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MOTIONER OCH MOTIONSSVAR 

KONGRESSEN 2023 
 

Motioner 

Motioner är förslag som en eller flera medlemsungdomsråd tillsammans har 

skickat in till kongressen. De som skickat in motionen kallas för motionärer. 

Motioner kan handla om styrdokument såsom: 

• Stadgarna 

• Visionsprogrammet 

• Organisatoriska strategin 

• Politiska programmet 

 

Motioner kan också handla om vad Sveriges Ungdomsråd ska göra kommande 

året, eller ännu längre i framtiden. Det är även möjligt att ge styrelsen uppdrag att 

undersöka eller genomföra något som har med organisationen att göra. 

 

Motioner består av en inledande text som förklarar vad motionen handlar om och 

varför motionärerna har skrivit motionen. Alla motioner avslutas med motionens 

att-satser. En motion kan ha flera att-satser, och det är att-satserna som är själva 

förslaget som kongressen ska besluta om.  
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Ombud kan rösta för att bifalla att-satser den håller med om och avslå att-satser 

den inte håller med. Om ombudet tycker att en att-sats föreslår något som redan 

sker kan den rösta för att anse den besvarad. 

 

Motionssvar  
När en motion har inkommit så är det först styrelsen som behandlar motionen. 

Styrelsen börjar med att läsa igenom motionen, därefter diskuterar styrelsen 

motionens innehåll och förslag, och till sist skriver styrelsen ett svar på motionen. 

I svaret brukar styrelsen först förklara vad styrelsen tycker, och sedan lägga fram 

sina att-satser. Ibland föreslår styrelsen att bifalla motionens att-satser och ibland 

att avslå motionens att-satser. Styrelsen har även möjlighet att lägga fram egna 

att-satser som rör motionens ämne. 
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MOTION 1 

DECENTRALISERA SVUNG 
 

MOTIONÄRER: ANGEREDS UNGDOMSRÅD, HELSINGBORGS 

UNGDOMSRÅD, OCH ÄNGELHOLMS UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

 
Vi, underskrivande medlemmar, föreslår att organisationen SVUNG bör 

genomföra en decentralisering för att öka delaktigheten bland ungdomar i hela 

Sverige, inte bara i Stockholm, utan även i norra och södra delarna av landet. 

Detta ska ske från och med år 2024. En decentraliseringsstrategi inom en ideell 

organisation syftar till att fördela ansvar, beslutskraft och makt till olika nivåer 

och enheter inom organisationen, inklusive styrelsen och ungdomsrådet. 

Genom att decentralisera beslutskraften minskar man den centrala kontrollen 

och ökar möjligheten för medlemmar att delta i beslutsfattandet. Detta kan leda 

till en mer inkluderande och demokratisk organisation, där medlemmarnas 

engagemang och initiativ kan växa. Att använda en decentraliseringsstrategi 

förbättrar organisationens förmåga att möta utmaningar och fatta beslut på ett 

mer effektivt sätt. En decentralisering skulle innebära att ansvaret för 

verksamheten och beslutsfattandet delas upp på fler orter och görs närmare 

medlemmarna. Detta skulle ge ungdomarna utvidgad kompetens, möjlighet att 

projektleda och ta eget ansvar för verksamheten. Vår motion föreslår att SVUNG 

ska genomföra en decentralisering i enlighet med styrelsen och 
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projektsamordnaren, som vägleder, uppföljer och rapporterar. 

Projektsamordnaren kommer att vara ansvarig för att säkerställa att 

rådsmedlemmarna följer organisationens riktlinjer och policys samt för att 

samordna och rapportera till styrelsen. Samordnaren skulle även vara ansvarig 

för att fastställa tidsfrister och övervaka framstegen. Styrelsen skulle också ge 

stöd till projektgrupperna. Detta skulle innefatta att sätta upp mål för projektet, 

ge feedback och se till att projektgrupperna arbetar flytande. På det hela taget 

skulle det föreslagna systemet göra det möjligt för ungdomsrådets medlemmar 

att delta i större ungdomsaktiviteter, få utvidgad kompetens utan att ta på sig 

för mycket ansvar.  

