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1. Digitala val, medborgardialog och näthat 

 

1.1. Ta fram en riksdagsapp till folket för framtiden 

 

Motion 2019:1KU13Mo 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen.  

 (Antal ledamöter: 15, Enhälligt) 

Motivering: Internet är en stor del av vårt samhälle. 2017 använde 94 procent 

av Sveriges medborgare digitala verktyg och internet dagligen. Internet är 

framförallt en stor del av tillvaron för den yngre generationen. Detta kan det 

svenska samhället dra nytta av genom att utnyttja tjänster som redan finns för 

att skapa något nytt. Därför tycker utskottet att det ska tas fram en riksdags-

app för mobilen som alla kan ta del av. I denna app ska man kunna rösta i 

kommunal-, landstings-, riksdags- och EU-val. I appen ska folket kunna få 

direkt kontakt med politiker genom att kunna chatta eller prata med dem. 

Detta ska ske genom att politikerna ska kunna logga in på appen och visa att 

de är online. Medborgarna kan då ställa sig i en kö till den politiker de vill 

chatta eller prata med. På detta sätt kommer folket närmare de politiska före-

trädarna och kan ställa frågor och funderingar direkt till dem. Detta kommer 

leda till att folket får en närmare relation till Sveriges beslutsfattare vilket i 

sin tur kommer leda till att politikerföraktet minskar. Med det anförda till-

styrker utskottet motionen 

Klass MOD18, Europaskolan Strängnäs 
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1.2. Möjlighet att rösta via internet 

 

Motion 2019:1KU70Mo 

 

Inför digitala val 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 15, Enhälligt) 

Motivering: Utskottet vill är att du som individ ska kunna påverka de poli-

tiska besluten. Det ska vara möjligt för de som har rösträtt att kunna rösta via 

internet. Detta är viktigt när man till exempel inte kan ta sig till vallokalen på 

grund av sjukdom, ålder etc. Det ska vara möjligt för individen att påverka 

vår politik via nätet. Om vi skulle gör det mer öppet för politiska debatter 

utanför riksdagen skulle vi kunna få en yngre generation att engagera sig i 

politiken. Om vi skulle börja sprida mer information på sociala medier istäl-

let för propaganda skulle det göra så att generationen som växer upp i dagens 

samhälle där nätet är mer användbart kan fatta mer individuella beslut efter 

rätt och all information, inom det parti de väljer. Att rösta digitalt innebär att 

fler kommer kunna vara med och delta i valet. Med det anförda tillstyrker 

utskottet motionen. 

 

Klass NA19, Klara Teoretiska gymnasium Sundsvall 

 

 

1.3. Stoppa hat mot politiker på internet och sociala medier 

 

Motion 2019:1KU120Mo 

 

Staten ska driva en informationskampanj om näthat, höja straffen för näthat 

och ge polisen mer resurser 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 6 för bifall till motionen, 9 för avslag till motionen) 

Motivering: Utskottet delar bedömningen att våra medborgare måste inform-

eras mer om vad näthat egentligen är, vad det kan leda till och hur viktigt det 

är att anmäla dessa brott. Utskottet ser dock hellre att polisens begränsade  

resurser används mer effektivt mot allvarligare brottslighet än näthat. Mot 

denna bakgrund avstyrker utskottet bifall till motionen. 

 

Klass SA19, Klippans gymnasieskolor – Åbyskolan 
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1.4. Digitala val 

 

Motion 2019:1KU133Mo 

 

Inför digitala val med Bank-ID, samtidigt som fysiska vallokaler bevaras 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 6 för bifall till motionen, 9 för avslag till motionen) 

Motivering: Motinärerna vill införa kompletterande digitala val i Sverige. 

Utskottet stödjer  tanken på att införa digitala val. Utskottet är dock av upp-

fattningen att det i framtiden enbart ska gå att rösta digitalt. De fysiska vallo-

kalerna ska inte behållas. Mot denna bakgrund avstyrker utskottet bifall till 

motionen. 

 

Klass TE19, LBS Örebro 

 

1.5. Digitalisera våra allmänna val 

 

Motion 2019:1KU27Mo 

 

Inför digitala val 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 15, Enhälligt) 

Motivering: Utskottet vill att fler ska bli aktiva och delta i våra val så att fler 

