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KS § 5: I3 Dnr. KS 2020/0098

Svar på uppdrag nr 48 i Budget 20 I 9 - Kommunstyrelsen får i

uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta ett

ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament eller liknande

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunkansliet ha: utrett förutsättnjxgama för att inrätta ett

ungdomsfullmäkü'ge eller ungdomspaxlament och finner att Barn- och
ungdomsrådet och det demokratistärkande arbetet gentemot skolorna där
enkäten LUPP utgör en central del redan idag uppfyller det behovet.

2. Överlämna svar på uppdrag 48 i budget 2019 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag i samband med Budget
2019, KF 2018-11-19, § 8:4, innebärande att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfullmäktige eller

ungdomsparlament/liknande i samråd med berörda nämnder.” Utifrån Val-
och demokratinämndens reglemente § 3 ha: Val- och demokraü'nämnden
behandlat ärendet 2020-02-13, § 1:7.

Beslutsunderlag -

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2020-04-15, § 4:8.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-04-01.

Protokollsutdrag Val- och demokraü'nämnden 2020-02-13, § 1:17.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-07.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande

1. Kommunkansliet har utrett fömtsätuüngarna för att inrätta ett

ungdomsñallmäktige eller ungdomsparlament och finner att Barn- och
ungdomsrådet och det demokratistärkande arbetet gentemot skolorna där
enkäten LUPP utgör en central del redan idag uppfyller det behovet.
2. Överlärnna svar på uppdrag 48 i budget 2019 till Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(NI) yrkande och fmner att så är fallet.

Forts.
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen

Datum 2020-04-01

Dnr KS 2020/0098

Svar på uppdrag nr 48 i Budget 20l9 - Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda förutsättningar för att inrätta _ett ungdomsfullmäktige eller

ungdomsparlament eller liknande

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag i samband med Budget 2019, KF 2018-11-19,

§ 8:4, innebärande att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att inrätta ett

ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament/liknande i samråd med berörda nämnder.” Utifrån
Val- och demokratinämndens reglemente § 3 har V:11- och demokratjnämnden behandlat ärendet
2020-02-13, § 1:7.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Kommunkansliet har utrett förutsättningarna för att inrätta ett ungdomsfullmäküge eller

ungdomsparlament och Enner att Barn- och ungdomsrådet och det demokratistärkande arbetet

gentemot skolorna där enkäten LUPP utgör en central del redan idag uppfyller det behovet.

2. Överlämna svar på uppdrag 48 i budget 2019 till Kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige i samband med budget 2019 § 8:4 att

utreda förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfulhnäktige eller ungdomsparlament/liknande i

samråd med berörda nämnder.

Idag finns ett Barn- och ungdomsråd som sedan 1 januari 2019 är organiserat under Val- och
demokratinämnden. Barn- och ungdomsrådet riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 till och
med årskurs 3 på gymnasiet och som är bosatta 1 Österåkers kommun. Barn- och ungdomsrådet får

ha max 6 stycken arvoderade möten per år. Presidium för Barn- och ungdomsrådet består av tre

förtroendevalda som utses av Kommunstyrelsen. Till administrativt stöd finns en ungdomslots som
tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen. Minnesanteckningar från ungdomsrådet anmäls till

Kommunstyrelsen samt publiceras på hemsidan, www.osteraker. se

Idag är det får ungdomar som deltar 1 ungdomsrådet Vilket bland annat beror på att många av
Österåkers kommuns ungdomar går i skolor som ligger utanför kommunen, tiden för

ungdomsrådens möten sker efter skoltid, det finns andra intressen som ungdomarna prioriterar, osv.

Utöver Barn- och ungdomsrådet finns ytterligare ett sätt som Österåkers kommun på ett

systematiskt sätt fångar upp ungdomarnas synpunkter och idéer och det är gegom ungdomsenkäten
Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP) som också utgör en del av Osteråkers kommuns

Österåkers kommun
|
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|
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Österåker
Tjänsteutlåtande

kvalitetsarbete. LUPP skickas ut till ungdomarna i årskurs 8 och till ungdomar i årskurs 2 på
gymnasiet och innehåller frågor om bland annat skola, fritid, inflytande, politik, hälsa och framtid.
Enkäten är en del av det demokratistärkande arbete som Kultur- och fritidsförvaltningen genomför
gentemot skolorna och som primärt riktar sig till åldrarna 13-19 är även om man Vänder sig till alla

åldrar i skolan. Under vårterminen 2018 genomfördes en elevrådsworkshop och under Vårterminen
2019 genomfördes ett skolpaket med fokus på bland annat mänskliga rättigheter.

