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Inledning 
I höstas formades denna arbetsgrupp, med målet att utveckla en ny version av 

ungdomsfullmäktige. Då det nuvarande systemet inte fungerar på det sätt som 

det var tänk, och intresset samt vetskapen om ungdomsfullmäktige har minskat 

kraftigt. Efter att ha arbetat med detta i snart ett halvår, har vi nu kommit fram 

till ett förslag till ett förbättrat ungdomsfullmäktige, som redovisas i denna 

rapport. 

Ledamöter 
Detta har vi kommit fram till angående ledamöter som ska sitta 

ungdomsfullmäktige: 

4 stycken ledamöter ska komma från varje skolhus (gymnasie- och 

högstadieskolor), där 2 stycken är ordinarie ledamöter och 2 är suppleanter.  

Skolhus: 

➢ Agneberg 

➢ Östrabo 1 

➢ Östrabo Yrkes 

➢ Sinclair 

➢ Margaretegärde 

➢ Plusgymnasiet 

➢ Thorén Innovation School 

➢ Västerskolan 

➢ Ramnerödsskolan 

➢ Sommarhemsskolan 

➢ Norgårdenskolan 

➢ Linnéaskolan 

➢ Fridaskolan 

➢ Stenbackeskolan 

➢ Hällebergskolan 

 



  

Enligt den förra modellen var majoriteten gymnasieelever. I och med denna 

förändring kommer det att bli jämnare antal mellan gymnasie- och 

högstadieelever. Detta anser vi vara positivt eftersom att ungdomar ska få 

inflytande tidigt för att vänja sig och känna sig viktiga. Dessutom kan 

högstadieeleverna komma med nya perspektiv eftersom att de är yngre och rör 

sig i andra kretsar.  

Vi anser att det skall finnas med 2 ledamöter från varje fritidsgård; 1 ordinarie 

ledamot och 1 suppleant. Detta eftersom att vissa kanske inte kommer in via 

sina skolhus, men också för att de troligen känner till situationen på 

fritidsgårdar bättre och kan ge ett nytt perspektiv i ungdomsfullmäktige. 

Vi anser också att det skall finnas med 1 ledamot från samtliga 

ungdomspartier/ungdomsförbund i kommunen, eftersom att de ofta är insatta i 

politiska frågor och även kan ge fler aspekter åt olika saker som diskuteras. 

Totalt kommer det att bli nästan hälften så många ordinarie ledamöter som 

enligt den gamla modellen – alltså drygt 40 stycken. Vi anser att detta kommer 

att bli en positiv förändring eftersom att alla har större chans att komma till tals 

och det blir mer koncentrerat. Dessutom vet inte många om att 

ungdomsfullmäktige finns och det kan vara bra att börja med färre ledamöter, 

och sedan öka antalet i framtiden om behovet uppstår. 

Vi anser även att det skall finnas en styrelse, som innehåller posterna; 

ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och PR-ansvarig. 

Om endast en person är intresserad av en post – får den personen posten, men 

om det är fler som vill ha den sker en omröstning bland ledamöterna, efter att 

de intresserade framfört en kort motivering om varför de vill ha posten i fråga.  

Då vi inte kan förutse hur många som kommer att vara intresserade av att söka, 

gäller att, vid stort intresse får man som mest sitta två perioder under sin 

skolgång (en period motsvarar ett läsår). Är intresset däremot litet och endast 

en eller två söker från ett skolhus, tillåts intresserade att sitta i fler än två 

perioder. 

Vi tycker även att det är viktigt att samtliga ledamöter ska genomgå en kort 

utbildning i början av varje period. Innehåll i utbildningen kan vara exempelvis 

information om hur kommunfullmäktige fungerar. Denna utbildning är viktig 

för att ingen ska vara rädd för att kunna mindre än de andra. 

 

 



  

Val av ledamöter 
Vi har beslutat att ledamöter ska väljas genom röstning. I samband med att 

kandidaterna anmäler sig lämnas en motivering, där kandidaten ger en kort 

förklaring till varför just hen ska få sitta i ungdomsfullmäktige. För de som 

känner att de behöver hjälp med att skriva en motivering ska hjälp ges, för att 

ge alla en lika stor chans. En omröstning sker sedan i skolorna, där eleverna får 

rösta bland kandidaterna från skolhuset man går på. Under röstningen tas 

namnen från motiveringarna bort, så att eleverna endast röstar på 

motiveringarna. Detta för att reducera popularitetsröster samt för att skapa 

anonymitet. Vi har valt detta då det är det mest demokratiska sättet samt att det 

involverar många, samtidigt som man med större säkerhet väljer fram seriösa 

ledamöter med tanke på motiveringarna. 

Arvode 
Vi anser att ledamöterna ska erhålla arvode för varje möte de närvarar vid. 

