
Svedala Kommuns    4:05 

Författningssamling    1(2) 

 

 
 
 

Arbetsordning för ungdomsparlamentet i Svedala 

___________________________________________________________ 

 

antagen av kommunfullmäktige 2015-04-15, § 60 Gäller från 

antagen av kommunfullmäktige 2015-10-14, § 143 2015-05-01 

antagen av kommunfullmäktige 2018-11-07, § 107 2015-11-01 

 2018-12-01 

Syfte 

 
Ungdomsparlamentets syfte är att främja ungdomars påverkan och demokratiska anda i Svedala 

kommun samt öka intresset bland ungdomar för påverkan i kommunalpolitiska frågor. 

 

Ungdomsparlamentets sammansättning 
  
Ungdomsparlamentet består av 45 ledamöter från grundskolans årskurs 6-9 och från gymnasieskolan i 

Svedala. Elevråden på Aggarpsskolan, Naverlönnskolan, Klågerupskolan, Spångholmsskolan och Nils 

Fredriksson Utbildning utser vardera 9 ledamöter, varav minst en från vardera årskursen ska vara 

representerad. Elevråden utser också ersättare för de ordinarie ledamöterna.  

 

Elever som inte går på en skola i Svedala kommun ska också kunna väljas till Ungdomsrådet. Dessa 

kallas yttre ungdomar. Yttre ungdom är man om man är folkbokförd i Svedala kommun, men går i 

skolan i annan kommun. För att få rösträtt som yttre ungdom måste man ansöka hos ungdomsrådet. 

 

Den övre åldersgränsen för ledamot i ungdomsparlamentet är 21 år. 

  

Ledamöterna utses vid höstterminens start. Mandatperioden är ett läsår. 

 

Vid årets sista parlamentsmöte väljs ordförande till Ungdomsparlamentet samt sekreterare till Ung-

domsparlamentet och Ungdomsrådet som har mandat kommande kalenderår. Vald ordförande och 

sekreterare har förslags- och rösträtt, men ska rösta först efter att ledamöterna har lagt sin röst. Vid 

oavgjord röstning har ordförande utslagsröst.  

 

För att ungdomsparlamentet ska vara beslutsmässigt, måste minst 19 ledamöter vara närvarande. 

 

Sammanträdestider  
 
Ungdomsparlamentet sammanträder 2-4 gånger per läsår. Kallelse till mötet skall skickas ut till berörda 

senast 14 dagar innan mötets inledande. 

 

Förslag till Ungdomsparlamentet  
 
Sista inlämningsdatum för motioner till ungdomsparlamentet är 14 dagar innan ungdomsparlamentets 

sammanträde. 
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Budget 
  
Ungdomsparlamentet har en budget per år. Parlamentet beslutar hur budgeten ska användas. Budgeten 

används till inköp eller aktiviteter som gynnar ungdomarna. Pengarna ska inte användas för undervis-

ningsmaterial, skolresor eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget. Pengarna får heller inte 

tilldelas föreningar eller företag om ej särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan exempelvis vara om 

det finns medel kvar inför årets sista möte eller om de under detta verksamhetsår har ansökt men ej 

blivit beviljade bidrag från andra stiftelser/fonder. Ansökningarna ska redovisas för Ungdomsrådet och 

de beslutar om motionen godkänns för att beslutas om i Ungdomsparlamentet. 

 

Ungdomsråd 
  
Ärenden som ska behandlas i ungdomsparlamentet bereds i en styrelse, som benämns ungdomsrådet. 

Elevråden på Aggarpsskolan, Naverlönnskolan, Klågerupskolan, Spångholmsskolan och Nils Fredriks-

son Utbildning utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare. Elever som väljs ifrån elevråden 

till ungdomsrådet är också ledamöter i parlamentet. Ledamöter ska representera olika årskurser på 

respektive skola.  

 

Ungdomar, från åk 6 till 21 år, som är folkbokförda i Svedala kommun men inte går på någon av 

Svedala kommuns skolor ska kunna väljas till ungdomsrådet, så kallade yttre ungdomar. För detta krävs 

att man närvarar vid tre av ungdomsrådets sammanträden som observatör. Efter dessa tre möten tar 

ungdomsrådet ställning till om man väljs in i ungdomsrådet eller inte. 

 

Beredning av förslag  
 

Ungdomsrådet lämnar förslag till beslut till ungdomsparlamentet. 

 

Remisser  
 
Ungdomsrådet respektive ungdomsparlamentet kan vara remissinstans i olika frågar som ska behandlas 

politiskt i kommunen. 

  

Kontaktperson i kommunen  
Kommunen utser en kontaktperson för ungdomsrådet i samråd med ungdomsrådet.   

 

_________________ 


