
Malax bör, som barnvänlig kommun, se till att demokrati- och människorättsfostran 

samt barns och ungas delaktighet möjliggörs och främjas på bästa möjliga sätt på alla 

stadier, från småbarnspedagogiken till andra stadiet och ungdomsfullmäktige. 

 

Vi föreslår att Malax kommun skyndsamt gör upp en åtgärdsplan för att på ett bättre 

och ändamålsenligare sätt förverkliga punkterna 1, 2 och 6 i verksamhetsstadgan för 

ungdomsfullmäktige i Malax. 

 

Åtgärden ses som extra viktig nu när ett nytt ungdomsfullmäktige valts, att de får de 

redskap och resurser de behöver för att göra ett bra arbete från start. 

 
Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige i Malax kommun: 

 

”1. Ungdomsfullmäktige ska fungera som en kanal för deltagande och påverkan för ungdomar. 

Ungdomsfullmäktige ska ges möjlighet 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.” 

 

”2. Ungdomsfullmäktiges uppgift är i huvudsak att: 

a) vara ett påverkansorgan inom kommunen; 

b) 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. 

c) ge utlåtanden, synpunkter och framställa initiativ. 

d) ge möjlighet för unga att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete 

och ungdomspolitik och följa upp barns och ungas möjligheter att delta” 

 

”6. a) Ungdomsfullmäktige ska ges tillräckliga uppgifter om de projekt som bedöms ha 

betydelse för kommuninvånarnas välfärd, hälsa, studier, livsmiljö, boende eller 

rörlighet. Beredande tjänstemän i kommunen informerar ordförande och sekreterare 

om aktuella ärenden som berör ungdomsfullmäktiges verksamhetsområde i god tid; 

b) Ungdomsfullmäktige ska engageras i utvecklingen av barns och ungas möjligheter att 

delta 

c) Ungdomsfullmäktige har en handledare som följer med vilka ärenden som behandlas i 

kommunen, förbereder mötena i samarbete med ordförande, samt för ärendena vidare 

till berörda organ. 

d) Handledaren utses av fritids- och kulturnämnden och har fritidssekreteraren som 

närmaste kontaktperson. 

e) Ungdomsfullmäktiges verksamhet finansieras genom anslag i kommunens budget 

under fritids- och kulturnämnden.” 
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