Detta för att visa att det ungdomsfullmäktige gör värderas lika högt som arbetet 

politikerna gör i kommunfullmäktige, då de, precis som kommunens råd för 

äldre och funktionsnedsatta får arvode. Arvodet behöver inte vara stort, utan 

något som visar att ungdomsfullmäktige uppskattas. Arvodet ska inte ses som 

ett lockbete, utan snarare som en belöning för det arbetet utförs i 

ungdomsfullmäktige. Vi har som förslag att ge en biobiljett eller ett presentkort 

på 100 kronor på Torp köpcentrum. För att göra så många som möjligt nöjda 

ska man få välja vilket sätt man vill få betalt på bland ovanstående två 

alternativ vid början av varje period. Om en suppleant närvarar vid ett möte 

trots att ordinarie ledamot inte är frånvarande kommer suppleanten ej att 

erhålla arvode.  

 Följande är ett exempel för en ungefärlig beräkning på kostnaden för arvode: 

Biobiljett/Presentkort = 100 kr * 6 möten * 42 ledamöter = 25 200 kr 

(Det är inte säkert att det blir exakt 42 (ordinarie) ledamöter. Om det inte är 42 

är det färre - ej fler.) 

 

 

 

 



  

Marknadsföring 
Eftersom att det största problemet är att unga inte vet om att 

ungdomsfullmäktige existerar så behövs det information som når ut till de 

unga. Ungdomar behöver få svar på olika frågor om vad ungdomsfullmäktige 

är, vad det gör och hur de kan vara med. Här kommer några förslag på 

marknadsföring för ungdomsfullmäktige: 

 I början av varje läsår är det tänkt att ungdomsfullmäktige skall gå ut 

till skolorna och ge ut information, föreläsa och dela ut broschyrer. 

Detta kan exempelvis Valentina, vi i arbetsgruppen eller tjänstemän 

göra. 

 Sedan kan man även ha temadagar med tema “Ungdomsinflytande”, där 

man kan prata om olika kanaler som ungdomar kan använda sig av för 

att påverka i kommunen - och då är en självklar kanal 

ungdomsfullmäktige. Gymnasieskolor har temadagar 1-2 gånger om 

året och temat “Ungdomsinflytande” borde ha en självklar plats på en 

av dessa dagar.  

 Under terminen kan man även gå ut och ha ett stånd som vissa 

ungdomsförbund har ibland, och locka dit unga med exempelvis godis 

för att sedan dela ut broschyrer och ge information när de unga går 

fram. Dessa broschyrer som har nämnts, ska ge svar på vanliga frågor 

och ha samma upplägg som till exempel Giraff-broschyren.  

 Vi har även tänkt att ungdomsfullmäktige kan få sin egen logga som 

blir en igenkänningsfaktor. En idé är att ha en tävling med något slags 

lockpris, exempelvis två biobiljetter, där ungdomar får skicka in förslag 

på logga. 

 När nya ungdomsfullmäktige startar anser vi att det skulle vara smart 

att ha olika sociala medier där nyheter och uppdateringar kan läggas 

upp. Detta på grund av att ungdomar i dagens samhälle tillbringar en 

större del av sin tid på mobilen eller datorn, och det kan bli väldigt 

smidigt om de får information om ungdomsfullmäktige på just sociala 

medier. Detta skall vara PR-ansvariges jobb. 

 Likväl som att vi har diskuterat om att det är viktigt med att 

informationen når ut så har vi även kommit fram till att det skulle vara 

bra att ungdomsfullmäktige har en egen budget för just marknadsföring.  

 

 



  

Arbetssätt 
Ungdomsfullmäktige ska träffas 3 gånger per termin. På höstterminen ska 

ungdomsfullmäktige träffas 2 gånger på skoltid (förslagsvis 12:30 - 14:30) och 

1 gång efter skoltid (förslagsvis 16:00 - 18:00). Under vårterminen ska 

ungdomsfullmäktige träffas 2 gånger efterskoltid och 1 gång på skoltid, därför 

att bl.a. de nationella proven inte ska påverkas. Vi anser att det ska växla 

mellan på skoltid och på fritiden, eftersom att alla ska ha möjlighet till att 

komma dit även om de inte vill missa skola/fritid.  

Styrelsen bereder de olika mötena eftersom det sitter personer med ansvar 

inom olika ämnen i styrelsen, det gör att styrelsen enkelt kan bestämma vad 

som är viktigast att ta upp. Styrelsen har även ansvaret att bjuda in politiker 

om/när det behövs. 

Ungdomsfullmäktige ska inte ha några utskott då det kan bildas grupperingar 

och några kan bli missnöjda med ämnet man får. Dock kan det bli mer aktuellt 

i framtiden då antalet ledamöter i ungdomsfullmäktige ökar. 

Alla får lämna in förslag antingen direkt eller via en ledamot. Detta är eftersom 

att alla ska kunna känna sig viktiga och få chansen att ställa sina frågor och 

idéer. Man ska kunna lämna in ungdomsförslag (vilket ska bli 

medborgarförslag då kommunfullmäktige måste ta upp det).  

