning från de politiska ungdomsförbund som tar emot mandatstöd.
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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