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Översyn av reglementet för ungdomsrådet 

§ 1. Allmänt 

Ungdomsrådet är ett fristående, partipolitiskt och religiöst obundet rådgivande organ av och 

för ungdomar i kommunen och syftar till att stärka ungdomars inflytande.  

§ 2. Syfte och arbetsuppgifter 

Ungdomsrådet ska stärka ungdomars inflytande i kommunala frågor som berör dem. Detta 

sker genom att rådet ska:  

- Följa upp demokratidag, hearings och handlingsplaner 

- Formulera gemensamma visioner, utveckla idéer, förslag och lösningar 

- Vara remissinstans i frågor som rör ungdomar 

- Utveckla kommunens ungdomsdemokrati och föreslå nya former för ungdomars 

delaktighet 

Ungdomsrådet är en lärande organisation där ungdomarna på sikt tar ett ökat ansvar för 

rådets verksamhet. Rådet ger ungdomar kunskap om kommunala frågor, om hur politiska 

beslut fattas och om sammanträdesteknik. Rådets verksamhet syftar till att medverka till att 

göra Håbo kommun till en attraktiv kommun för ungdomar att bo och leva i nu och i 

framtiden.  

Rådet har ingen beslutanderätt över den kommunala verksamheten och äger ingen rätt att 

väcka ärenden i kommunstyrelsen men kan lyfta frågor till de politiska representanterna i 

rådet.  

Arbetsuppgifter 

I rådets konkreta arbetsuppgifter ingår att 

- Besluta om frågor som ska komma upp vid sammanträdet 

- Ta fram förslag och yttranden 

- Välja in personer som ansökt om att vara med i rådet 

- Föreslå ändringar i arbetsordningen 

- Godkänna rådets minnesanteckningar 

- Vara medskapare till demokratidagen 

§ 3. Sammansättning 

Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och samarbetar med 

kommunstyrelsen.  

Ungdomsrepresentanter 

Rådet ska bestå av maximalt 30 ungdomsrepresentanter som väljs för ett år, från december 

till november. Ledamot kan väljas om för fler mandatperioder.  

Ansökan och urval 

Rekrytering till ungdomsrådet sker via demokratidagen, men också via sociala medier, 

utskick till elevråd och ungdomsföreningar, via affischering m.m.  
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Ungdomar från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet kan väljas till 

ungdomsrepresentanter i rådet. Intresserade ungdomar ska senast den sista oktober skriva en 

egen ansökan med motivering till varför hen vill delta i ungdomsrådet.  

Ansökningarna bereds av representanter i ungdomsrådet och styrgruppen för 

ungdomsdemokrati och urval görs i syfte att skapa en så jämlik representation som möjligt 

utifrån ungdomarnas ålder och bostadsort i kommunen.  

Ungdomsrådet utser de nya representanterna vid det sista sammanträdet i november varje år.  

Politiska representanter 

Övriga ledamöter utses genom beslut i respektive nämnd enligt följande: 

- Kommunstyrelsen Tre ledamöter (en från vart och ett av 

    de tre största partierna i kommunen) 

De politiska representanterna utses för hela mandatperioden (4 år).  

Avsägelse 

Att vara ledamot är frivilligt. Vill man inte längre vara med i ungdomsrådet meddelas 

ansvarig tjänsteperson. Ungdomsrepresentanter som inte vill vara med ersätts inte utan inval 

av nya ledamöter görs enbart vid sista sammanträdet i november.    

§ 4. Organisation 

Ordförande och sekreterare 

Kommunalrådet är ordförande i ungdomsrådet. Rådet utser inom sig en vice ordförande som 

vid ordförandes frånvaro öppnar mötet. Vid varje möte utser rådet en, för mötet fungerande, 

ordförande och sekreterare.    

Styrgrupp för ungdomsdemokrati 

De politiska representanterna i rådet ingår i styrgrupp för ungdomsdemokrati. 

Kommunalrådet är ordförande i denna styrgrupp. Vid styrgruppens sammanträden deltar 

även ansvariga tjänstepersoner.  

§ 5. Arbetsformer 

Sammanträden 

Ungdomsrådet sammanträder sex gånger per år. Extra sammanträde kan hållas om rådets 

ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. Sammanträdena förläggs på 

icke skolpliktig tid.  

Mellan sammanträdena anordnar fritidsgården K5 förberedande möten inför 

sammanträdena. Förslag på frågor till dagordningen meddelas styrgruppen.  

Vid sammanträdena närvarar även ansvariga tjänstepersoner, vilka har en stödjande roll i 

arbetet.  

Rådet kan bjuda in andra personer (tjänstepersoner eller övriga) för att bidra med 

sakkunskap i frågor som rådet vill veta mer om.  

Rådet är beslutsmässigt när minst tio ledamöter är närvarande. Alla som ingår i rådet har 

yttrande-, förslags-, och rösträtt.  
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Kallelse och protokoll 

Kallelse skickas ut till rådet fem dagar innan sammanträdet via e-post och sms.   

Vid sammanträdet förs minnesanteckningar, vilka justeras vid nästföljande sammanträde. 

Därefter delges anteckningarna kommunstyrelsen och offentliggörs på kommunens hemsida.  

Förhindrad att delta 

Ledamot som är förhindrad att delta vid ett sammanträde ska anmäla detta till ansvarig 

tjänsteperson.  

Ekonomisk ersättning 

Ungdomsrepresentanter i rådet ersätts med ett 0,5 % av inkomstbasbeloppet för varje 

sammanträde. Förberedande möten ersätts inte.   

Ersättning för resor till och från sammanträde utbetalas mellan skola, arbete eller hemadress 

mot uppvisande av kvitto. Ingen ersättning utgår för sammanträde på skoltid eller för annan 

typ av aktivitet än rent sammanträde.  

Politiska representanter ersätts enligt gällande arvodesregler.  

§ 6. Ändring av reglementet 

Kommunstyrelsen har rätt att ändra i reglementet. Detta ska föregås av dialog med 

ungdomsrådet.   

 

 

 


