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Dnr KS.2015.176

Sektor kommunstyrelsen
Handläggare: Cecilia Stedt
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Tel: 0303-330360
E-post: cecilia.stedt@ale.se

Kommunstyrelsen

Utredning angående förändringar av
ungdomsfullmäktige avseende egen budget och
samordning med ungdomsrådet
Arbetet med organiseringen av nya ungdomsfullmäktige till den utformning som
kommunfullmäktige tog ställning till i beslut 2014-02-24 § 21 har nu pågått i drygt ett år. För
att underlätta övergången till den nya organisationen så beslutade kommunfullmäktige att
ungdomsfullmäktiges ledamöter under första året, uteslutande skulle väljas bland elever från
högstadieskolornas elevråd. I år kommer alla elever i åk7/åk 8 få möjlighet att ställa upp i valet
till ungdomsfullmäktige. På grund av olika omständigheter så kommer dock valet att flyttas
från maj till september månad 2015.
Komunfullmäktige fattade 2014-02-24 § 21 även beslut gällande en utredning av frågan om
ungdomsfullmäktige bör ha en egen budget samt samordnas med ungdomsrådet.
Utredningen ska enligt fullmäktiges beslut genomföras under år 2015. Utredningen föreslås
här med att förskjutas tidsmässigt med hänvisning till att ungdomsfullmäktige än så länge ej
har implementerats till fullo och att det därför är för tidigt att utreda vad en egen budget eller
framtida samordning med ungdomsrådet, skulle innebära.

Sektor kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att utredning angående förändringar av ungdomsfullmäktige
avseende egen budget och samordning med ungdomsrådet ska genomföras under år 2016.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan i samband i
kommunfullmäktiges möte i november 2016.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del i beslut 2014-02-24 § 21 som avser
genomförande av utredning av ungdomsfullmäktige under år 2015.

Håkan Spång
Administrativ chef

Cecilia Stedt
Utvecklings- och förvaltningssekr.
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Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-08
Demokratiberedningens beslut 2015-06-15 § 30
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24 § 21

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Ungdomslots
För kännedom
Demokratiberedningen

Bakgrund
Den nya organiseringen av ungdomsfullmäktige som kommunfullmäktige tog ställning till i
beslut 2014-02-24 § 21 har nu varit implementerad i drygt ett år. För att underlätta
övergången till den nya organisationen så beslutade kommunfullmäktige att
ungdomsfullmäktiges ledamöter under första året, uteslutande skulle väljas bland elever från
högstadieskolornas elevråd. I år kommer alla elever i åk7/åk 8 få möjlighet att ställa upp i valet
till ungdomsfullmäktige. På grund av olika omständigheter så kommer dock valet att flyttas
från maj till september månad 2015.
Komunfullmäktige fattade 2014-02-24 § 21 även beslut gällande en utredning av frågan om
ungdomsfullmäktige bör ha en egen budget samt samordnas med ungdomsrådet.
Utredningen ska enligt fullmäktiges beslut genomföras under år 2015.

Remissyttrande
Demokratiberedningen lyfte frågan under sitt möte 2015-06-15. Beredningen informerades
om att sektor kommunstyrelsen föreslår att utredningen förskjuts med hänvisning till att den
nya utformningen av ungdomsfullmäktige ej än har implementerats till fullo och att det därför
är för tidigt att utreda vad en egen budget eller framtida samordning med ungdomsrådet,
skulle innebära. Demokratiberedningen beslutar att ställa sig bakom sektorns förslag.

Sektorns bedömning
Med hänvisning till att ungdomsfullmäktige än så länge ej har implementerats till fullo så anser
sektorn att det därför är för tidigt att utreda vad en egen budget eller framtida samordning
med ungdomsrådet, skulle innebära. Sektor kommunstyrelsen föreslår därför att utredning
angående förändringar av ungdomsfullmäktige avseende egen budget och samordning med
ungdomsrådet ska genomföras under år 2016. Vidare föreslår sektorn, som en konsekvens av
detta förslag, att kommunfullmäktige fattar beslut i frågan först i samband i
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kommunfullmäktiges möte i november 2016. Avslutningsvis föreslår sektorn att
kommunfullmäktige upphäver den del i beslut 2014-02-24 § 21 som avser genomförande av
utredning av ungdomsfullmäktige under år 2015.
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