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§ 132 2021.318 KS

Revidering av ungdomsfullmäktiges reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun beslutade den 25 maj 2011, § 65 om ett
ungdomsfullmäktige i Alingsås, med tillhörande reglemente och organisation. Syftet med
ungdomsfullmäktige 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.
Det finns ett behov av att revidera reglementet och ungdomsfullmäktiges organisation.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har huvudansvaret för ungdomsfullmäktige i nära
samarbete med kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden. Kultur- och
utbildningsförvaltningen har i samverkan med ungdomsrådet bidragit till att ta fram ett förslag
till nytt reglemente. 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 tydliggörs 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 där ungdomsrådet väljs och ett längre
tidsintervall mellan ärendeinlämning och beslut i ungdomsfullmäktige
Reglementet och dokument avseende ungdomsfullmäktiges organisation skrivs ihop till ett
samlat dokument, reglemente för ungdomsfullmäktige.
Förslag till revidering av reglemente har skickats på remiss till kultur- och
utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet den 15 juni 2021, § 66 och ser positivt på
de förändringar som föreslås. De lyfter dock fram att Linnéskolan bör tas bort då de inte har
högstadieskola från hösten 2021, att det inte nödvändigtvis behöver vara lärare som är
kontaktperson för ungdomsfullmäktige på skolorna och att ansvar för ärendeskrivning bör
fördelas ut.
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 15 juni 2021, § 81 och lyfter fram
att föreslagna ändringar medför att det skapas en tydligare struktur för ungdomsfullmäktige,
med tydligare kopplingar till övriga förvaltningar och politik. Utöver detta anser nämnden att
det nya reglementet bör träda i kraft från årsskiftet 2021/2022.

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 2

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-09-06

KS § 132, forts

Kommunledningskontoret har tagit barn- och ungdomsnämnden och kultur- och
utbildningsnämndens synpunkter i beaktande och justerat föreslaget reglemente. Samtliga
föreslagna ändringar i reglementet är markerade med blå text. Text som föreslås tas bort är
överstruket.
Arbetsutskottet har den 23 augusti 2021, § 144 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Reviderat reglemente för ungdomsfullmäktige antas att gälla från och med
den 1 januari 2022.
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