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

och beslut i kammaren. 

 

1. Politiker och medborgare 

 

1.1. Avskaffa partistödet 

 

Motion 2019:5KU47Mo 

 

Avskaffa partistödet 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 3 för motionen, 15 emot motion) 

Motivering: Utskottet anser att avskaffande av partistödet riskerar att leda till 

att partierna blir beroende av att få stöd från ekonomiskt starka väljare och att 

dessa därmed skulle kunna tilldelas oproportionerligt mycket makt. Därmed 

avstyrker utskottet motionen.  

 

Klass Årskurs 2 på Samhällsprogrammet, Fridagymnasiet 
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1.2. Inför fria debattklubbar för ungdomar på kommunal nivå! 

 

Motion 2019:5KU179Mo 

 

Kommuner ska införa debattklubbar som ska hållas minst en gång i veckan 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 9 för motionen, 5 emot motionen, 3 avstod 

Motivering: Utskottet menar att tillgången till kommunala debattklubbar kan 

att främja ungas poltiska engagemang samt möjliggöra att deltagana förbättrar 

sin retorik. Med denna motivering tillstyrker utskottet motionen. 

 

Klass N18D, Katedralskolan 

 

 

 

1.3. Större fokus på debatter i skolan! 

 

Motion 2019:5KU145Mo 

 

Revidera läroplanen med betoning på debatter inom NO och SO 

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen. 

(Antal ledamöter: 6 för motionen, 3 emot motionen, 9 avstod) 

Motivering: Enligt utskottet bör debatter som formar och ger möjlighet till att 

uttrycka åsikter ses som ett viktigt moment i skolundervisningen. Utskottet 

anser därför att läroplanen ska reviders för att betona debatterandet av rele-

vanta frågor i både NO- och SO-ämnen och tillstyrker motionen.  

 

Klass Samhällskunskap 2, Katedralskolan 

 

 

 

1.4. Rollspel i Samhällskunskap 1 

 

Motion 2019:5KU191Mo 
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Politiska rollspel ska vara obligatoriska i samhällskunskap 1. Tre rollspel ska 

genomföras per kurs.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag bifaller motionen i enlighet med det 

kompromissförslag som uppnåddes under sammanträdet.  

(Antal ledamöter: 14 för motionen, 4 emot motionen) 

Motivering: Det är viktigt att öka det politiska engagemanget samt förtroendet 

för folkvalda politiker i Sverige. Ett sätt att göra detta är att införa obligatoriskt 

politiskt rollspel i Samhällskunskap 1. Det är samtigt viktigt att inte prioritera 

bort andra moment av kursen. Utskottet tillstyrker därmed ett kompromissför-

slag som innefatttar att ett rollspel ska genomföras under kursen Samhällskun-

skap 1. Rollspelet ska ske utifrån politiska ideologier och inte politiska riks-

dagspartier.  

Klass SA17b, Njudungsgymnasiet 

 

 

 

1.5. Minskade löner för riksdagsledamöter 

 

Motion 2019:5KU135Mo 

 

Riksdagsledamöters arvoden ska sänkas; deras traktamenten ska avvecklas 

och alla skattesubventioner ska tas bort.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 6 för motionen, 7 emot motionen, 5 avstod) 

Motivering: Utskottet anser att det inte finns skäl för att sänka riksdagsleda-

möternas avoden eller avveckla traktamenten och skattesubventioner då det är 

viktigt att lönesättningen tar hänsyn till både ledamöternas levnadskostader 

samt de personliga påfrestningar uppdraget medför. Utskottet avstyrker där-

med motionen.  

 

Klass SH3, Nyköpings Enskilda Gymnasium 

 

 

 

1.6. Ge unga fler möjligheter till att bli mer engagerade och intresserade av 

politik! 

 

Motion 2019:5KU59Mo 
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Medlemskap i ungdomsförbund ska vara gratis.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 7 för motionen, 9 emot motionen, 2 avstod) 

Motivering: Utskottet anser att det finns andra faktorer än ekonomiska som 

hindrar ungdomar för att engagera sig politiskt. Samtidigt kan de intäkter ung-

domsförbunden får in via sina medlemmar möjliggöra arrangerandet av olika 

aktiviteter. Utskottet avstyrker därför motionen.  

 

Klass 2 Samhällsprogrammet - samhällsvetenskap, Sundlergymnasiet 

 

 

 

1.7. Förenklad kommunikation i politiken 

 

Motion 2019:5KU112Mo 

 

Politiker ska uppmanas att använda ett begripligt språk och varje parti ska ha 

en redaktör med ansvar att nå ut till  medborgarna.  

 

Utskottet föreslår att Ungdomens riksdag avslår motionen. 

(Antal ledamöter: 4 för motionen, 14 emot motionen) 

Motivering: Utskottet finner det svår att på ett effektivt sätt lagstifta om vilken 

typ av spårk som får användas i politska samanhang. Utskottet anser att det 

istället är upp till varje parti att se över det språk som används. Därmed av-

styrks motionen.  

 

Klass 19NAA1, Värmdö gymnasium 

 

 

 

2. Utskottet beslutar att motion 2019:5KU135Mo 
framförs i plenisalen för debatt och beslut. 

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

dagordningen.) 

Trots att utskottet avslog motion 2019:5KU135Mo om riksdagsledamöters ar-

voden fann utskottet anledning att pröva den i kammaren då den skapade mest 

debatt och röstetalen var jämnt i utskottet.  
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Stockholm den 21 januari 2020 

 

 

På femte konstitutionsutskottets vägnar 


