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MOTIONER, svar på motion om åtgärdsplan för arbetet i ungdomsfullmäktige

Kommunfullmäktige 52 26 09 2022 

Kfge § 52 SFP-gruppen som helhet väckte en motion om att kommunen bör göra upp en 
åtgärdsplan för att på ett bättre och ändamålsenligare sätt förverkliga punkterna
1, 2 och 6 i verksamhetsstadgan för ungdomsfullmäktige i Malax.

I kommunens förvaltningsstadga 114 § stadgas om fullmäktigeledamöternas 
initiativrätt. Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan
har fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka motioner som gäller 
kommunens verksamhet och förvaltning. 

Fullmäktige mottog SFP-gruppens motion och hänsköt den till kommunstyrel-
sen för beredning.
_________

Kst § 26 Kommundirektör Jenny Malmsten:
SFP-gruppen har 26.9.2022 inlämnat en motion om att stärka ungdomsfullmäk-
tiges möjligheter att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika
kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för kommuninvånarnas
välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller rörlighet samt även i andra frågor
som ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla med tanke på barn och
unga.

Ungdomsfullmäktige inrättades 28.9.2017 i Malax kommun.  Fritids- och kul-
turnämnden utser handledare för ungdomsfullmäktige och medlemmarna utses
av fullmäktige för ett år i taget.  Det finns även äldreråd och råd för personer
med funktionsnedsättning i kommunen. De tre påverkansorganen har sökt sina
former under åren och utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt.

För att stärka påverkansorganens möjligheter att påverka och skapa bättre pro-
cesser, har följande åtgärder vidtagits det senaste året.

1. Kommundirektören sammankallar föredragande i nämnder och handleda-
re/sekreterare för påverkansorganen en gång per månad för att gå igenom
aktuella ärenden i kommunen. Målsättningen med detta är att lyfta fram
aktuella ärenden, så att påverkansorganen hörs i ärenden som intresserar.
Genom detta förbättras även hörandeprocessen,  så att  påverkansorganen
hörs i rätt tid och antalet ärenden som behandlas i påverkansorganen torde
öka.

2. De tre påverkansorganen gör upp mötestidsschema för vår/höst och efter-
strävar att hålla sina möten samma dag. Genom god framförhållning och
koordinering är målsättningen att stärka samverkan mellan påverkansorga-
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nen och även förbättra hörandeprocessen i förhållande till ärendens bered-
ning och behandling i beslutande organ.

3. Sakkunniga bjuds in till påverkansorganen. I större utsträckning än tidigare
bjuds beredande tjänsteinnehavare in till  påverkansorganens sammanträ-
den, för att redogöra för ärendena och svara på frågor. En samordning av
de tre påverkansorganens mötestidtabeller underlättar även för sakkunniga
att ge information i ärenden som berör alla påverkansorganen samtidigt.

4. Påverkansorganen eller representanter för dessa bjuds in till diskussion i
olika nämnder  och arbetsgrupper,  bl.a.  i  planeringskommittéer  har ung-
domsfullmäktige haft representation.

5. Möjlighet att delta på distans i sammanträden finns, vilket underlättar för
t.ex. ungdomsfullmäktiges medlemmar att delta.

Under 2022–23 görs satsningar i  enlighet med kommunstrategin på fort-
bildning i bl.a. ärendehantering och beslutsprocesser för föredragande och
sekreterare i nämnder och påverkansorgan. Detta bidrar även till handleda-
res/sekreterares möjligheter att bättre bistå påverkansorganen i arbetet.

Även inom ramen för arbetet med barnvänlig kommun hörs barn och unga
och nya verktyg tas fram. Enkätundersökningar görs och teams-möten hålls
med barn och unga i aktuella frågor. Höranden ordnas i samarbete med dag-
hem och skolor, för att nå så många som möjligt.

Att ge möjlighet för barn och unga att komma till tals är viktigt. Vi arbetar
kontinuerligt med frågorna och försöker hitta modeller som fungerar. De åt-
gärder som har vidtagits hittills är en del av detta arbete. Vi behöver konti-
nuerligt utvärdera och vara lyhörda för förändringar i arbetssätt, för att öka
barn och ungas delaktighet. Arbetet fortsätter därmed inom såväl det sektor-
överskridande arbetet för barnvänlig kommun som i samarbete med påver-
kansorganen, för att stärka delaktigheten.

Redogörelsen ovan har diskuterats med ungdomsfullmäktige 16.2.2023.

Bilagor:
- motion
- verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen ger ovanstående redogörelse som svar på motionen och
föreslår att fullmäktige förklarar motionen slutbehandlad.

Beslut:
Förslaget godkändes. 
_________


