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INSTRUKTION FÖR STADEN JAKOBSTADS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
Godkänd av stadsfullmäktige 21.6.2005 § 90

Verksamhetsområde och förvaltning
§1
Ungdomsfullmäktige i Jakobstad är ett för i staden och inom dess område boende eller
studerande unga personer och ungdomsorganisationer avsett ordinarie och politiskt obundet i
kommunen verkande samarbetsorgan.
Ungdomsfullmäktige hör förvaltningsmässigt till ungdomsväsendet.

§2
Som ungdomsfullmäktiges sekreterare fungerar en vid staden Jakobstads ungdomsväsende
anställd person.
Sekreterarens uppgift är att förutom handhavandet av mötessekreteraruppgifterna även bereda
till ungdomsfullmäktige inkomna ärenden samt vägledning av ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktiges uppgifter
§3
Uppgiften är, att:

2
1. från ungdomarnas synvinkel sätt främja och följa verksamheten inom olika
förvaltningsområden, samt främja samarbetet mellan staden Jakobstad, ungdomarna och
ungdomsorganisationerna,
2.

påverka, att kommunen vid utvecklandet av allmän service sörjer för servicens
tillräcklighet och lämplighet när det gäller ungdomarna. Ungdomsfullmäktige kan även
fungera som expertorgan samt som ungdomarnas representant i ärenden som berör
ungdomar,

3.

inlämna motioner och förslag, samt ge utlåtanden i ärenden som berör ungdomar och
deras levnadsförhållanden,

4.

för sin del främja informationen angående den för ungdomarna avsedda servicen,

5.

fastställa målsättningar för den nya mandatperioden samt uppfölja förverkligandet av
målsättningarna under mandatperioden,

6.

handha övriga till ungdomsfullmäktiges verksamhetsområde hörande av stadens olika
verksamhetsområden, nämnderna samt stadsstyrelsen givna uppgifter.

Val av ungdomsfullmäktige samt ungdomsfullmäktiges mandatperiod
§4
Ungdomsfullmäktiges mandatperiod utgör alltid två år i gången. Mandatperioden omfattar
alltid två kalenderår. Nya ledamöter i ungdomsfullmäktige väljs i oktober månad det år som
föregår ny mandatperiod. Alla ungdomar, som är jakobstadsbor eller studerar på heltid i
Jakobstad, kan ställa upp som kandidater i ungdomsfullmäktigevalet. Kandidaten bör vara
äldre än 13 år, men dock yngre än 20 år vid valdagen.
Till ungdomsfullmäktige väljs högst fjorton ungdomar för en mandatperiod.
Val av ungdomsfullmäktige:
Ungdomsfullmäktige annonserar om valet av nya ledamöter i den lokala svensk- och
finskspråkiga tidningen. Om valet av nya ledamöter informeras dessutom genom meddelanden
via skolorna och ungdomshuset samt per brev till ungdomsorganisationerna. De som vill
komma in i ungdomsfullmäktige, anmäler sig till ungdomsbyrån före utsatt datum.
Ungdomar som uppfyller ålderskriterierna, kan ställa upp som kandidater. Valet ordnas vid
behov i oktober det år som föregår mandatperioden. Samtliga ungdomar i Jakobstad som
valdagen fyllt 13 år, men inte 21 år, kan rösta i ungdomsfullmäktigevalet. Röstningen sker
med slutna sedlar på särskilt angivna platser. Ungdomsfullmäktigeledamöterna väljs på basen
av antalet personliga röster. Rösträtten kontrolleras på basen av en av befolkningsregistret
begärd förteckning.

3
Ungdomsfullmäktiges presidium
§5
Ungdomsfullmäktige väljer inom sig ordförande och en viceordförande. Ungdomsfullmäktige
är beslutfört, då över hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en röst.

Ungdomsfullmäktiges sammanträden
§6
Ungdomsfullmäktige samlas i sin helhet minst sex gånger årligen.
Ungdomsfullmäktige sammankallas av ordförande eller vid dennes förfall, av viceordförande.
Ordförande bör kalla till sammanträde, ifall minst två ledamöter äskar om det.
Möteskallelserna bör tillställas ledamöterna minst sju dagar för mötet.
Ungdomsfullmäktige bör under mandatperioden beredas minst två tillfällen till diskussion
kring aktuella ärenden med stadsstyrelsen och stadsfullmäktiges presidium.

Ekonomiförvaltning
§7
Stadsstyrelsen reserverar årligen i sin budget ett anslag för ungdomsfullmäktiges verksamhet.

