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VERKSAMHETSSTADGA FÖR GRANKULLA STADS UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

 

§ 1 Syfte och mål  

Grankulla ungdomsfullmäktige är ett tvåspråkigt påverkansorgan för ungdomarna i Grankulla. 

Ungdomsfullmäktige har som mål att representera de unga i beslutsfattandet i kommunen och föra 

fram de ungas tankar för behandling i kommunala organ utan partipolitiska bindningar. 

Ungdomsfullmäktige uppmuntrar ungdomar att intressera sig för samhällsfrågor. 

Ungdomsfullmäktige har möjlighet att påverka planeringen, beredningen och uppföljningen av 

verksamheten inom kommunens olika sektorer i ärenden som har betydelse för de ungas 

välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boendemiljö, studier och rörlighet samt i andra frågor 

som ungdomsfullmäktige bedömer som betydelsefulla för barn och unga. 

Bestämmelser om beslutsfattandet om ungdomsfullmäktiges verksamhetsstadga och tillsättandet av 

ungdomsfullmäktige ingår i stadens förvaltningsstadga. 

 

§ 2 Uppgifter 

Ungdomsfullmäktige har till uppgift att driva stadens ungas intressen inom staden och dess 

organisation. Ungdomsfullmäktige främjar stadens, de ungas och ungdomsorganisationernas 

samarbete i staden och följer utvecklingen av de ungas servicebehov inom stadens område. 

Ungdomsfullmäktige har till uppgift att: 

1. Följa beslutsfattandet inom staden ut de ungas synvinkel samt främja de ungas möjligheter 

att delta i och inverka på beslutsfattandet, 

2. komma med initiativ, förslag och framställningar samt ge stadens myndigheter utlåtanden i 

frågor som gäller de unga och deras levnadsvillkor, 

3. främja samarbetet mellan de unga och staden, 

4. inverka på att staden vid utvecklandet av sina tjänster ser till att de är tillräckliga och 

lämpliga för de unga, 

5. delta i stadsfullmäktiges och utskottens sammanträden genom att utse en representant till 

varje organ i enlighet med förvaltningsstadgan, 

6. informera om ungdomsfullmäktiges verksamhet, 

7. årligen bereda en verksamhetsplan och skriva en verksamhetsberättelse, 

8. sköta andra uppgifter som hör till ungdomsfullmäktiges kompetens och som getts 

ungdomsfullmäktige. 

 

§ 3 Mandattid och sammansättning  

Till ungdomsfullmäktige väljs åtta (8) ledamöter och en personlig ersättare för var och en enligt vad 

som bestäms nedan i 4 §.  

Ungdomsutskottet (fr.o.m. 1.6.2021 kultur- och fritidsutskottet) kan inom sig välja en 

sakkunnigledamot till ungdomsfullmäktige. Sakkunnigledamoten har närvaro- och yttranderätt vid 

sammanträdena. 
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Ungdomsfullmäktiges mandattid är två (2) kalenderår. Ungdomsfullmäktige tillsätts under året innan 

en ny mandatperiod börjar, före årsskiftet. Skolorna och ungdomstjänsterna kommer sinsemellan 

överens om tidsschemat för valet av ungdomsfullmäktige. 

Vid mandatperiodens första sammanträde väljer ungdomsfullmäktige inom sig en ordförande och en 

vice ordförande, helst så att den ena företräder den finska och den andra den svenska 

språkgruppen. Ordföranden föredrar de ärenden som ska behandlas, om inte något annat beslutas 

för något ärende. 

Ungdomsfullmäktige är beslutfört då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Utöver ovan nämnda personer har bildningsdirektören och kultur- och fritidschefen närvaro- och 

yttranderätt vid ungdomsfullmäktiges sammanträden. Om andra personers närvaro- och 

yttranderätt beslutar ungdomsfullmäktige separat. 

 

§ 4 Val av ungdomsfullmäktige  

Till ledamöter i ungdomsfullmäktige kan väljas ungdomar som fyller 13–18 år under valåret och vars 

hemort är Grankulla. En ledamot behåller sin position som ledamot i ungdomsfullmäktige fram tills 

hen fyller 20 år. Om den unga flyttar bort från Grankulla så förfaller hens rätt till medlemskap i 

ungdomsfullmäktige. 

Ansökan till ungdomsfullmäktige görs med öppna ansökningar (fyra platser), och utöver det utser 

skolorna (högstadierna och gymnasierna i Grankulla) egna representanter (fyra platser). 

Ansökningsförfarande 

Ansökningstiden till ungdomsfullmäktige annonseras allmänt ut via flera olika informationskanaler 

och vid läroinrättningarna i staden. Stadens ungdomstjänster tillsammans med läroinrättningarna 

har ansvar för annonseringen. 

De öppna ansökningarna lämnas till en kontaktperson vid ungdomsfullmäktige som behandlar 

ansökningarna för det sittande ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige gör ett förslag om vilka 

sökande som ska väljas till den part som fastställs i förvaltningsstadgan, som i sin tur fattar det 

slutliga beslutet om ungdomsfullmäktiges sammansättning under den följande mandatperioden. 

Elevkåren i varje högstadieskola och gymnasium utser dessutom en (1) ledamot med personlig 

ersättare till ungdomsfullmäktige. 

Om ett tillräckligt antal medlemmar inte fås till ungdomsfullmäktige så väljer ungdomsutskottet 

(fr.o.m. 1.6.2021 kultur- och fritidsutskottet) de övriga ledamöterna (4) och deras personliga 

ersättare (4) enligt ansökan i en allmän extra utlysning som ordnas av ungdomstjänsterna via 

stadens informationskanaler. 