Förvaltningens slutsatser

Kommunkansliet har samxått med Lottie Skarstedt, ungdomslots på Kultur- och fritidsförvaltrüngen,
sekreterare för Barn- och ungdomsrådet samt ansvarig för LUPP. I och med det arbete som
genomförs idag Via Barn- och ungdomsrådet och genom enkäten LUPP som båda fångar upp
ungdomars synpunkter och idéer finns det idag inget behov av att inrätta ett ungdomsfullmäktige.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Val- och demokratinämnden har behandlat ärendet 2020-02-13, § 1:7.

Bilagor

1. Protokollsutdrag från Val- och demokratinämnden 2020-02-03, § 1:7.

2. Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-07

Kommundirektör

Fredrik Zethraeus

Kommunsekreterare

Expedieras
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JL! Österåker Sammanträdesprotokoll för Val- och demokratinämnden
2020-02- I 3

VDN § I:7 Dnr. VDN 2020/0004

Svar på uppdrag 48 i budget 20I9 - Kommunstyrelsen får i

uppdrag utreda förutsättningar för att inrätta ett

ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament/liknande i samråd
med berörda nämnder

Val- och demokratinämndens beslut

Val- och demokratinämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Kommunkansliet har utrett förutsättningarna för att inrätta ett

ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament och finner att Barn- och
ungdomsrådet och det demokratistärkande arbetet gentemot mot skolorna där
enkäten LUPP utgör en central del redan idag uppfyller det behovet.

2. Överlämna svar på uppdrag 48 i budget 2019 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag i samband med Budget
2019, KF 2018-11-19, § 48 innebärande att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag
utreda förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfullmäktige eller

ungdomsparlament/liknande i samråd med berörda närrmdet.” Val- och
depmkmtinämnden behandlar ärendet utifrån nämndens reglemente § 3.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-02-07.

Förslag till beslut

Lotta Holmgren (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings

beslutsförslag innebärande
'1. Kommunkansliet har utrett förutsättningarna för att inrätta ett

ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament och finner att Barn- och
ungdomsrådet och det demokratistärkandc arbetet gentemot mot skolorna där
enkäten LUPP utgör en central del redan idag uppfyller det behovet.
2. Överlämna svar på uppdrag 48 i budget 2019 till Kommunfullmäktige.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Val- och demokratinämnden beslutar enligt Lotta
Holmgrens (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedictas

Akt

Ju:rerandes_;ignagg ; Utdragsbestyrkande
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Österåker
Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet Till Val- och demokratinämnden

Datum 2020-02-07

Dnr VDN 2020/0004

Svar på uppdrag 48 i budget 20I9 - Kommunstyrelsen får i uppdrag
utreda förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfullmäktige eller

ungdomsparlament/Iiknande i samråd med berörda nämnder

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag i samband med Budget 2019, KF 2018-11-19,

§ 48 innebärande att ”Kommunstyrelsen får i uppdrag utreda förutsättningar för att inrätta ett

ungdomsfullmäkn'ge eller ungdomsparlament/liknande i samråd med berörda nämnder.”
Val- och demokratinämnden behandlar ärendet utifrån nämndens reglemente § 3.

Beslutsförslag

Val- och demokratinämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

'1. Kommunkansliet har utrett förutsättningarna för att inrätta ett ungdomsfullmäkdge eller

ungdomsparlament och finner att Barn- och ungdomsrådet och det demokratistärkande arbetet
gentemot mot skolorna där enkäten LUPP utgör en central del redan idag uppfyller det behovet.

