Författning 1.5
Antagen av kommunfullmäktige § 53/16

Arbetsordning för Staffanstorps Ungdomsparlament
Verksamhet
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges mål 2015-2018 ska Staffanstorps kommun arbeta med
ökat fokus på medborgarnas tillfälle till delaktighet och påverkan. Tillsammans tar vi
ansvar för platsen, varandra och oss själva. Kommunen arbetar aktivt med att integrera
alla som finns i kommunen med målsättningen att alla ska vara en aktiv del av
samhället. Medbor-garnas delaktighet och inflytande är grundläggande förutsättningar
för Staffanstorps fortsatta framgång.
Ungdomsparlament är ett forum där unga ges möjligheten att påverka och få inblick i
samhällsutvecklingen lokalt. Staffanstorps kommun ska vara en attraktiv kommun för
ungdomar att bo och leva i.
Syfte
Ungdomsparlamentet har flera syften.
• Ungdomsparlamentet är religiöst och politiskt obundet och ska arbeta för att
engagera kommunens ungdomar i åldern 13-20 år, att vara med och påverka
kommunpolitiska beslut och allmänna samhällsfrågor.
• Ungdomsparlamentet kan vara en referensgrupp och remissinstans för
kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor.
• Ungdomsparlamentet ger möjligheter för politiker att komma till tals med
ungdomar.
• Ungdomsparlamentet kan driva konkreta frågor som berör ungdomar och
beslutar om användningen av den budget som ungdomsparlamentet har.

Sammansättning

Representanter
Ungdomsparlamentet består av 32 ledamöter, i åldern 13-20 år, som representerar
ungdomarna i Staffantorps kommun. Inga ersättare utses. Ledamöterna utses på
följande sätt:
Högstadiet
Elever utses av varje skola med högstadium genom val i elevråden, alltså på
Baldersskolan, Hagalidsskolan och Hjärupslundsskolan samt Skånska Småstadens
Kulturskola.
Gymnasieskolan
Gymnasieskoleelever som är skrivna i Staffanstorps kommun kan till kommunen
anmäla intresse av att ingå i ungdomsparlamentet. Barn- och utbildningsnämnden ska i
god tid informera samtliga kommunens gymnasieelever om möjligheten och vid
nämndens sista sammanträde under första halvåret bland inkomna anmälningar utse
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åtta ledamöter till ungdomsparlamentet som sedan tillträder vid dess första möte under
det följande läsåret. Nämnden ska sträva efter att utse ledamöter av alla kön, i olika
åldrar och som bor i olika delar av kommunen.
Fritidsgårdar
Fritidsgårdar (Staffanstorp resp. Hjärup) har rätt att genom val på respektive
fritidsgård utse vardera två ledamöter.
Föreningar
Ungdomar som är föreningsmedlemmar i Staffanstorps kommun och är skrivna i
Staffanstorps kommun kan till kommunen anmäla intresse av att ingå i
ungdomsparlamentet. Kultur- och fritidsnämnden ska informera alla kommunens
föreningar om möjligheten och vid nämndens sista sammanträde under första halvåret
bland anmälningarna utse sex ledamöter till ungdomsparlamentet som sedan tillträder
vid dess första möte under det följande läsåret. Nämnden ska sträva efter att utse
ledamöter av alla kön, i olika åldrar och som bor i olika delar av kommunen.
Representation, sammanfattning
Högstadium
Baldersskolan 4
ledamöter
Hagalidskolan 4
ledamöter
Hjärupslundsskolan 4
ledamöter
Skånska småstadens
Kulturskola 2 ledamöter
Summa 14 ledamöter

Gymnasieskola Fritidsgårdar
Sammanlagt 8 Staffanstorp 2
ledamöter
ledamöter
Hjärup 2 ledamöter

