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Utskottet behandlar i detta betänkande 6 motioner, varav en väljs ut för debatt 

och beslut i kammaren. 

 

1. Sociala medier och anonymitet 

 

1.1. Politik-app för att informera och få fler unga involverade. 

 

Motion 2019:2JuU80Mo 

 

Inför en politik-app som styrs av en oberoende grupp, under övervakning av 

riksdagen.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 11 av 16 ledamöter) 

Motivering: När det gäller förslaget om en politik-app som styrs av en obero-

ende grupp, under övervakning av riksdagen, anför utskottet följande. Försla-

get föranleder vissa frågor om övervakning och hur denna ska utföras. Försla-

get kan utgöra ett steg mot diktatur och leda till ökade konflikter. Utskottet 

avstyrker därför motionen. 
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Klass Sa18a, Fredrika bremergymnasiet 

 

 

 

1.2. Skärpt lag för att minska hot och hat mot svenska politiker, journalister 

och aktivister 

 

Motion 2019:2JuU78Mo 

 

Skärp lagarna vad gäller hat på nätet. Särskilda ord ska kunna förbjudas på 

politikers sidor. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 13 av 16 ledamöter) 

Motivering: Många politiker vittnar om att de har polisanmält olaga hot men 

att utredningarna har lagts ner. Allmänheten är dessutom alldeles för ovetande 

om hur allvarligt detta är. Förslaget om att skärpa lagarna vad gäller hat på 

nätet och särskilda ord på politikers sidor syftar till att skydda demokratin och 

få fler att vilja fortsätta med sina förtroendeuppdrag. Med det anförda tillstyr-

ker utskottet motionen. 

 

Klass SA19b, Holavedsgymnasiet 

 

 

 

1.3. Åtgärder för att stoppa hat på internet och sociala medier mot politiker, 

aktivister och journalister 

 

Motion 2019:2JuU29Mo 

 

Hot på sociala medier ska falla under allmänt åtal. Landstingen ska få större 

roll i brottsbekämpningen.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 11 av 16 ledamöter) 

Motivering: Förslaget om åtgärder för att stoppa hat på internet och sociala 

medier mot politiker, aktivister och journalister kräver att yttrandefrihets-

grundlagen ändras vilket utskottet inte kan ställas sig bakom. Utskottet avstyr-

ker därför motionen. 

 

Klass SA19B, JENSEN Gymnasium Göteborg 
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1.4. Inrätta fler befogenheter för polisväsendet för att förhindra hot mot po-

litiker, aktivister och journalister 

 

Motion 2019:2JuU62Mo 

 

Ge polisen fler befogenheter, t ex möjlighet att kartlägga personer som hotar 

politiker.   

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 11 ledamöter av 16 ) 

Motivering: Förslaget om att inrätta fler befogenheter för polisväsendet för att 

förhindra hot mot politiker, aktivister och journalister syftar till att bekämpa 

hot och trakasserier. Annars vill ingen bli politiker. Förslaget leder till förbätt-

rad demokrati. Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet motionen. 

 

Klass EKJUR19, Jensen Gymnasium Malmö 

 

 

 

1.5. Ökat engagemang vid direktkontakt med politiker 

 

Motion 2019:2JuU22Mo 

 

Inför ett chattforum för att kommunicera med politiker i Sverige utan möjlig-

het till anonymitet 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 11 av 16 ledamöter) 

Motivering: Förslaget om att införa ett chattforum syftar till att få ett större 

antal personer att engagera sig inom politiken. Genom chattforumet blir alla 

meddelanden lästa och besvarade. För att utesluta anonyma meddelanden ska 

identifiering ske genom inloggning med personnummer och bank-id. Då blir 

det tydligt att allas röster är lika mycket värda och avståndet mellan riksdag 

och befolkning minskar. Förslaget kommer vidare att säkra demokratins fram-

tid. Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet motionen. 

 

Klass EK18 A, Sannarpsgymnasiet 
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1.6. Politiska diskussioner med bank-id eller annan id-handling 

 

Motion 2019:2JuU60Mo 

 

Skapa ett forum för politiska diskussioner där det krävs bank-id eller annan id-

handling för inloggning. 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 9 ledamöter inklusive ordförandens utslagsröst) 

Motivering: Förslaget om ett forum för politiska diskussioner där det krävs 

bank-id syftar till att minska hatbrott och öka uppklarningsprocenten. Det sak-

nas ett bra hjälpmedel för förtroendevalda och medborgare att diskutera politik 

på ett seriöst sätt. Utskottet tillstyrker därför motionen.  

 

Klass 3 Samhällsprogrammet - samhällsvetenskap, Sundlergymnasiet 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion 2019/20:2JuU78Mo 
framförs i plenisalen för debatt och beslut. 

(Obs! Utskottets motion, reservation och talare meddelas Linneá Tolf, enligt 

dagordningen.) 

 

 

Stockholm den 3 februari 2020 

 

 

På andra justitieutskottets vägnar 

 

Jonny Cato 
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