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Förslag till ny organisering av ungdomsfullmäktige
i Ale kommun
Demokratiberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige, KF 2012-11-26 § 170 att utreda
hu ungdomsfullmäktige i Ale kommun kan utvecklas. En arbetsgrupp leda av
demokratiberedningens ordförande har under våren 2013 arbetat fram ett förslag till hur
ungdomsfullmäktige skulle kunna organisera sig. Centrala element i det nya förslaget är
följande:












Syftet med Ale kommuns ungdomsfullmäktige är att ge ledamöter möjlighet att
framställa förslag till kommunens politiker samt möjlighet att föra en dialog med
kommunens politiker.
Ett annat uttalat syfte med ungdomsfullmäktige är att stärka elevrådens roll i Ale
kommun genom att låta dessa överta kontaktlärarnas uppdrag att ansvara för
urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige. Tanken är att detta i sin tur ska ge
synergieffekter på elevrådens verksamhet då kontaktpolitikernas samarbete med
elevråden antas kunna stärka elevråden avseende exempelvis sammanträdesteknik.
Det är viktigt att poängtera att ungdomsfullmäktige och elevrådens olika roller
kommer att bestå även i framtiden. Förslaget innebär att elevråden åtar sig ytterligare
ett uppdrag genom ansvarandet för urvalsprocessen/valen till ungdomsfullmäktige.
Elevrådens frågor kommer även fortsättningsvis kretsa kring de frågor som är
kopplade till skolans verksamhet medan ungdomsfullmäktiges frågor täcker hela
kommunens ansvarsområde.
Ungdomsfullmäktige kommer att utgöra et pedagogiskt instrument för ungdomar att
lära sig mer om kommunens demokratiska institution kommunfullmäktige men detta
utgör ej ett primärt syfte.
Ungdomsfullmäktige kommer att ledas av en ordförande som utses bland
ungdomsfullmäktiges ledamöter.
Mandatperioden sträcker sig över 2 år och ungdomsfullmäktige ska bestå av ledamöter
i åk 8-9. För detta ledamöter som går första året på gymnasiet ska erbjudas möjlighet
att utgöra mentorer för ledamöterna i ungdomsfullmäktige.
I samband med val av ledamöter till ungdomsfullmäktige så ska ungdomar ges
möjlighet till att bedriva valkampanj. Ett exempel på detta skulle kunna vara att
ungdomarna får välja några frågor som de vill profileras sig i samt spela in en Youtube
– film där de får propagera för sin politik.
En koordinerande resurs bör avsättas för kommunfullmäktiges arbete.

Hur detta arbete ska omsättas i praktiken framgår av förslag till processbeskrivning för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.

UTDRAG ur protokoll
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2014-02-24

Beslutsunderlag













Kommunstyrelsens beslutsförslag 2014-02-11 § 22
Demokratiberedningens beslut 2014-02-10 § 10
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-29.
Yttrande från demokratiberedningen 2013-11-25.
Remissyttrande från kommunens högstadierektorer 2013-11-20.
Remissyttrande från utbildningsnämnden 2013-11-20.
Remissyttrande från kultur- och fritidsverksamheten i Ale kommun 2013-11-20.
Remissyttrande från ungdomsrådet 2013-11-11.
Bilaga 1 till tjänsteutlåtande – processbeskrivning för ungdomsfullmäktiges
verksamhet 2013
Bilaga 2 till tjänsteutlåtande – förslag till reviderad arbetsordning för
ungdomsfullmäktige 2013.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 170.

Demokratiberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny organisering av ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige antar den framtagna processbeskrivningen för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya organisationen ska träda i kraft från och
med 2013-04-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att under 2014/2015 väljs ledamöterna till
ugndomsfullmäktige uteslutande ur kommunens elevråd. Under 2015/2016 övergår
urvalsprocessen till att omfatta samtliga sjundeklassare i Ale kommun.
5. Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att årligen redovisa en
uppföljning av ungdomsfullmäktiges verksamhet för kommunfullmäktige i samband
med mötet i november.
6. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2015 avsätta en budget för
ungdomsfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-14 § 5 att bordlägga ärendet.
Under kommunfullmäktige sammanträde yrkar ordförande Klas Nordh (FP) att ärendet
återremitteras med motiveringen att det bör kompletteras så oklarheter kring hur
ungdomsfullmäktige föreslås fungera, undanröjes.
Yrkande




Demokratiberedningens beslutsförslag.
Klas Nordhs (FP) yrkande på återremiss.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i samband med dagens möte och
yrkandet på återremiss. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta om en återremiss.
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Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av
information som medför att oklarheter kring hur ungdomsfullmäktige föreslås
fungera, undanröjes.
Seden kommunfullmäktige beslutade om en återremiss av ärendet så har kommunstyrelsen
tagit ställning till förslaget.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny organisering av
2.

3.
4.

5.

6.
7.

ungdomsfullmäktiget.
Kommunfullmäktige beslutar att anta den framtagna processbeskrivningen för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att den nya organisationen ska träda i kraft från och
med 2014-04-01.
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2014/2015 väljs ledamöterna till
ungdomsfullmäktige uteslutande ur kommunen elevråd. Under år 2015/2016 övergår
urvalsprocessen till att omfatta samtliga sjundeklassare i Als kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att årligen
redovisa en uppföljning av ungdomsfullmäktiges verksamhet för kommunfullmäktige i
samband med mötet i november.
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda frågan om/hur ungdomsfullmäktige ska få en budget.
Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedingen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda om/hur ungdomsfullmäktige tydligare kan samordans med
ungdomsrådet

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner
kommunfullmäktige besluta detsamma.

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny organisering av
ungdomsfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta den framtagna processbeskrivningen för
ungdomsfullmäktiges verksamhet samt förslag till ny arbetsordning för
ungdomsfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya organisationen ska träda i kraft från och
med 2014-04-01.
4. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2014/2015 väljs ledamöterna till
ungdomsfullmäktige uteslutande ur kommunens elevråd. Under år 2015/2016 övergår
urvalsprocessen till att omfatta samtliga sjundeklassare i Ale kommun.
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5. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att årligen
redovisa en uppföljning av ungdomsfullmäktiges verksamhet för kommunfullmäktige i
samband med mötet i november.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda frågan om/hur ungdomsfullmäktige ska få en budget.
7. Kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen i uppdrag att fram till och
med år 2015 utreda frågan om/hur ungdomsfullmäktige tydligare kan samordnas med
ungdomsrådet.
___
Beslutsexpediering
Rektorer i Ale kommuns högstadieskolor
Kontaktlärare vid kommunens högstadieskolor
Ungdomsfullmäktiges kontaktpolitiker
Kommunfullmäktiges presidium
Demokratiberedningen
Högstadieskolornas elevråd
Administrativ chef sektor kommunstyrelsen
Utvecklings- och förvaltningssekreterare
Utbildningsnämnden
Verksamhetschef kultur och fritid
Verksamhetschef skola
Ungdomslots
Ekonomichef
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Inga-Lill Andersson
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