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Haparanda kommun instämmer i stora delar med utredarens analyser och slutsatser samt i
det förslag och bedömningar som framförs i betänkandet. Vi lämnar följande synpunkter:
11.5.1 Fullmäktige ska verka för att medlemmarna i kommunen har
förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut
o I sig kan det vara hedervärt att ha denna målsättningsparagraf. Vi har dock
svårt att se mervärdet att införa denna i Kommunallagen. Kommunallagen ger
redan idag möjligheter för varje kommun att bestämma hur påverkan kan ske.
Kapitel 12 Det förstärkta folkinitiativet och kapitel 13 Medborgarförslag och
Folkmotion
o Förslagen i dessa kapitel förtjänar ett särskilt tack. Bra och konkreta förslag för
att öka de enskildas möjligheter att påverka. Med nationella tekniska lösningar
för detta möjliggörs ett enhetligt och effektivt införande, vilket är lovvärt.
14.8.1 Försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder
o Vi välkomnar förslaget. Haparanda kommun har landets lägsta valdeltagande
och vi ser möjligheter att vitalisera deltagandet med detta förslag. Till
försöksverksamheten bör också forskning knytas, för att kunna lyfta fram
metoder som tillvaratar och fångar upp det engagemang som skapas hos
unga.
14.8.6 Skolelevers kunskaper i kritisk granskning och källkritik ska öka
o Vi tillstyrker förslaget. Men här bör källkritik i förhållande till sociala medier mer
tydliggöras och lyftas fram.

14.8.7 Stärk ungas egen organisering, föreningskunskap och främja
föreningsengagemanget i skolan
o Vi delar utredarens bedömning. Dock bör dessa insatser genomföras parallellt
med utbildningsplaner och mål för lärarutbildningen, då insatser i enskilda
skolor fallerar om dess lärare saknar kunskap om frågans innehåll eller vikt.
Vikten av att skolans lokaler öppnas upp för ungas egen organisering bör
tydliggöras.
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Vi vill lämna följande allmänna synpunkter gällande Ungas delaktighet och inflytande:
 Vi önskar ett ställningstagande i vilken eller vilka åldrar som kategoriseras som unga i
Sverige. Ungdomsperspektivet på den nationella nivån är 13-26, medan EU har
annan åldersindelning, barnkonventionen en, och när det tas upp unga i politiken
ökar åldern ibland upp till en ålder av 40. Det vore önskvärt med vilka åldrar som
kategoriseras som unga nationellt, regionalt och lokalt. Något som också medför en
förenkling då nationell och lokal nivå samverkar eller har gemensamma insatser.
 När ungas deltagande i föreningslivet diskuteras vore det värdefullt om man gjorde
skillnad på medlemskap och det aktiva deltagande i föreningslivet som är
demokratigrundande för att synliggöra de utmaningar som finns att engagera unga i
föreningslivet.

