Härnösands kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Elisabet Jonsson, 0611-34 80 17
elisabet.jonsson@harnosand.se

REGLEMENTE UNGDOMSRÅDET
Datum

2015-06-22

Reglemente för Ungdomsrådet i Härnösands kommun

Dokumenttyp

Dokumentnamn
Fastställd/upprättad av
Dokumentansvarig/processägare

Reglemente Ungdomsrådet

Reglemente

Kommunfullmäktige § 136
Agnetha Höglund Sjölander

Datum

Diarienummer

2015-06-22

KS 15-182-001

Version

Senast reviderad

Giltig t o m

1.1

2011-01-31

2019-12-31

Dokumentinformation
Dokumentet gäller för

Ungdomsrådet

Annan information

Ersätter tidigare reglemente 2011-01-31

Härnösands kommun

Datum

Sida

2015-06-22

2(5)

1 Syfte
Kommunala ungdomsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett
forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan
företrädare för ungdomar och kommunens företrädare.
Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar och
tillvarata deras intressen bland annat genom att vara ett forum för
opinionsbildning och kunskapsspridning.
Rådet ska verka för att ungdomars frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering. Rådet kan initiera nya frågor som rör ungdomar i
nämnder och förvaltningar samt vara remissinstans i frågor som rör
ungdomar. Rådet kan ges möjlighet att ingå i referensgrupper i frågor som
rör dess verksamhetsområde.
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2 Rådets sammansättning
De ledamöter som ska ingå i rådet utses av de skolor i kommunen som har år
7-9 samt gymnasiet.
Varje skola har möjlighet att utse maximalt fyra ungdomar till rådet.
Kommunens ungdomssamordnare ingår som ansvarig tjänsteman för rådet.
Tjänstemannen fungerar som kontaktperson och är rådets ingång till
nämnder, styrelser och förvaltningar.
Rådet kan själv besluta att bjuda in politiker eller representanter från
kommunens förvaltningar eller bolag vid behov.
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3 Organisation och arbetsformer
Det kommunala ungdomsrådet är knutet till kommunstyrelsen.
Ungdomsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförande
och vice ordförande skall vara ungdomar.
Till sekreterare och vice sekreterare utses medlemmar bland ungdomarna.
I rådet ingår även två kontaktpolitiker som utses av kommunstyrelsen.
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och
föreslå dagordning till rådets sammanträden.
Rådet ska sammanträda fyra till sex gånger per år. En årsplan med datum för
planerade sammanträden ska upprättas. Rådet ska erbjudas utbildning inom
sitt verksamhetsområde.
Ett extra sammanträde ska hållas om ordförande, beredningsgrupp eller mer
än hälften av rådets ledamöter begär det.
Kallelse med dagordning ska utsändas senast en vecka före sammanträdet.
Justerat protokoll ska diarieföras och tillsändas rådets medlemmar, aktuella
skolor och nämnder.
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4 Ekonomi
Rådet har en egen budget som fastställs av kommunstyrelsen. Budgeten ska
användas för utbildning för rådet och till att genomföra evenemang som
stärker rådets arbete och utvecklar den lokala demokratin .

