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Syfte och uppgift 

Kommunens ungdomsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och företrädare för ungdomarna i frågor som särskilt rör 
ungdomarna.  

Ungdomsrådet är ett referensorgan och remissinstans. Kommunen ska i 
ungdomsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar 
och olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens ungdomar.  

Kommunen ges genom rådet möjlighet att få ungdomarnas synpunkter i ett tidigt 
skede av olika beredningsprocesser i ärenden som har särskild betydelse för 
kommunens ungdomar.  

Ungdomarna får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. De kan ge 
förslag till och aktivt arbeta för förändringar och insatser i kommunens verksamhet 
som kommer ungdomarna till godo. 

 

Rådets sammansättning och organisation 

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige utser en 
ledamot från majoriteten och en ledamot från oppositionen som lotsar för 
ungdomsrådet.  

Ungdomsrådet väljs av Parlamentet bestående av Frejaskolans elevråd, före detta 
elevrådsrepresentanter som nu går i gymnasiet, 2 representanter från 
Waldorfskolan och 2 representanter från Chill.  

Parlamentet ska varje år i oktober hålla möte för att välja ledamöter till 
ungdomsrådet. Sammankallande till detta möte är de politiska lotsarna. 
Valberedningen består av de politiska lotsarna samt 2 valda medlemmar av 
parlamentet.  

Rådet består av: 

16 ledamöter, varav högst 2 representanter från varje årskurs, 1 från Waldorf och 1 
från Chill. Ledamöterna väljs för en mandattid om 1 eller 2 år växelvis för att skapa 
kontinuitet i styrelsen.  

Rådet ska ha 5 ersättare, där äldst ska vara först i tur för tjänstgöring. 

Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 

Avgår ledamot före periodens utgång utses ny ledamot för återstående tid. 

Rådet utser inom sig ordförande och en vice ordförande samt en sekreterare. 

Ordförande och vice ordförande utgör rådets presidium och bereder ärenden och 
föreslår dagordning.  

Ordförande är sammankallande till rådets möten.  
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Organisation och arbetsformer 

Rådet ska sammanträda vid behov, dock minst två gånger per kalenderår. Rådets 
presidium kan utöver ordinarie sammanträde ta initiativ till extra sammanträde, 
hearings, workshops och liknande dialoger för att lyfta och belysa rådets 
verksamhetsområde och ungdomarnas situation. Beslut om genomförande av 
ovanstående initiativ tas av kommunstyrelsen. 

 

Vid sammanträden förs protokoll som justeras av ordförande jämte en av mötet 
utsedd justerare. 

 

Kallelse med underliggande handlingar utsänds till rådets ledamöter och ersättare 

senast 7 dagar före sammanträdet. 

 

Protokoll ska delges rådets ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen och andra 
nämnder eller utskott som berörs av behandlade ärenden. 

Närvaro och yttranderätt 

Gnesta kommun har öppna sammanträden. Ungdomsrådet har rätt att under max 
15 minuter i samband med kommunens nämnd- och fullmäktigesammanträden 
direkt meddela berörda politiker speciella ungdomssynpunkter eller ställa frågor. 
Ungdomsrådet ska senast 3 veckor före sammanträdet meddela sådant företräde. 
Ungdomsrådet ska, för att underlätta behandlingen av rådets frågor, tillställa den 
aktuella ordföranden de frågor som avses ställas i god tid före sammanträdet.  

Ekonomi 

Till de politiska lotsarna utgår arvodes- och reskostnadsersättning enligt av 
kommunfullmäktige fastställda regler.  

Omkostnader för möten ska belasta kommunstyrelsen.  

Ändring av reglemente 

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av ungdomsrådet och 
kommunstyrelsen. 

Fastställande 

Reglemente för ungdomsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

 

 