2. Överlämna'svar på uppdrag 48 i Budget 2019 en Kommunfullmäktige;

Bakgrund
Komnmns'tyrélsen Eek i uppdrag av Kommunfullmäktige i samband med budget 2019, § 48, att

utreda förutsättningar för att inrätta ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlarnent/liknande i

samråd med berörda nämnder.
Idag ñnns ett Bam- och ungdomsråd som sedan 1 januari 2019 är. organiserat under Val- och
demdkralinämndcn. Barn- och ungdomsrådet riktar sig till ungdomar som går i årskurs 8 till och
med årskurs 3 på gymnasiet och som är bosatta i Österåkers kommun. Barn- och ungdomsrådet får
ha max sex stycken arvoderade möten per år. Presidium EörBarn- och ungdomsrådet består av tre

förtroendevalda som utses av Kommunstyrelsen. Till administrativt stöd finns en ungdomslots som
tillhör Kultur- och fritidsförvaltningen. Minnesanteclmingar från ungdomsrådet anmäls till

Kommunstyrelsen samt publiceras på hemsidan, www'.osteraker.se

Idag är att få ungdomar som deltar i ungdomsrådet vilket bland annat beror på att många av
Österåkers kommuns ungdomar' går i skolor som ligger utan för kommunen, tiden för

ungdomsrådets möten sker efter skoltid, det finns andra intressen som ungdomarna prioriterar, osv.

Utöver Barn- och ungdomsrådet finns ytterligare ett sätt som Österåkers kommun på ett

syStematiskt sätt fångar upp ungdomarnas synpunkter och idéer och det är genom ungdomsenkäten
Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP) som också utgör en del av Österåkers kommuns
kvalitetsarbete. LUPP skickas ut till ungdomarna i årskurs 8 och till ungdomar i årskurs 2 på

Österåkers kommun
|
I84 86 Åkersberga [Tel 08-54081000

| Fax 08-540 610 7.0
|
kommun@osteraker.se

|
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2 Österåker
Tjänsteutlåtande

gymnasiet och innehåller frågor om bland annat skola, fritid, inflytande, politik, hälsa och framtid.
Enkäten LUPP har genomförts 2019, 2016, 2013 och 2010.
LUPP är den del av det demokratistärkande arbete som Kultur- och fritidsförvaltningen genomför
gentemot skolorna och som primärt riktar sig till åldrarna '13-19 är även om man vänder sig till alla
åldrar i skolan. Under Vårterminen 2018 genomfördes en elevrådsworkshop och under vårterminen
genomfördes ett skolpaket med fokus på bland annat mänskliga rättigheter.

Förvaltningens slutsatser

Kommunkansliet har samrått med Lottie Skarstedt, ungdomslots på Kultur- och fritidsförvaltningen,
sekreterare för Barn- och ungdomsrådet samt ansvarig för genomförande av LUPP.
I och med det arbete som genomförs idag via Barn- och ungdomsrådet och genom enkäten LUPP
som båda fångar upp ungdomar synpunkter och idéer finns det idag inget behov av att inrätta ett
ungdoms fullmäktige.

Peter Freme Fredrik Zethtaeus

Kanslichef Kommunsekreterare

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Akt

Österåkers kommun
|
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Österåker

Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-I I-I9

Fm. KF' § 8:4

42. Kommunstyrelsen fåri uppdrag att ta fram effektiviseringspaket på 10

Mkr genom förnyelse (exempelvis digitalisering, processkartläggning

och samverkan samt utmaning/konkurrensutsättning) i första hand
inom icke peng relaterade verksamheter. Detta ska redovisas

tillsammans med ”Direktiv och anvisningar för budget 2020 och plan
2021-2022” i maj 2019.

43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla finansiering av utgifter

avseende Sverigeförhandlingen med hänsyn till både kort- och
långsiktighet. Detta ska rapporteras till nästkommande
Kommunfullmäktiges sammanträde.

44. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera omorganisationen inom
Socialförvaltningen tillsammans med ekonomiska konsekvenseri
samråd med Budget-och kvalitetsenheten.

45. Kommunstyrelsen får 1 uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra

rankningen mom företagsklimat så att Österåkers ska vara en av sju

basta 1 länet eller en av 20 bästa 1 landet.

46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra

kommunens rankning enligt Aktuell hållbarhet (f.d. Miljöaktuellt) så

att Österåkers kan vara en av 50 bästa i landet.

47. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera avgiftsnivâer inom
barnomsorg utifrån Skolverkets uppgifter om ekonomiskt tak för

familjernas inkomstår som lämnas 1 december 2018.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för att

inrätta ett ungdomsfullmäktige eller ungdomsparlament/liknande i

samråd med berörda nämnder.

49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan för markförsäljning, köp av

mark samt redovisning av exploateringsverksamhet för att förbättra

långsiktigheten ur både ekonomiskt och verksamhetsmässigt

perspektiv. Detta ska redovisas senast mars 2019.

Far/J. Mix/a Jin/:I

(MP
Justeranqes signaturer Utdragsbestyrkande