 

§ 5 Utträde ur och fyllnadsval till ungdomsfullmäktige 

Om en sittande ledamot utträder (på egen begäran) eller flyttar bort från Grankulla och därmed 

förlorar sin plats i ungdomsfullmäktige ska en ny ledamot väljas med öppen ansökan på samma sätt 

som i 4 §. Den nya ledamoten kompletterar ungdomsfullmäktige till slutet av den pågående 
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mandatperioden. En ledamot som vill utträda ska utan dröjsmål meddela ungdomsfullmäktige om 

sin avsikt att utträda. 

Den ersättande ledamoten som väljs ska godkännas av ungdomsutskottet (fr.o.m. 1.6.2021 kultur- 

och fritidsutskottet) enligt förslag av ungdomsfullmäktige. 

 

§ 6 Kontaktperson  

Ungdomstjänsterna utser en kontaktperson för ungdomsfullmäktige, och denna fungerar som 

sekreterare i ungdomsfullmäktige. Kontaktpersonen assisterar vid beredningen av ärenden för 

ungdomsfullmäktige samt vägleder och bistår ungdomsfullmäktige i dess arbete. Kontaktpersonen 

har närvaro- och yttranderätt vid ungdomsfullmäktiges sammanträden.  

 

§ 7 Arbetsutskott  

Ungdomsfullmäktiges arbetsutskott består av ordföranden, vice ordföranden och den kontaktperson 

som ungdomstjänsterna utsett. 

Arbetsutskottet bereder ärenden som behandlas av ungdomsfullmäktige, utlåtanden och andra 

skriftliga uppgifter samt samordnar ungdomsfullmäktiges interna och externa information till bl.a. 

skolorna och ungdomstjänsterna. Arbetsutskottet har också till uppgift att skola in nya ledamöter i 

ungdomsfullmäktiges verksamhet. 

 

§ 8 Tvåspråkighet  

Ungdomsfullmäktige arbetar på stadens båda språk, och behandlingsspråket för ärenden kan vara 

antingen finska eller svenska. Ledamöterna i ungdomsfullmäktige har rätt att använda finska och 

svenska vid sammanträdena och få ett sammandrag av ett muntligt inlägg på sitt eget språk, om de 

inte har förstått vad som sagts. 

Eftersom Grankulla stads förvaltningsspråk är finska tillhandahålls föredragningslistorna och 

protokollen på finska till de berörda parterna. Handlingarna i fråga kan vid behov översättas. 

 

§ 9 Sammanträden 

Ungdomsfullmäktige sammanträder i princip en gång i månaden. Sammanträdena sammankallas i 

regel av ordföranden, men vid behov kan de också sammankallas av vice ordföranden eller 

ungdomstjänsternas representant. 

Sammanträdeskallelsen och föredragningslistan lämnas till de berörda parterna minst tre (3) dygn 

före sammanträdet. Protokollen och andra handlingar publiceras på stadens datanät. 

Arbetsutskottet sammanträder vid behov. 

 

§ 10 Sammanträdesarvoden 

Sammanträdesarvoden betalas enligt stadens gällande förvaltningsstadga två gånger om året. 
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§ 11 Ungdomsfullmäktiges representation i stadens förtroendemannaorgan  

Enligt 79 § i stadens förvaltningsstadga kan ungdomsfullmäktige utse en företrädare för 

stadsfullmäktiges sammanträden för sin mandatperiod. Företrädaren har rätt att närvara och yttra 

sig vid sammanträdet. Företrädaren för ungdomsfullmäktige har dock inte rätt att närvara vid 

stadsfullmäktiges slutna sammanträden. 

Enligt 11 § i stadens förvaltningsstadga kan ungdomsfullmäktige för sin mandatperiod utse 

företrädare till social- och hälsovårdsutskottet, samhällstekniska utskottet, byggnadsutskottet, 

utskotten för undervisning och småbarnspedagogik samt kultur-, idrotts- och fritidsutskotten (fr.o.m. 

1.6.2021 kultur- och fritidsutskottet). De valda företrädarna har närvaro- och yttranderätt vid dessa 

organs sammanträden, förutom när de dokument som behandlas innehåller sekretessbelagda 

uppgifter. 

Till de utsedda företrädarna för ungdomsfullmäktige i stadsfullmäktige och utskotten ska det skickas 

sammanträdeskallelse i enlighet med 108 § i förvaltningsstadgan. 

Ungdomsfullmäktige väljer vid sitt första sammanträde inom sig företrädare till stadsfullmäktige och 

ovan nämnda utskott samt ersättare för dessa. 

 

§ 12 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

Ungdomsfullmäktige gör årligen upp en verksamhetsplan och avger årligen vid årets slut en 

verksamhetsberättelse till stadsstyrelsen. 

 

§ 13 Möjligheter att delta och påverka  

Ungdomsfullmäktige ska informeras i god tid om ärenden som bereds. De kommunala organen ska 

höra ungdomsfullmäktige och be om dess utlåtande i beredningsfasen i ärenden som har betydelse 

för de ungas välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boendemiljö, studier, rörlighet eller med 

tanke på andra tjänster som de behöver. 

Hörandena och samtalen kan genomföras i form av traditionella utlåtanden eller sammanträffanden 

men därtill också genom att utnyttja elektroniska kanaler och sociala medier. 

Stadens beslutsfattare ska vara lyhörda för ungdomsfullmäktiges åsikter. Det hör till 

ungdomsfullmäktiges roll att på eget initiativ ta ställning till frågor som det anser vara viktiga ur 

barns och ungas synvinkel och uttala sin syn på dem. 

 


