
                                         
 
   
   Motion till Kommunfullmäktige 
 
 
 
Angående: tillskapande av inflytandecafé för särskoleelever 
 
 
Alla kommuninvånare har rätt att känna delaktighet i kommunen. För att detta ska vara möjligt 
behövs verksamheter som är anpassade utifrån deras förutsättningar. 
 
En grupp som ofta ställs utanför är elever inom särskolan som, även om de inbjuds, inte kan ta del 
då informationen eller aktiviteten är alldeles för abstrakt för dom. De behöver en mycket konkret 
och tydlig verksamhet. 
 
Idén är hämtad från Lunds kommun. Deras inflytandecaféer kom till när de insåg att 
särskoleelever sällan fanns representerade på Ungdomstinget för unga mellan 12 – 25 år. Målet 
med Ungdomstinget är att alla ungdomars åsikter i frågor som rör just dem ska föras fram och 
skapa en plattform för inflytande i kommunen. 
 
Inflytandecafé vänder sig däremot till de som går i särskola. Här ligger fokus på att delta i olika 
workshop-stationer där de får testa på allt från att pärla åsikstsarmband till att prova street art eller 
forumteater På caféerna handlar det om att prova på olika aktiviteter och uttrycka och utforska 
sina demokratiska rättigheter på ett mer praktiskt sätt. På caféerna använder de sig av metoden 
grafisk facilitering, de ritar upp ungdomarnas åsikter på en jättestor illustration. Efter cafét används 
illustrationen i påverkansarbete. Naturligtvis är det plats även för den så viktiga fikan. De 
ungdomar som ”växt ur” verksamheten erbjuds handledarutbildning och kan utvecklas ytterligare. 
.  
Ensamhet är ett av våra största problem och inte minst bland den äldre befolkningen. Tänk om vi 
kan skapa samma mötesplats som dagtid vänder sig till ensamma och eftermiddag och kväll till 
särskoleelever, 
 
I en utveckling och förlängning av inflytandecafèet ser jag stora möjligheter att även skapa ett 
socialt företag som kan driva verksamheten. 
 
 
Därför föreslår jag 
 
 
Att Kommunen undersöker möjligheterna att skapa ett inflytandecafé 
 
Att Kommunen undersöker möjligheterna till samlokalisering med en mötesplats för 

ensamma personer  
 
Ann-Britth Fröjd 
Centerpartiet 
 
För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet


