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SALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Demokratiberedningen 

TILL KOMMUNSTYRELSEN 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE FRÅN DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Demokratiberedningen fdreslår infdr strategisk plan 2014-2016 att följande två 
projekt förverkligas med start 2014: 

Webbaserad medborgardialog 
Se bilaga_ Ungefärliga kostnader: startkostnad webblösning 25 tkr, årlig 
webbsupport 60 tkr, moderator cirka 10% tjänst" 50 tkr. 

1 
Ungdomsråd 
Projektet är under utformning. Beräknad årlig kostnad 100 tkr samt 25% 
fritidspedagog. 

Bengtjansson 

Ordförande 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
733 2s sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
\laxei:0224-74 7000 
kommun.!ofo@sala.se 
www.sala.se 
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Jakob Fjellander 
Jakob.FJellander@sala.se 

Direkt: 0224-74 80 03 
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Demokratiberedingen har under april2013 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen 
om att inrätta ett ungdomsråd under 2014. Ärendet återremitterades till demokra
tiberedningen vid ledningsutskottets sammanträde 2013-05-21 (§154) för närmare 
beskrivning och utformning av projektet. 

Det återremitterade förslaget utformades efter diskussioner vid demokratibered
ningens sammanträden 2013-01-13 och 2013-03-20. Inför sammanträdena hade 
kunskapsinhämtning skett genom studiebesök på ungdomsfulimäktige i Arboga av 
ordförande och sekreterare i demokratiberedningen. Beredningens ledamöter del
gavs kunskap från besöket genom skriftlig och muntlig rapport samt genom utskick
ade stadgar från Arbogas ungdomsfullmäktige vid sammanträdet 2013-01-13. 

För att få in synpunkter från ungdomarna själva gavs sekreteraren vid sammanträ
det 2013-03-20 i uppdrag att ordna en träff för demokratiberedningen (en repre
sentant per parti) och elevråden vid de fyra skolorna som har högstadium eller 
gymnasium. En inbjudan sändes också till AB B-gymnasiet. 

Vid samma möte beslöts enhälligt att föreslå kommunfullmäktige att anslå medel för 
ungdomsråd till 2014. 

Mötet med elevråden ägde rum 2013-05-14 i Ekebyskolans aula. Till mötet kom 
representanter från Kungsängsgymnasiets elevkår och Vallaskolans elevråd (2+3 
personer). Vid mötet presenterades Demokratiberedningens tankar kring ett ung
domsråd. Eleverna var positiva till iden om ungdomsråd och till att medverka i ett 
sådant. 

Mötet med elevråden rapporterades av vid Demokratiberedningens sammanträde 
2013-05-29, då också den vidare beredningen som ska göras med anledning av åter
remissen behandlades. Demokratiberedningen beslutade att ordföranden och sekre
teraren skulle utarbeta en närmare beskrivning av projektet till sammanträdet 
2013-09-18, för att möjliggöra att det kompletterade förslaget kan behandlas vid 
kommunfullmäktiges revidering av den strategiska planen vid sammanträdet i no
vember. 

Ungdomsråd i Sala kommun 
Detta dokument är tillkommet efter den ovan beskrivna beredningsprocessen. Syftet 
är att dokumentet ska ange huvudinriktning för ett kommande ungdomsråd i Sala 
kommun. Beskrivningen ska läsas som en övergripande beskrivning, där alltför de
taljerade regleringar undvikits med den avsikten att de närmare detaljerna ska 
kunna bestämmas i dialog med ungdomarna själva i samband med ungdomsrådets 
tillkomst och i dess utvecklingsprocess. 
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BESKRIVNING AV UNGDOMSRÅDET 

Syfte 
• Vara rådgivande till Salas kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i alla 

de frågor som berör ungdomars liv och aktiviteter. 

• Driva Sala kommuns ungdomars intressen och lägga förslag om de frågor 
som ungdomar finner angelägna tilllämpligt politiskt forum. 

• Genomföra aktiviteter och arrangemang av ungdomar för ungdomar inom 
fritidsverksamhet, inför skolavslutningar mm. 