 

Vi tror att en decentralisering av SVUNG skulle leda till ett ökat engagemang och 

tillgänglighet för ungdomar i hela Sverige, samt ge dem en möjlighet att 

utvecklas och bidra till samhällets utveckling. Vi föreslår därför att SVUNG bör se 

över möjligheten att decentralisera 

verksamheten och arbeta för att skapa en organisation som är öppen för alla 

ungdomar i Sverige. 
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Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 Sveriges Ungdomsråd tar fram ett förslag på hur verksamheten kan  

decentraliseras 

 

Att2 förslaget presenteras för medlemmarna senast år 2024 

 

Att3 Svung får uppdraget att decentralisera verksamheten på ett sätt som: 

• Förflyttar ansvar och beslutsfattande närmare ungdomsråden 

• Ökar ungdomsrådets medlemmars möjlighet att delta och driva 

projekt 

• Ökar samverkan mellan kansliet, styrelsen och ungdomsråden 
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MOTIONSSVAR 1 

DECENTRALISERA SVUNG 
 

Styrelsen vill tacka samtliga motionärer, Ängelholms Ungdomsfullmäktige, 

Angereds Ungdomsråd och Helsingborg Ungdomsråd, för motionen. Det är 

väldigt kul att se att intresset för Sveriges Ungdomsråd växer och att ni vill 

arbeta närmare Sveriges Ungdomsråds nationella verksamhet. Det är både 

väldigt viktigt och värdefullt. 

 

Styrelsen har under året genomfört flera insatser för att öka medlemmarnas 

möjlighet att påverka organisationens arbete nationellt. Styrelsen har tagit fram 

en rutin för hur medlemmarna bättre kan påverka organisationen mellan 

kongresser, jobbat med en utredning av regionala ungdomsråd, utvecklat ett 

faddersystem för att stärka kontakten mellan ungdomsråd och den nationella 

styrelsen, för att nämna några exempel. Organisationen har även drivit projektet 

"Uppdrag kring barn och ungas utsatthet av rasism" tillsammans med 

Barnombudsmannen, där Angereds ungdomsråd, Vivallas unga ambassadörer 

och Upplands-Bro under tre tillfällen arbetat som referensgrupp. Alla dessa 

insatser har gjorts för att stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå. Allt 

från att utveckla regionala ungdomsråd som kan fungera som uppsamlande 

forum för lokala ungdomsråd och förkortar vägen till nationell nivå, till 

faddersystemet som öppnar upp nya direkta kontaktvägar. Styrelsen tror att det 

mailto:info@sverigesungdomsrad.se


 

 

 

Sveriges Ungdomsråd 

Åsögatan 140   www.sverigesungdomsrad.se 

116 24 Stockholm   info@sverigesungdomsrad.se 

9 

finns en stor styrka i att medlemmar deltar i större delar av Sveriges 

Ungdomsråds verksamhet och vill att medlemmarna ska känna större 

ägandeskap över organisationen. Önskan som finns hos styrelsen, och något 

styrelsen vill fortsätta jobba med kommande år, är att medlemmarna ska känna 

att styrelsen finns till för deras skull och lyssnar på vad medlemmarna säger. 

Sammanfattningsvis vill styrelsen, precis som motionärerna, öka insikten och 

tillgängligheten för Sveriges Ungdomsråds medlemmar att delta i den nationella 

verksamheten och har därför genomfört insatser under året i syfte att komma 

närmare de lokala ungdomsråden och öka deras involvering i den nationella 

verksamheten. 

 

Styrelsen ser dock framför sig att det skulle vara väldigt resurskrävande att 

genomföra det som motionen föreslår. Vi ser att en så stor omstrukturering som 

det innebär att decentralisera en nationell organisation skulle ta väldigt lång tid, 

och att det skulle vara väldigt svårt att vara helt klar inom ett år. En sådan stor 

omorganisering skulle i praktiken innebära ett helt nytt sätt att bedriva Sveriges 

Ungdomsråds verksamhet. Konsekvenserna skulle bli att vi skulle behöva skära 

ner på stora delar av vår verksamhet för att hinna med omstruktureringen på ett 

år, och risken är stor att även efter omstruktureringen är färdig att det skulle 

innebära stora nedskärningar i verksamheten. Vi tror på vikten av att utreda 

vilka möjligheter som finns innan vi antar en helt ny organisationsform. 
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Styrelsen kommer därför att föreslå att utreda hur organisationen ska utveckla 

sitt arbete lokalt samt hur vi kan tillgängliggöra vår verksamhet ytterligare. 

 

Vi vill också passa på att skicka med både motionärerna och ombud till 

kongressen att utnyttja de resurser som organisationen idag redan erbjuder. 

