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§ 81 2021.177 KUN

Revidering av reglemente för ungdomsfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun beslutade den 25 maj 2011, § 65 om ett
ungdomsfullmäktige i Alingsås, med tillhörande reglemente och organisation. Syftet med
ungdomsfullmäktige var och är att ge ungdomar verktyg och förståelse för att delta i
demokratiska processer. Sedan dessa har reglementet och dokument avseende
ungdomsfullmäktiges organisation reviderats i kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 60.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har huvudansvaret för ungdomsfullmäktige i nära
samarbete med kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Det finns ett behov av att revidera reglementet och ungdomsfullmäktiges organisation.
Kultur- och utbildningsnämnden har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden mottagit
remiss från kommunledningskontoret med förslag på revidering av reglementet och
organisationen som nämnderna nu ska yttra sig över.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 25 maj angett följande.
Förvaltningen har i samverkan med ungdomsrådet varit med i framtagandet av förslag till nytt
reglemente och organisation. Förslaget innebär förändringar och de som föreslås innebär
bland annat att:
 Det blir tydligare vem som ansvarar för olika delar av ungdomsfullmäktige, så som
exempelvis rekrytering av elever på kommunens grundskolor.
 Det tydliggör att politiker och tjänstemän bör bjudas in eller bjuda in sig själva
kontinuerligt till ungdomsrådet, för att få igång ett samspel mellan dessa instanser.
 Det läggs till ett ytterligare ungdomsfullmäktige i samband med den utbildningsdag
som hålls i slutet av september, där ungdomsrådet väljs.
 Det införs ett längre tidsintervall mellan ärendeinlämning och beslut i
ungdomsfullmäktige. Detta så att ärendena ska kunna beredas på ett korrekt sätt.
Sammantaget medför ändringarna att det skapas en tydligare struktur och arbetsordning för
ungdomsfullmäktige, med tydligare kopplingar till övrig förvaltningar och politik, vilket i sin tur
ska leda till en ökad demokrati och medbestämmande för ungdomarna. Med ändringarna vill
man lyfta fram att ungdomsfullmäktige kan utgöra en värdefull remissinstans för politiker och
tjänstepersoner.
Utöver detta anser förvaltningen att det nya reglementet bör träda i kraft från årsskiftet
2021/2022.
Beslut
Förvaltningens yttrande godkänns och översänds till kommunledningskontoret.

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-06-15

Expedieras till
Kommunledningskontoret, kommunstyrelsen.
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