Organisation och arbetsformer 
Ungdomsrådets verksamhet ska utöver de ovan beskrivna syftena fungera som 
en lärandeprocess för de ungdomar som deltar i dess verksamhet. De ska få en 
fördjupad förståelse för demokrati och politiska beslutsprocesser samt vad det 
innebär att företräda en grupp i ett större sammanhang. Även om organisation 
och arbetsformer ska vara strukturerade måste utrymme finnas för spontanitet 
och flexibilitet, då detta är värdefulla egenskaper som ska tas till vara. Det förut
sätts också att organisation och arbetsformer utvärderas och vid behov revide
ras med viss regelbundenhet. 

• Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar i åldern 13-20 år folkbokförda i Sala 
kommun. 

• Utgångspunkten för antalet ledamöter i ungdomsrådet är tre företrädare för 
varje skolenhet med gymnasium eller högstadium samt tio platser som kan 
tillsättas genom val inom fritidsverksamheten. Detta gör tillsammans 25 
platser. Antalet kan ses som en riktlinje och kan minskas i händelse att plat
serna blir svåra att besätta eller utökas om särskilda skäl finns, dock inte 
med mer är än högst tre ledamöter. 

• Att sitta j ungdomsrådet är ett förtroendeuppdrag, där val sker j början av 
höstterminen. Valen sker lämpligen i skolornas elevråd/elevkår utifrån in
tresse hos ungdomarna. Valen ska göras kända så att alla ungdomar i mål
gruppen får möjlighet att kandidera till en plats i ungdomsrådet. Det ska 
också vara möjligt att via kommunens fritidsverksamhet välja in ungdomar 
som inte går på något gymnasium eller går på ett gymnasium utanför kom
munens gränser. Det är inget hinder att en elev som suttit i ungdomsrådet 
under ett läsår omväljs till fortsatt medlemskap i ungdomsrådet. Även om 
det är önskvärt att ett stort antal ungdomar får ta del av arbetet kan även ett 
ungdomsråd behöva ett antalledamöter med längre erfarenhet. 

• Ungdomsrådet utser inom sig en styrelse, som svarar för det löpande arbetet 
och även utgör rådets presidium. 

• Ungdomsrådet sammanträder regelbundet under läsåret, hur ofta får bli ett 
avgörande för rådets styrelse. Arbetet däremellan sköts av styrelsen eller i 
arbetsgrupper som rådet eller styrelsen utser. Styrelsen avgör också vilka 
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frågor som ska tas upp på ungdomsrådets sammanträden. Till stöd för dessa 
beslut ska på lämpligt sätt en ansvarsfördelning upprättas där det framgår 
vad styrelsen kan besluta på egen hand och vad som ska beslutas i ungdoms
rådet. 

• Till sin hjälp har ungdomsrådet en kommunanställd samordnare. En preli
minär bedömning är att den personalresurs som åtgår är 25% av en heltids
tjänst. Samordnaren är administrativt ansvarig tjänsteman för ungdomsrå
det och ska även bistå med praktiska göromål. Tjänstemannen bör inte vara 
knuten till någon skola, utan till kommunens fritidsverksamhet, för att upp
fattas som neutral och för att ungdomsrådet inte ska ses som en del av ett 
skolarbete. 

• Det övergripande politiska ansvaret för ungdomsrådet läggs på kommunsty
relsen och handläggs av dess kultur- och fritidsutskott 

• Ungdomsrådets och styrelsens möten protokollförs av en av rådet vald sek
reterare. 

• Ungdomsrådet beslutar själv om stadgar inom den ram som utgörs av det 
kommunfullmäktigebeslut som fattas om ungdomsrådets verksamhet. I den 
mån som kommunfullmäktiges stadgar behöver revideras ska framstäHan 
ske till kommunfullmäktige efter beredning av kommunstyrelsen. 

• Arbetsåret avslutas med en skriven verksamhetsberättelse, som tas fram av 
styrelsen och fastställs av ungdomsrådet. Verksamhetsberättelsen ska läm
nas till kommunstyrelsen. 

Ekonomi 
Ungdomsrådet disponerar ett årligt anslag för aktiviteter, som gör det möjligt att 
till exempel 

• åka på kick-offvid verksamhetsårets början, 

• genomföra projekt där det kan vara befogat med tröjor med tryck etc., 

• ha lättare förtäring på sammanträden, 

• genomföra aktiviteter för ungdomar. 

Anslaget får utnyttjas efter beslut i ungdomsrådet och ska attesteras av ansva
rige tjänstemannen. Om ungdomsrådet önskar genomföra aktiviteter som inte 
ryms inom det givna anslaget får tilläggsanslag begäras från kommunstyrelsen 
efter beslut i rådet. 
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