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                 Kommunstyrelsen 27.4.2021 § 137  

 

Sibbo ungdomsfullmäktiges verksamhetsprinciper 

 
Val av representanter till ungdomsfullmäktige 

 
Ungdomsvalen ordnas i samarbete med Sipoonjoen koulu, 

Kungsvägens skola, Sipoonlahden koulu, Sibbo gymnasium, 

Sipoon lukio, Enter samt kommunens ungdomstjänster. Inför valet 

väljs en valnämnd, som består av 1 lärarrepresentant från 

ovannämnda skolor, 2 medlemmar av ungdomsfullmäktige samt 2 

ungdomsledare, tillsammans 10 personer. Valnämnden besluter 

om möjliga övriga röstningsplatser skilt, men i huvudsak händer 

röstningen i skolorna. Målet är att få så många unga som möjligt 

att rösta i Sibbo.  

 

Röstberättigade är 13-20 åringar som bor i Sibbo. 

 

Kandidater kan anmäla sig till valnämnden genom att lämna in en färdig skriftlig 

anmälningsblankett försedd med ett fotografi inom den försedda kandidatsnomineringstiden, 

som valnämnden besluter. Kandidatnomineringstiden är minst 1 månad lång. Då 

nomineringstiden är slut, fastställs kandidaterna och en lista på kandidaterna med valnumror 

publiceras. 

 

Under kampanjdelen av ungdomsvalen, som är 2 veckor, får man fritt använda sig av vilka 

teman och valspråk man vill, uteslutande sådana som är förbjudna i statliga val, som t.ex. 

rasistiska åsikter.  

 

Representanternas ålder och mängd 

 

Ungdomsfullmäktiges representanters åldersfördelning vid valtillfället är 13–20 år. 

Kandidaternas skolspecifika antal för ungdomsfullmäktige, står i proportion till de 

röstberättigade eleverna, så att 100 röstberättigade studerande motsvarar en representant. 

Övriga 13–20-åriga sibbobor får representantplatser enligt samma princip. Ifall de 

röstberättigade elevernas andel står närmare följande hundratal, avrundas 

representantplatserna uppåt. Till exempel 270 avrundas till 300.  

 

Representanterna bör vid valtidpunkten vara sibbobor.  

Kvoterna i ungdomsfullmäktigevalet: 

Skolspecifika kvoter, beror på skolans andel röstberättigade elever. Minimikvoten är ändå 2 

representanter per skola. 

Kvoten för övriga sibbobor som inte studerar i Sibbo, är alltid minst 4.  
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Vid räknandet av röster, ageras beträffande kvoterna, som ovan nämnt. 

Ifall en representant av ungdomsfullmäktige avgår från sina uppgifter under mandatperioden, 

bjuder ungdomsfullmäktiges ordförande in den första ställföreträdaren, enligt valresultaten. 

Samtidigt uppdaterar ordföranden ställföreträdarnas lista, så att ställföreträdarnas antal 

uppfyller minimikraven, som bestäms enligt reglerna. 

Ifall ungdomsfullmäktiges platsantal inte är fyllt och en ungdom vill ansluta sig till 

verksamheten under mandatperioden, bör hen skicka in en fritt formulerad ansökan till 

ungdomsfullmäktige. Behandlingen av ansökningarna sköter en kärngrupp som är skilt 

utnämnd av ungdomsfullmäktige. 

Om en representant av ungdomsfullmäktige är frånvarande under tre påföljande möten, utan 

en egentlig eller betungande orsak, har ungdomsfullmäktige rätt att avskeda denne från 

ungdomsfullmäktige. En representant kan även avskedas från ungdomsfullmäktige p.g.a. 

övrig betungande orsak. En representant kan bara avskiljas under ett möte där minst ⅔ av 

representanterna är närvarande, men för att förverkliga avskedandet, krävs att 50% av alla 

representanter stöder avskedningen. Tex. osakligt beteende eller alla typer av rasism under 

ungdomsfullmäktiges möten eller på fritiden i ungdomsfullmäktiges namn kan leda till 

avskedning. 

Ungdomsfullmäktiges representanters mandatperiod och resurser 

 

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är 3 år.  

Ett eget budgetanslag bokas för ungdomsfullmäktige varje år. Budgetanslaget används bl.a. 

för följande syften; skolningar, besök, publiceringar samt andra kostnader som sker p.g.a. 

verksamheten. 

Åt ungdomsfullmäktiges representanter betalas 20 euro arvode per möte och åt ordförande 

betalas 30 euro per möte. 

Ungdomsfullmäktiges representanter betalas reseersättning enligt kommunens taxor. 

Representanterna får även reseersättning från sin studieort i hemlandet ifall representanten 

bor på orten i fråga. I detta fall betalas ersättningen enligt regionaltrafikens taxor. 

Ungdomsfullmäktiges verksamhet 

-Ungdomsfullmäktige framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner. 
-Ungdomsfullmäktige väljer en representant till kommunfullmäktige samt till de olika 
utskotten och sektionerna. De valda representanterna har rätt att uttala sig vid 
kommunfullmäktiges sammanträden samt närvaro- och yttranderätt vid social- och 
hälsovårdsutskottet, utskottet för teknik och miljö, bildningsutskottet, bildningsutskottets 
finska utbildningssektion, bildningsutskottets svenska utbildningssektion, fritidssektionens 
och dagvårdssektionens sammanträden. 
-Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av 
nya idéer och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet. 
-Ungdomsfullmäktige fungerar direkt under kommunstyrelsen. 
-Ungdomsfullmäktige utser alltid en sekreterare, som tillsammans med ungdomstjänsternas 
anställda fungerar som sekreterare under mötet. 
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-I ungdomsfullmäktiges sammanträden deltar alltid en anställd från ungdomstjänsterna. 
-För ungdomsfullmäktige ordnas utbildning i kommunalt beslutsfattande genast i början av 
dess mandatperiod. 
-Då ungdomsfullmäktige börjar sin mandatperiod, bör de göra en verksamhetsplan för 
perioden. Planen bör göras inom ett halvår från första mötet. 
-Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor bör vara ledamöterna tillhanda senast 4 dagar 
före mötet. 
-Ungdomsfullmäktige är politiskt oberoende. 
-Ungdomsfullmäktige grundar efter att ha organiserat sin sammansättning, en förberedande 
arbetsgrupp, som sköter dagliga ärenden. Arbetsgruppen består av ordförandeskapet och 
en sekreterare. 
- Ungdomsfullmäktiges sektions- och utskottsrepresentanter, har rättighet till samma 
offentliga kommunala dokument, som sektions- och utskottsrepresentanterna har.  
 

Ungdomsfullmäktiges möten 

 

-Ungdomsfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden. 

-Ungdomsfullmäktige sammanträder också om ¼ av de ordinarie ledamöterna så kräver. 

-Ett ungdomsfullmäktigesammanträde är beslutfört då hälften av ledamöterna är närvarande. 

- Kommunstyrelsen väljer inom sig sin representant till ungdomsfullmäktige. 

-Vid ungdomsfullmäktiges sammanträden skall föras protokoll på finska och svenska. 

Protokollet justeras av två under mötet valda protokolljusterare. 

- Protokollen hålls offentligt framlagda så som fullmäktige beslutat. 

 


