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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.131
Datum: 2016-08-23
Administrativ chef Håkan Spång
E-post: hakan.spang@ale.se
Kommunstyrelsen

Svar på motion om arvode till ungdomsfullmäktige
Ledamöterna från Ahlafors fria skola har till ungdomsfullmäktige lämnat en motion om att
ledamöter i ungdomsfullmäktige ska arvoderas för sitt uppdrag i ungdomsfullmäktige. Av motionen
framgår vidare att ungdomsfullmäktige ska likna kommunfullmäktige så mycket som möjligt. Idag
utgår arvode till fullmäktiges ledamöter, därför menar motionärerna att även ungdomsfullmäktiges
ledamöter ska erhålla arvode. "det behöver inte vara jättemycket, utan en symbolisk summa"
Ungdomsfullmäktige beslutade 2016-04-12, § 32, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Förvaltningens bedömning är att motionen ska avslås och att frågan hänskjuts till översiktsarbetet
med ungdomsinflytande och demokrati enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 177.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås och att motionen
överlämnas till översiktsarbetet med ungdomsinflytande och demokrati.

Björn Järbur

Håkan Spång

Kommunchef

Administrativ chef

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande, 2016-08-23.
Motionen

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Motionärerna
Cecilia Stedt, utvecklings/förvaltningssekreterare
Gunilla Döner Buskas, utvecklingschef
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Bakgrund
Ledamöterna från Ahlafors fria skola har till ungdomsfullmäktige lämnat en motion om att
ledamöter i ungdomsfullmäktige ska arvoderas för sitt uppdrag i ungdomsfullmäktige. Av motionen
framgår vidare att ungdomsfullmäktige ska likna kommunfullmäktige så mycket som möjligt. Idag
utgår arvode till fullmäktiges ledamöter, därför menar motionärerna att även ungdomsfullmäktiges
ledamöter ska erhålla arvode. "det behöver inte vara jättemycket, utan en symbolisk summa"
Ungdomsfullmäktige beslutade 2016-04-12, § 32, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Arbetet i ungdomsfullmäktige styrs av kommunfullmäktiges beslutade arbetsordning, här redovisas
bland annat frågor som; omfattning av antal sammanträden som ska genomföras under ett år, val
av antalet ledamöter som ska representeras från respektive högstadieskola, vilka frågor som
ungdomsfullmäktige kan initiera, återkoppling till respektive skolas elevråd, vem som ska leda
ungdomsfullmäktige, vilket stöd man ska erhålla från kommunfullmäktige.
Inriktning på arbete i ungdomsfullmäktige är ett lärande, dels kunskap om hur regelverket fungerar
kring fullmäktige, dels att skriva motioner, interpellationer och enkla frågor. Viktigt inslag är den
muntlig framställningen, att kunna debattera.
Allt arbete som idag sker med ungdomsfullmäktige sker under skoltid, det gäller både
ungdomsfullmäktiges sammanträden, planeringsarbete och val. Inom gällande arbetsordning för
ungdomsfullmäktige finns inget upptaget om ledamöters ersättning.
Kommunfullmäktige har 2015-11-30, § 177, fattat beslut om att ett förslag om en framtida styrning
och organisation för arbetet med ungdomsdemokrati och inflytande ska tas fram och redovisas för
kommunfullmäktige under första halvåret 2017.

Barnperspektivet
Ungdomsfullmäktige är en del av arbetet med att stärka ungdomarnas möjlighet till att dels lära sig
och dels i praktiken utöva inflytande på olika samhällsfrågor.

Funktionshinderperspektivet
Alla ungdomar ska ha möjlighet att inom ramen för ungdomsfullmäktiges arbetsordning kunna
representera sin skola och därigenom kunna deltaga i ungdomsfullmäktige

Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Arbetsordningen för ungdomsfullmäktige, antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24.

Ärendets kommunikationsbehov
Efter beslut redovisas ärendet till ungdomsfullmäktige.
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Förvaltningens bedömning och motivering
Det finns ett viktigt signalvärde med att symboliskt visa på att ledamöter i ungdomsfullmäktige ska
erhålla ersättning för medverkan vid sammanträden, därför bör motionen överlämnas till
utredningsarbetet enligt kommunfullmäktiges beslut om en framtida styrning och organisation för
arbetet med ungdomsdemokrati och inflytande.
Förvaltningens bedömning är att motionen ska avslås och hänskjutas till översiktsarbetet med
ungdomsinflytande och demokrati enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 177.
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