Ungdomar från andra kommuner får också vara med i ungdomsfullmäktige. De 

röstas in precis som de andra ledamöterna, på det sättet kan man se om de är 

intresserade och väljer då att själva vara med trots att de kommer från en annan 

kommun. Någon ur styrelsen (de fem) som är bosatt i kommunen tar på sig ett 

förslag som kommer från en ledamot som inte är bosatt i Uddevalla kommun 

om motionen ska vidare och bli ett medborgarförslag.  

Ungdomsfullmäktige får väcka egna frågor → Ungdomsförslag → 

Medborgarförslag    

Ungdomsfullmäktige får väcka egna frågor då olika frågor kan uppkomma 

inom mötena. Det blir då sekreterarens uppgift att skriva ner dem. 

 

 

 

 



  

Mötesform 
Platsen vi valt att ungdomsfullmäktige ska träffas på är Hörsalen i Bohusläns 

museum. Varför vi valt denna plats är på grund av att det är en central plats och 

det är enkelt att hitta, samt att salen är stor och har ett podium. Där finns gott 

om platser och nödvändigheter som projektorer.  

Styrelsen ska sitta på ett podium, eftersom det blir enklare att ställa en fråga 

direkt till styrelsen och få en översyn av mötet.  

Vi har kommit fram till att mötena ska ha ett likadant system som i nuläget, 

med det menar vi sättet man röstar på, hur frågor ställs och hur besluten 

bestäms. 

En ordinarie ledamot = 1 röst.  

Ordinarie sitter i grupper av 6 och 6. Ungdomsfullmäktige ska även ha en 

mingeltid i samband med första mötet på läsåret, syftet med detta är att alla ska 

känna sig bekväma, det ska kännas mindre stelt och förhoppningsvis kännas 

lättare att yttra sina åsikter och idéer på ungdomsfullmäktige. Politiker får sitta 

med på mötena men endast som åhörare eftersom de lätt kan ta över mötet. 

 

Ekonomi 
Vi har kommit fram till att ungdomsfullmäktige ska få en egen budget att 

hantera och disponera över själva, den ska till en början vara låg så att man kan 

se om pengarna hanteras rätt. Då ungdomsfullmäktiges budget kommer att vara 

låg så bestämmer ungdomsfullmäktige över vilka beslut de själva väljer att 

finansera och vilka de anser istället ska bli medborgarförslag och i så fall 

belasta en annan del av kommunens budget.  

Fördelar och nackdelar med att ungdomsfullmäktige har en egen budget:  

Fördelar: 

  Att ungdomarna inser värdet på pengar och vad som är möjligt att göra 

för pengarna.  

 Få erfarenhet från de olika diskussioner som uppkommer, hur de ska 

hanteras och hur man trots olika tankesätt arbetar gemensamt för att 

komma fram till ett beslut.  

 Det ger även motivation, man känner att man spelar roll då man får ett 

stort ansvar och man känner sig mer delaktig, följaktligen ökar 

engagemanget och då minskar risken att man känner sig rastlös.   

 



  

Nackdelar: 

 Slarv med pengarna och att pengarna läggs på onödiga saker.  

Dock har vi kommit fram till att vi ska ha någon erfaren som rådgiver 

samt läser igenom det ungdomsfullmäktige vill lägga pengar på och 

säger det som kan vara negativt och det som kan vara positivt.  

Fördelar med att ungdomsfullmäktige inte har en egen budget:  

 Mindre stress och arbete. 

Dock detta leder till att man blir rastlös vilket är negativt. Det vi vill är att 

arbetet ska öka inom ungdomsfullmäktige då det leder till att man känner sig 

mer delaktig vilket är positivt.  

 Mindre diskussioner. 

Diskussionerna leder dock även till erfarenheter, vilket är positivt.  

 

Ett exempel på hur pengarna skulle disponeras;  

Budget 50 000kr 

Utbildning (Ta in någon) 11 500kr 

Evenemang (mingel)   7 500kr 

Marknadsföring   7 500kr 

Resor 15 000kr 

Övrigt   8 500kr 

 

I detta exempel har vi tänkt på vad som är viktigast att lägga pengarna på och 

vad som vi med säkerhet vet pengar kommer läggas på.  

 



  

Vissa utgifter kan dock minskas exempelvist med utbildning, vi kom fram till 

att det bästa och billigaste är att ta in någon som utbildar alla på en och samma 

gång. Det blir billigare eftersom det kostar lika mycket att ta in någon som 

utbildar alla som det kostar att utbilda en person. Kostnaderna på evenemang 

kan också minskas, man behöver alltså inte ta den dyraste lokalen eller den 

dyraste maten.  

Man kan då se att pengarna som ungdomsfullmäktige får över är väldigt liten 

och det är därför som en budget på 50 000 kr är väldigt liten, men en bra 

början.  

 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 


