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Ungdomsråd i Tibro  
 
I Tibro finns antal olika råd för dialog med olika delar av samhället. De med flest 
medborgarrepresentanter utanför politik och förvaltning är rådet för 
funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. 
 
Vi kristdemokrater menar att samhället byggs underifrån och människan i grunden är 
rationell och ansvarig över sina egna handlingar. Att utveckla sin egen potential och ge 
möjlighet åt andra att växa i ansvar och mognad är mål som varje människa bör 
eftersträva och få uppnå.  
 
I Tibro har vi kristdemokrater återkommande lyft fram vikten av medborgardialog och 
öppna kanaler mellan politiker och övriga Tibrobor. Vi är valda att representera deras 
intressen och verka för det gemensamma bästa. Det kräver en lyhördhet och förståelse 
för olika förhållanden och förutsättningar.  
 
För att kunna bygga ett samhälle som ger våra unga inflytande, en meningsfull vardag 
och lägger grunden för dem att ta över ansvaret för vårt gemensamma krävs dialog med 
dem som idag är unga. Vi som kommun är en otroligt viktig möjliggörare för ungas 
engagemang. För att unga ska ha verklig makt i sitt eget ungdomsråd och för att det ska 
bli till ett nav och en ungdomsstyrd, engagemangsskapande del i kommunen, inte bara 
en del av en kommunal struktur krävs att kommunen stödjer, men inte styr i allt. 
 
När frågan lyfts informellt inom politik och förvaltning ställs ofta motfrågan; Hur gör 
man? Man kan inte stanna upp för att något verkar svårt! För uppstart kan man ta hjälp 
och stöd av till exempel organisationen Sveriges Ungdomsråd. 
 
En del kommuner har även en egen fristående budget för ungdomsråd att besluta om, 
det kan vara en framtidsvision även för Tibro.  
 
Ungas röst måste höras och tas tillvara i Tibro! 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 
 

 Att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten till inrättande av ett ungdomsråd i Tibro kommun.  

  
 Att ett ungdomsråd inrättas i Tibro kommun.  

  
För Kristdemokraterna i Tibro 
 
Maria Marić, Gruppledare 