Exempelvis finns det möjlighet att söka pengar från verksamhetsfonden. 

Styrelsen vill även uppmana ungdomsråden att ta kontakt med styrelsen om de 

behöver hjälp. Det kan handla om allt från projektledning, söka externa bidrag, 

eller att samordna ungdomsråden i närområdet. Styrelsen finns för alla 

organisationens medlemmar, och hjälper mer än gärna till.  

 

 

Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 Sveriges Ungdomsråd under verksamhetsåret 2023/2024 utreder hur  

organisationen ska utveckla sitt arbete lokalt 

 

Att2 utredningen även ser över hur medlemmarna kan erbjudas att vara  

mer delaktiga i organisationens nationella verksamhet 

 

Att3 avslå motionens att-satser till förmån för styrelsens förslag till att-sats  

1 & 2 
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MOTION 2 

KONSTEN ATT SKAPA OCH HÅLLA 

TAG I SINA ÅSIKTER 
 

MOTIONÄRER: ANGEREDS UNGDOMSRÅD, HELSINGBORGS 

UNGDOMSRÅD, OCH ÄNGELHOLMS UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

 
Skriv en ungdomsbok med titeln: Konsten att skapa och hålla tag i sina 

åsikter. För att främja ungas förmåga att bilda och försvara sina åsikter, föreslår 

vi att Sveriges Ungdomsråd skriver en bok om ämnet senast år 2025. Boken ska 

vara lättförstådd och inte mer än 120 sidor lång. 

 

Syfte: Boken ska vara en praktisk guide för unga att lära sig utveckla och 

försvara sina åsikter på ett informativt och tillgängligt sätt. Den ska också 

innehålla information om vikten av att ha och stå för sina åsikter, och vad det 

innebär I samhällets sammanhang. I debatten hörs det ofta “stå för din åsikt!” 

Men frågan är hur unga ska göra det. Och sen så är frågan hur unga ens lär sig 

bilda sina egna åsikter. För många kan det vara en svårighet och att det känns 

läskigt att ha åsikter. Så tycker vi inte att det ska vara. 

 

Innehåll: Boken ska innehålla en kombination av teori och praktiska övningar, 

samt exempel på hur man kan använda sina åsikter för att påverka samhället 
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och göra skillnad. Den ska också innehålla en diskussion om etik och moral, och 

hur man kan använda sina åsikter för att stärka sin egen integritet och värdighet. 

 

Målgrupp: Boken riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år som är intresserade 

av att lära sig mer om att bilda och försvara sina åsikter. 

 

 

Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 
Att1 SVUNG skriver en bok senast år 2025 som ska handla om  

åsiktsbildning och betydelsen av opinionsbildning 

 

Att2 boken ska vara mindre än 125 sidor och ha teoretiskt såväl som  

praktiskt innehåll 

 

Att3 ett exemplar av boken ska tilldelas varje ungdomsråd 
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MOTIONSSVAR 2 

KONSTEN ATT SKAPA OCH HÅLLA 

TAG I SINA ÅSIKTER 
 

Styrelsen vill tacka Ängelholms ungdomsfullmäktige för den välskrivna motionen 

och för att de lyfter frågan om vilket material som organisation ska utveckla i 

framtiden. 

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret diskuterat hur organisationen 

kan utveckla sitt material och utbildningar för att bäst möta medlemmarnas 

önskningar och behov. Av denna anledning är det väldigt värdefullt att frågan 

om vad medlemmarna efterfrågar tas upp på kongressen så att alla tillsammans 

kan diskutera innehållet i framtida material. 

 

När det kommer till den bok som efterfrågas i motionen så menar styrelsen 

dock att organisationen redan har en sådan bok. Boken heter "Talets makt" och 

är en bok som innehåller kapitel såsom "Våga prata", "Så förstärker du ditt 

budskap" och "Så här skapar du starka argument". Den innehåller även övningar 

och konkreta tips. Styrelsen vill också understryka att boken finns tillgänglig 

gratis vid förfrågan från ungdomsråden, och om det finns ungdomsråd som inte 

redan har boken men skulle vilja ha den så är det bara att höra av sig. Styrelsen 
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vill dock betona att vi fortsatt är intresserade av att ta fram nytt material för 

ungdomsråden. Därför önskas fortfarande medlemmarnas input på detta.  

