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Utskottet behandlar i detta betänkande 7 motioner, varav en väljs ut för de-

batt och beslut i kammaren. 

 

1. Datasäkerhet och reklam 

 

1.1. Datasäkerhet via klargörande av användarvillkor 

 

Motion 2019:1JuU89Mo 

 

Inför högre krav på företag att redovisa hur användardata hanteras genom att 

förenkla användarvillkoren 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 14)  

Motivering: 

En motion som tacklar problem om har visat sig vara farligt för demokra-

tin runtom i världen.  

Klass SA18, Donnergymnasiet 

 

 

 

1.2. Utredning om ökad transparens i behandlingen av personlig data 

 

Motion 2019:1JuU169Mo 

 

Genomför en statlig utredning om transparensen i hantering av användardata 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 14) 
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Motivering: 

Det är viktigt att göra internet till en öppen marknad och belysa datan-

vändningen, för att på så sätt göra det säkert att använda datan och möjlig-

göra personliga belsut.  

 

Klass INT2SA, Hässleholms Tekniska Skola 

 

 

1.3. Medborgarna ska få en ärlig chans till att påverka 

 

Motion 2019:1JuU174Mo 

 

Gör röstköp olagligt och tydliggör reglerna kring propaganda 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 14)  

Motivering: 

Förslaget riskerar att utnyttjas för censur. Det är även svårt med gräns-

dragningen mellan vad som är propaganda och vad som är information.  

Klass SA19, Lapplands Gymnasium Välkommaskolan 

 

 

 

1.4. Ge användare äganderätt över sin data 

 

Motion 2019:1JuU184Mo 

 

Ge konsumenter äganderätt över sin användardata 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 14) 

Motivering: 

En motion som syftar till att bryta datamonopolet, stärka demokratin och 

integriteten online samt öka möjligheten för datamarknaden att utvecklas 

genom fri konkurrens är bra.  

Klass EK3B, ProCivitas privata gymnasium Helsingborg 

 

 

 

1.5. Fri rörlighet bör även gälla på internet 
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Motion 2019:1JuU83Mo 

 

Genomför inte upphovsrättslagen Artikel 13 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 14) 

Motivering: Förslaget är viktigt för att det berör två att de viktigaste gurnder-

na för Sveriges befolkning, nämligen yttrandefrihet och tryckfrihet. Det 

syftar till att skydda medborgarna i stället för enskilda kreatörer, som redan 

har ett skydd.  

Klass EK2A, Påhlmans Gymnasium 

 

 

 

1.6. Utökad dataklarhet 

 

Motion 2019:1JuU111Mo 

 

Ge konsumenter tillgång till sin fullständiga dataprofil hos alla företag 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 14) 

Motivering: 

Förslaget är i grund och botten onödigt, systemet finns i stort sett redan. 

Dessutom är förslaget svårt att tillämpa i praktiken.  

Klass 19NAA3, Värmdö gymnasium 

 

 

 

1.7. Reglera den riktade politiska reklamen! 

 

Motion 2019:1JuU159Mo 

 

Reglera partiers användning av riktad reklam 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 13)  
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Motivering: 

Relevant fråga för att främja demokratin, parterna ska inte kunna styra 

budskapen till olika typer av människor.  

 

Klass NA19A, Västermalm, Sundsvalls gymnasium 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion 2019:1JuU89Mo 
framförs i plenisalen för debatt och beslut.  

(Obs Skickas till Linneá Tolf enligt instruktioner i dagordningen.) 

 

Stockholm den 3 februari 2020 

 

 

På första justitieutskottets vägnar 

 

 

Hanna Gunnarsson 

 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Agnes Lissbrant, Daniella Rasouli, 

Rasmus Knudsen, Alfred Johansson, Elin Bengtsson, Linus Abrahamsson, 

Albin Larsson, Elina Johansson, Axel Persson, Erik Magnusson Åström, 

Simon Jonsen, Victor Olsson, Nils Olofsson, Vide Lundblad.  
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