Reglemente för Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn
och ungdom
Bakgrund och Syfte
Sedan 2004 pågår ett aktivt arbete i kommunen med att öka barn- och ungdomars delaktighet i
kommunala beslutsprocesser. Det handlar om att medvetandegöra politiker och tjänstemän om
vilket ansvar och möjligheter de har för att ta tillvara barn- och ungdomars perspektiv på tillvaron
och deras åsikter. Det handlar om att göra barn- och ungdomar medvetna om vilka möjligheter
till inflytande och delaktighet de har. Det handlar också om att möjliggöra en dialog mellan
beslutsfattare och unga så att kunskap och förståelse för varandras domäner skapas.
Förslaget på ett demokratistipendium konkretiserades i samband med den dialog som förts
mellan de olika domänerna under 2008. Det är viktigt att uppmärksamma och stimulera de personer
som med särskilt engagemang lägger ner tid och kraft på att utveckla demokrati i kommunen.
Förslaget är att införa ett stipendium med reglemente för barn och ungdomar som arbetar aktivt
med demokratifrågor i Bollebygd kommun.
Styrgrupp har i samråd med Ungdomsråd tagit fram reglemente för stipendiet.
Från och med 2009 utlyser därför Bollebygds kommun ett årligt stipendium för barn och
ungdomar som arbetar aktivt med demokratifrågor.
Demokrati, vad är det? Vad handlar det om?
Definition:
Människors lika värde och rättigheter är grundläggande i en demokrati. Frågor om demokrati har
diskuterats i årtusenden. Det finns ingen definition på demokrati som hela världen skulle kunna
ställa upp på. Däremot finns det egenskaper som många är överens om och som kännetecknar en
demokrati.
Demokrati handlar om varje människas grundläggande rättigheter, om samhället och hur det
styrs, och om möjligheten att kunna påverka och ha inflytande över sitt eget liv i vardagen.
Demokrati handlar om att kunna påverka den kommun man lever i, kunna påverka kommunens
verksamhet och politik.
Demokrati handlar också lika mycket om hur vi människor är mot varandra, att visa med både
ord och handling att alla människor är lika mycket värda. Demokrati är det som händer i familjen,
mellan vuxna, ungdomar och barn, där man bor, i skolan, på jobbet.
För att demokratin ska kännas som någon nytta bör vi genom dialog och samtal med varandra
sträva efter att ta ställning genom att lyssna, överväga, söka argument, värdera och tillsammans
finna värden och normer att enas kring. Demokrati är att bli sedd, lyssnad på och att bli
behandlad på ett jämlikt sätt. Men vi får inte glömma, för att demokratin ska fungera måste man
också använda den!
Fritt från www.riksdagen.se
Britta Jonsson & Klas Roth (red.) ”Demokrati och lärande”
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Paragrafer för Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdom:
§ 1. Bollebygds kommuns Ungdomsdemokratistipendium utdelas till enskild. Stipendiet kan
också delas av två eller flera som utfört demokratiarbete i samarbete. Stipendium skall utgå
som belöning för värdefull insats eller som uppmuntran åt den eller de, som visat
engagemang och intresse för demokratifrågor i Bollebygds kommun enligt ovanstående
definition.
§ 2. Stipendiet kan endast delas ut till person 0-20 år (som ännu inte fyllt 21 år) som är bosatt
eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen.
§ 3. Ansvaret ligger på kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med ungdomsrådet i
Bollebygd att minst en månad före ansöknings- och förslag tidens utgång genom annonser i
orts press och på annat lämpligt sätt informera om möjligheten att själv få ansöka om
stipendiet eller föreslå någon till stipendiet.
§ 4. Förslagen/ansökningarna med motivering skickas senast den 15/9 till ungdomsråd som
sammanställer och tar fram lämpliga kandidater. Stipendiat utses sedan slutligen av
kommunstyrelsens arbetsutskott som även bestämmer tidpunkten och formerna för
stipendiets utdelning.
§ 5. Ungdomsdemokratistipendiet, 5000:-, utdelas årligen av kommunfullmäktige.
§ 6. Om förslagen/ansökningarna inte uppfyller kriterierna kan arbetsutskottet besluta att inte
utbetala stipendiet för året.
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