 

 

Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 anse motionens första att-sats besvarad 

 

Att2 uppdra Sveriges Ungdomsråd att se över framtagandet av nytt  

material 

 

Att3 avslå motionens andra och tredje att-sats till förmån för styrelsens att- 

sats 2 
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MOTION 3 

OM ÄNDRING AV SKOLTIDER FÖR 

ELEVERNAS PSYKISKA HÄLSA 
 

MOTIONÄRER: ANGEREDS UNGDOMSRÅD, HELSINGBORGS 

UNGDOMSRÅD, OCH ÄNGELHOLMS UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

 
Elevernas psykiska hälsa och välbefinnande är en allt mer central fråga inom 

utbildningssektorn. Skolstress, överbelastning och trötthet är bara några av de 

utmaningar som eleverna ställs inför varje dag. Därför anser vi att det är viktigt 

att ändra skoltiderna för att främja elevernas psykiska hälsa. För att uppnå detta 

mål föreslår vi följande: anpassa skoltiderna till elevernas biologiska rytm för att 

ge dem tillräckligt med sömn för att hantera sin skolbörda, minimera antalet 

långa skoldagar och ge eleverna regelbundna pauser under dagen, samt skapa 

en mer anpassningsbar och flexibel lärandemiljö som tar hänsyn till elevernas 

individuella behov och förhållanden. En mer hälsosam skolmiljö med anpassade 

skoltider kommer inte bara främja elevernas psykiska hälsa och välbefinnande, 

utan också leda till en högre kvalitet på utbildningen och en mer framgångsrik 

framtid för eleverna. Vi röstar för att denna motion tas upp och diskuteras på 

detta årsmöte. 
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Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 SVUNG undersöker frågan och gör en resultatrapport som visar  

ungdomars ställningstagande på högstadiet och gymnasieskolan. 

 

Att2 rapporten skickas till alla Ungdomsråd senast år 2024 
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MOTIONSSVAR 3 

OM ÄNDRING AV SKOLTIDER FÖR 

ELEVERNAS PSYKISKA HÄLSA 
 

Styrelsen vill tacka Ängelholms Ungdomsfullmäktige för den välskrivna motionen, 

och för att de lyfter ett mycket viktigt ämne som ständigt aktualiseras. Styrelsen 

tycker också att motionären lyfter viktiga poänger som behöver diskuteras mer 

inom skolväsendet.  

 

Styrelsen har dock svårt att förstå i vilket syfte resultatrapporten ska tas fram. 

Styrelsen håller med om att frågan är viktigt, men att det inte är något som 

organisationen i dagsläget har tagit ett ställningstagande för. Från styrelsens håll 

önskas en tydligare förankring till organisationens syfte och politiska 

ställningstagande. 

 

Styrelsen ser vi också ett forskningsetiskt problem. Att göra denna typen av 

resultatrapport kräver mycket resurser för att undvika forskningsetiska problem. 

Det krävs också stor kunskap kring hur en gör en resultatrapport. Vi ser också en 

problematik i att eventuellt använda rapporten som ett legitimt underlag 

eftersom Sveriges ungdomsråd i dagsläget inte forskar på diverse områden. Det 
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är även svårt att inhämta tillräckligt med underlag till rapporten så att det går att 

anse rapporten som legitim.  

 

Däremot menar styrelsen inte att sådan forskning inte finns eller inte går att 

genomföra. Nedan ges tre tips på undersökningar som alla vittnar om att kortare 

skoldagar är något elever vill ha.  

 

Här är länkar till dessa undersökningar för vidare läsning: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18743/FULLTEXT01.pdf  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1023260/FULLTEXT01.pdf  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257344/FULLTEXT01.pdf  

 

Styrelsen vill slutligen skicka med motionären att om intresset finns för att driva 

denna fråga kan Sveriges Ungdomsråd bidra med stöttning på annat sätt. Dels 

finns projektbidrag att söka från organisationens verksamhetsfond, dels kan 

styrelsen hjälpa ungdomsråd att driva frågan lokalt. Just denna fråga är dessutom 

något som passar bättre att bedrivas på en lokal nivå snarare än en nationell nivå. 

Styrelsen tycker att det är viktigt att Sveriges Ungdomsråd blir en självklar del i att 

hjälpa ungdomsråden att driva sin egen politik lokalt och kommer därför föreslå 

att detta utreds vidare. 
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Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 Sveriges Ungdomsråd utreder möjligheterna att stödja ungdomsråden  

att driva sin egen politik.  

 

Att2 avslå motionens att-satser till förmån för styrelsen att-sats 1 
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