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Arbetsordning för ungdomsfullmäktige i Kungälvs kommun 

Syftet med ungdomsfullmäktige är att bidra till ungdomars demokratiska fostran det vill säga öka deras 
förståelse för och kunskap om den demokratiska beslutsprocessen. Ungdomsfullmäktige ska också vara en 
remissinstans i frågor som rör barn och ungdomar i Kungälvs kommun. 

 
 
1 § Ungdomsfullmäktiges ledamöter går i skolår sju och nio på någon av högstadieskolorna i kommunen. 
Ledamöter i skolår sju och åtta väljs på två år medan ledamöter i skolår nio väljs på ett år. Valda ledamöter 
ska anmälas med namn och skolår samt aktuell kontaktuppgift till enheten för kommunkansli och juridik. 

 
2 § Skolledningen har ansvar för att skolorna aktivt medverkar till att ungdomsfullmäktige genomförs i 
enlighet med arbetsordningen. 

 
3 § Ungdomsfullmäktige har 59 ledamöter och 30 ersättare. 

 
4 § Ungdomsfullmäktige sammanträder fyra gånger per år, två gånger på hösten och två gånger på våren. 
Höstens sammanträden sker på förmiddagen och vårens sammanträden på eftermiddagen. 

 
5 § Ledamöterna väljs demokratiskt på respektive skola. Rektor ansvarar för att val genomförs årligen 
under augusti/ september månad. Kontaktpolitiker ska vara ett stöd för skolorna samt medverka till att val 
genomförs som en demokratisk lärandeprocess. 

 
6 § Information om ungdomsfullmäktige ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida. 

 
7 § Ungdomsfullmäktige har ett eget anslag inom ramen för kommunfullmäktiges budget. 
Ungdomsfullmäktiges budgetberedningsprocess äger rum under hösten i form av att en 
budgetberedningsgrupp tillsammans med förvaltningen arbetar med de förslag som lagts fram på höstens 
första sammanträde. Budgetberedningsgruppen lägger på höstens andra sammanträde fram ett 
budgetförslag till ungdomsfullmäktige. Det budgetförslag som ungdomsfullmäktige enas om ska också antas 
av kommunfullmäktige efter att ha beretts av kommunstyrelsen. Ungdomsfullmäktiges budget ska inte 
användas till att tillgodose behov som redan hanteras inom kommunens ordinarie årsplan. 
Budgetberedningsgruppen utses av ungdomsfullmäktige och består av ledamöter från ungdomsfullmäktige, 
kommunfullmäktiges presidium samt tjänstemän. 

 
 
8 § Ungdomsfullmäktige väljer varje höststart ett eget presidium. 

 
9 § Ungdomsfullmäktiges presidium upprättar tillsammans med kommunfullmäktiges presidium sin egen 
föredragningslista. 

 
10 § Samtliga skolor får väcka tre motioner på höstens sammanträden. Ungdomsfullmäktige beslutar vilka 
motioner som ska skickas vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktigeledamöterna väcker de valda 
motionerna som sina egna. Svar på motion från berörd politiker ges vid vårens sammanträde. 

 

11 § Ungdomsfullmäktiges ledamöter har möjlighet att skapa tillfälliga beredningar. 
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12 § Kommunfullmäktige bör använda ungdomsfullmäktige som remissinstans vid frågor som berör 
ungdomar. Ungdomsfullmäktiges presidium bjuds in till de sammanträden i kommunfullmäktige då dessa 
frågor behandlas. 

 
13 § Varje skola får lämna in interpellationer till ungdomsfullmäktiges alla sammanträden. Svar på 
interpellation ska lämnas av berörd politiker senast dagen för sammanträdet. Ansvarig politiker besvarar 
interpellationen senast en vecka innan sammanträdet. 

 
14 § Ungdomsfullmäktiges protokoll skall läggas till som en bilaga till kommunfullmäktiges sammanträde. 

 
15 § Ledamöterna i ungdomsfullmäktige ska efter varje sammanträde återkoppla till sina väljare/ sin klass. 
Varje skola beslutar hur återkopplingen går till och redovisar det vid uppföljningen. 

 
16 § Kommunfullmäktiges presidium ansvarar tillsammans med tjänsteman från enheten för kommunkansli 
och juridik för ungdomsfullmäktiges planering och genomförande. 

 
17 § Före höstens sammanträden och efter vårens sammanträden hålls ett uppstartsmöte samt 
uppföljningsmöte kontaktlärare. 

 
18 § Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att årligen, till kommunfullmäktige, rapportera om 
ungdomsfullmäktiges arbete och utvärderingsresultat 

 
19 § Enheten för kommunkansli och juridik ska ge ungdomsfullmäktige administrativt stöd. 

21 § Ungdomsfullmäktiges möten förläggs till kommunfullmäktiges ordinarie sal. 


