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Reglemente för Ungdomsråd                               
SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 154 
Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 43 
Kommunfullmäktige 2019-08-26, § 129 
 
§ 1 

Ungdomsråd 
Rådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidigt informationsutbyte 
mellan företrädare för kommunens ungdomar och kommunens styrelse och 
nämnder. Rådet följer FN:s Barnkonventions artiklar 12-15, om rättigheten till 
att uttrycka sin åsikt, till medbestämmande och till inflytande. 
 
Rådet är inte en kommunalt vald nämnd med beslutsbefogenheter. 
 
§ 2 

Syfte 
Ungdomsrådets syfte är att öka ungas delaktighet och inflytande och genom 
detta tillföra kommunens styrelse och nämnder ungdomars perspektiv. 
 
Ungdomsrådet ska på ett organiserat sätt ta in synpunkter på kommunens 
verksamheter och vara både ett remissorgan i frågor som berör unga och en 
kanal som framför ungdomars åsikter till kommunens politiker och andra 
beslutsfattare. 
 
Rådet får initiera nya ungdomsfrågor genom att tillskriva ansvarig nämnd eller 
via anteckning i rådets minnesanteckningar som delges berörd nämnd. 
 
Ungdomsrådet ska också vara ett forum för kunskapsspridning och en skolning 
i demokratiska beslutsprocesser. Detta ska i sin tur väcka intresse för 
samhällspolitiska frågor. 
 
§ 3 

Arbetsuppgifter 
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör ungdomar. 
Man ska inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag 
kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom 
ges ungdomarna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 
 
Ungdomarnas representanter i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten och att initiera egna frågor. En del 
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av rådets tilldelade budgetmedel ska kunna användas till projekt initierade av 
rådet självt.  
 
Från kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och tjänstemän får 
Ungdomsrådet infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att rådet 
ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
§ 4 

Rådets sammansättning 
Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till bildningsnämnden. Nämndens 
ordförande är tillika rådets ordförande, nämndens vice ordförande har 
närvarorätt vid rådets sammanträden. Rådets vice ordförande väljs av 
ungdomsrådets representanter. Rollen som vice ordförande i ungdomsrådet 
kan innehas av ungdomsrepresentant eller bildningsnämndens vice ordförande.  
 
Rådets vice ordförande väljs av ungdomsrepresentanterna genom omröstning i 
ungdomsrådet och innehar posten i ett år.  
 
Rådet består av maximalt 30 ungdomsrepresentanter. Representant i 
ungdomsrådet kan ungdomen vara från det år hen fyller 12 år fram tills det år 
hen fyller 21 år. Ungdomsrådet ska genom sin sammansättning sträva efter att 
ha representation i olika åldrar, kön, skolor, bostadsorter och bakgrund. 
 
Respektive skola inom kommunen äger rätt att utse två ordinarie 
representanter, om en ordinarie representant inte kan delta, har aktuell skola 
rätt att skicka ersättare.  
 
De ungdomar som inte går på en skola i kommunen, anmäler sitt intresse till 
förvaltningen.  
 
 
§ 5 

Organisation och arbetsformer 
Till sekreterare i rådet förordnas en tjänsteperson. Denna ska, vid sidan av 
sekreteraruppdraget, ha funktionen av en demokratilots för att stödja 
ungdomarnas arbete i rådet. 
 
Rådet ska sammanträda minst två gånger per år. Jämte dessa möten kan 
kontakt inom Ungdomsrådets ungdomsrepresentanter hållas genom de grupper 
i sociala medier som upprättats för rådet. Extra sammanträde ska hållas om 
rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter 
begär det. 
 
Kallelse sker genom skriftlig kallelse till rådets representanter senast sju dagar 
före rådets sammanträde. 
 
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och 
beslutsunderlag ska delges rådets representanter i så god tid och på sådant 
sätt att vidare information och behandling underlättas. 
 
Vid sammanträden förs minnesanteckningar. Minnesanteckningar publiceras på 
kommunens hemsida.  
 
Ungdomsrådet ska förfoga över en del av sina tilldelade budgetmedel för 
projekt initierade av rådet självt.  
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§ 6 

Ekonomi 
Till Ungdomsrådets unga representanter ska ersättning utgå med 200 kronor 
per möte. Kostnaderna för detta belastar rådets egen budget. Till de 
förtroendevalda utgår ersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda 
bestämmelserna för förtroendevalda. Kostnaderna för detta belastar det organ 
den förtroendevalda representerar. 
 
§ 7 

Ändring av reglemente 
Förslag till ändring av detta reglemente kan initieras av Ungdomsrådet, 
Bildningsnämnden och Kommunstyrelsen. 
 
§ 8 

Fastställelse 
Reglemente för Ungdomsråd ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
§ 9 

Utbildning 
Ledamöterna i Ungdomsrådet ska få utbildning nödvändig för uppdragets 
fullgörande. 

 
  
 