Föreningar
Sammanlagt 6
ledamöter

Summa 8
Summa 4
ledamöter
ledamöter
Totalt 32 ledamöter

Summa 6
ledamöter

Arbetsformer
Verksamhetsår
Ungdomsparlamentets verksamhetsår är 1 juli-30 juni, dvs samma som skolornas läsår.
Sammanträden
Parlamentet ska sammanträda fyra gånger per kalenderår. Extra sammanträde ska
hållas om parlamentets ordförande eller mer än hälften av ungdomsparlamentets
medlemmar begär det. Sammanträdena är offentliga.
Ungdomsparlamentet kan, om man så beslutar, arbeta i beredningsgrupper med
specifika frågor.
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Styrelse, sammansättning och arbetsuppgifter
Ungdomsparlamentet väljer vid sitt sista sammanträde under verksamhetsåret
funktionärer för kommande verksamhetsår.
Ordförande, förste och andre vice ordförande samt sekreterare väljs för ett år.
Posternas uppgifter är följande:
•
•
•

Ordförande leder möten, förbereder dagordningar, sköter planering och har
helhetssyn över allt arbete och har det yttersta ansvaret för det.
Förste vice ordförande tar över ordförandes arbetsuppgifter om ordinarie
ordförande inte närvarar eller avsäger sig sitt uppdrag. Andre vice ordförande
ersätter vid behov förste vice ordförande.
Sekreterare för protokoll på möten samt skickar mötesanteckningarna till
ansvarig tjänsteman.

Ungdomsparlamentet väljer vid verksamhetsårets första sammanträde bland
ledamöterna tre personer att utöver ordförande, förste och andre vice ordförande samt
sekreteraren utgöra ungdomsparlamentets styrelse som bereder de ärenden, med
beslutsförslag, som ska behandlas i ungdomsparlamentet. Styrelsen sammanträder en
vecka före parlamentets sammanträde.
Ordförande ansvarar för att skriftlig kallelse med dagordning skickas till
ungdomsparlamentets ledamöter senast två veckor innan sammaträdesdatum.
Handlingar och beslutsunderlag ska delges parlamentets ledamöter i så god tid och på
sådant sätt att vidare information och beredning underlättas.
Protokoll
Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande och en vid mötet särskild
utsedd justerare. Justerat protokoll publiceras på kommunens hemsida samt skickas till
alla ledamöterna i ungdomsparlamentet.
Beslutsformer
Alla ungdomsparlamentets beslut fattas på ett möte. På mötet har alla rådets
närvarande medlemmar rösträtt. Beslut fattas med ja/nej-rop. Begärs votering görs
detta med handuppräckning i alla frågor utom personval då sluten omröstning ska
göras.

Aktiviteter

Förslag till ungdomsparlamentet
Alla i åldern 13-20 år får lämna förslag till ungdomsparlamentet. Förslaget lämnas
senast en vecka innan parlamentets sammanträdesdatum så att styrelsen kan bereda
ärendet och lämna förslag till beslut.
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Utbildning
Ungdomsparlamentets ledamöter får i anslutning till första sammanträdet information
och utbildning om
•
•
•

ungdomsparlamentet och dess syfte
så fungerar Staffanstorps kommun
mötesteknik

Samarbete med kontaktpolitiker och kontaktperson
Kommunstyrelsen utser tre kontaktpolitiker (två från majoriteten och en från
oppositionen) för att hålla kontinuerlig kontakt och dialog med ungdomsparlamentets
styrelse.
Kommundirektören utser en tjänsteman att vara kontaktperson och ansvarig för att
bistå ungdomsparlamentet och dess styrelse.
Kontaktpolitiker och kontaktperson ska delta i ungdomsparlamentets möten.
Budget och uppföljning
Ungdomsparlamentet har en årlig budget (år 2016 är budgeten 70 000 kronor).
Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas för inköp eller aktiviteter som avser
ungdomarnas fritid. Pengarna får inte användas för undervisningsmaterial eller annat
som ingår i skolornas ordinarie budget. Kommunens budgetreglemente gäller.
Ungdomsparlamentet ska vid sitt första möte under verksamhetsåret redovisa
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Berättelsen översändes till
kommunstyrelsen.