är med och bestämmer. Utskottet anser anser att digitala val kommer att göra 

att fler engagerar sig i politiken och att Sverige därigenom blir ett mer demo-

kratiskt land. Genom att använda digitala val blir det enklare att rösta för 

handikappade, äldre, småbarnsföräldrar och de som inte hinner med. Att 

rösta digitalt går också snabbare. De som bor utomlands kan rösta enklare 

och smidigare få sin åsikt sagd även om de inte befinner sig i Sverige för 

tillfället. Utskottet bedömmer att detta förslag skulle leda till att fler involve-

rar sig i politiken. Genom att använda ett digitalt röstsystem går det att 

skydda två viktiga val principer, hemliga val och utan yttre påverkan. Det 

skulle också spara mycket pengar som vi istället kan använda till viktiga 

saker som sjukvård, ut-bildning och pension. Enligt en undersökning av 

Novus är 67 procent av de 1000 tillfrågade personerna mellan 18–79 år 

positiva till att rösta digitalt. Sammanfattningsvis anser utskottet att digitala 

val skulle vara mer hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Med det 

anförda tillstyrker utskottet motionen. 
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Klass EK18B, Sannarpsgymnasiet 

 

1.6. Digitalisera ”demokratin” med identitetshandlingar. 

 

Motion 2019:1KU117Mo 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår/bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 15, Enhälligt) 

Motivering: Utskottet anser att demokratin måste digitalisera. Det ska bli mer 

effektivt för politiker att använda sig av den yttrandefriheten. Våra medbor-

garer ska kunna verifiera sig med en identitetshandling på internet och få 

uttrycka sin ställning i en fråga som riksdagen senare ska votera om. Politi-

kerna får på detta sätt ett bollplank att kommunicera med. För att åstad-

komma ett mer effektivt röstsystem gäller det att vår demokrati samspelar 

med samhället. Internet är någonting politiken skulle kunna dra nytta av. Att 

kunna delta i folkomröstningar och uttrycka sin rätt till en åsikt på ett snabbt 

och enkelt sätt kommer enligt utskottets bedömning att resultera i ett högre 

valdeltagande och ett mer rättvist folkstyre. Ytterligare en positiv konsekvens 

är att näthatet skulle kunna minska eftersom kravet på nät-id skulle medföra 

att man måste ta ansvar förvad som skrivs. Staten skulle också spara resurser 

av olika slag. Pengar som i dag används i det traditionella valsystemet skulle 

istället kunna användas till äldreomsorg, polisväsende och utbildning. Att 

folket tar ställning i specifika frågor kommer också att leda till ett mer rätt-

vist valresultat, eftersom befolkningens politiska ställning successivt uppdat-

eras och kompetensen ökar. Med det anförda tillstyrker utskottet motionen.  

 

Klass 19NA, Ullvigymnasiet 

 

1.7. Applikationen för flytande demokrati 

 

Motion 2019:1KU131Mo 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 15, Enhälligt) 

Motivering: Under riksdagsvalet år 2018 var det 87 procent av de röstberätti-

gade som röstade vilket är högre än vid förra valet . Det finns enligt utskot-

tets bedömning problem med att allt färre engagerar sig i politiken, och då 

särskilt partipolitiskt. Det är komplicerat och energikrävande för en individ 

att försöka förstå sig på långa och komplicerade dokument. I nuläget när 

internet har exploderat över världen finns möjligheten att skapa en plattform 

som kan användas för att förbättra kommunikation mellan politiker och 

medborgare. Det finns redan en plattform, riksdagens hemsida, men den 

saknar vissa funktioner som medborgarna strävar efter. En väl utbygg och 
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genomtänkt applikation kan leda till att flera engagerar sig inom politiken, 

röstandet kommer at öka och Sverige blir därigenom mer demokratiskt. 

Applikationen skulle kunna fungera som ett komplement till skolundervis-

ningen. Inom samhällskunskapsundervisningen kan applikationen användas 

som hjälpmedel för att få uppdaterad information. Filmer skulle kunna vara 

väldigt hjälpsamma för bl.a. de som har dyslexi och besvär med att läsa. 

Applikationen skulle även kunna användas som ett sätt för politiker att nå ut 

till medborgare på ett effektivt sätt. Medborgarna kan ta del av information 

och svara på enkäter som politikerna sedan kan använda som underlag för 

olika förslag. Förhoppningsvis ska denna applikation minska den distanse-

rade politiken för minderåriga genom att ge elever tillgång till att delta i 

politiken. Med det anförda tillstyrker utskottet motionen. 

 

Klass NA19, Widerströmska Gymnasiet 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion 2019:1KU13Mo 
framförs i plenisalen för debatt och beslut. 

 

Stockholm den 3 februari 2020 

 

På första konstitutionsutskottets vägnar 

 

 

Per Schöldberg 

 

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Schöldberg, Johanna Pe-

trovic, Josephine Närholm, Mary Jonsson, Emmy Björnström, Matilda 

Boström, Samuel Ankarberg, Cornelia Gustavsson, Edvin Öhström, Li-

nus Svensson, Maja Berglund, Mirko Mackic, Klara Rundby, Oliver 

Gullbo, Dajana Bagdi och Tenzin Lodoe Choedon. 

 

 


