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Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige

Uppdrag
Ungdomsfullmäktige är ett rådgivande organ till konnnunstyrelsen och
kommunfullmäktige i frågor som berör unga.
Valet till ungdomsfullmäktige sker i början av höstterminen och
mandatperioden är ett år och följer läsåret.
Ungdomsfullmäktige har insyn i de demokratiska systemen, driver och
argumenterar för de frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas
uppgift är att representera de unga i Nordanstig utan koppling till de
politiska partierna.
Ungdomsfullmäktige ska också
• Jobba för att öka kommunikationen mellan ungdomar och de som
bestämmer i kommunen.
• Ge ungdomar en möjlighet att väcka frågor som berör barn och
ungdomar.
• Vara ett forum för att väcka intresse hos ungdomar att delta i
demokratiska processer och politiskt arbete i framtiden.
• Vara en remissinstans/boliplank åt kommunstyrelsen och komma
med konkreta förslag på förbättringar inom de områden som berör
barn och ungdomar.
För ett framgångsrikt ungdomsfullmäktige krävs ett respektfullt
bemötande från kommunens politiker och tjänstemän samt att man
tillsammans har ett positivt och engagerat förhållningssätt till varandra.

Arbetsordning
Ungdomsfullmäktige har möten fyra gånger per år, om möjligt i
samband med kommunfullmäktiges sammanträden.
Ungdomsfullmäktige i Nordanstig består av 31 ledamöter.
16 stycken väljs på 1 år och 15 stycken väljs på 2 år.
Valbar är ungdomar 13-25 år som bor i Nordanstig.
Eleverna väljer ledamöterna bland de elever som själva har kandiderat.
Valen förrättas inom respektive skolas verksamheter, tex av elevråden.
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Ungdomsfullmäktige ges rätten att väcka egna frågor och att via
kommunstyrelsen skicka frågorna till kommunfullmäktige.
Ungdomsfullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande.
Dessa två bildar ungdomsfullmäktiges presidium.
Presidiet ska
Förbereda dagordning och sammanträde.
Kalla ledamöterna till sammanträde.
Leda sammanträdet.
-

-

-

Ungdomsfullmäktiges sammanträden leds av ordföranden och vice
ordföranden med stöd från kommunfullmäktiges presidium.
Ungdomsfullmäktige har rätt att fatta beslut i frågor som rör fördelning
av medel som tilldelats ungdomsfullmäktige.
Alla ungdomar i åldern 13-25 och som bor i Nordanstigs kommun har
rätt att lämna in motioner (förslag) till ungdomsfullmäktige.
När det kommer in en motion beslutar ungdomsfullmäktige om
motionen ska godkännas eller av slås. Om frågan gäller något som
ungdomsfullmäktige inte själva kan behandla skickas motionen vidare
till kommunfullmäktige. Ungdomsfullmäktige kan rekommendera
kommunfullmäktige att stödja motionen.
Ungdomsrådet kan lämna förslag till beslut i ärenden som ska beslutas
av ungdomsfullmäktige.
Ett protokoll ska skrivas som justeras av ordföranden och en ledamot.

Utbildning
En gång per år genomförs utbildning för alla ledamöter. Under
utbildningen får man lära sig hur den kommunala demokratin fungerar
och hur man presenterar och argumenterar för olika förslag.
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Ordlista.
Ordförande

En person som leder sammanträdet.

Ledamot

En person som är med och beslutar.

Sammanträde

Ett möte där ledamöterna kan besluta.

Motioner

Förslag på ett evenemang, ett bygge eller
Något annat.

Yrkanden

Ett förslag på hur ungdomsfullmäktige kan
besluta.

Protokoll

Ungdomsfullmäktiges beslut skrivs ned i ett
protokoll.

Justering

Justeringsmannen läser protokollet och skriver
under att det stämmer med vad som har
beslutats.

Medel

Pengar

Kandidera

En person vill vara med och kunna väljas till
ungdomsfullmäktige.

