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Instruktion för ungdomsrådet 

Syfte 

Ungdomsrådet är ett referensorgan för överläggningar, samråd och utbyte av 

ömsesidig information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för 

ungdomar i årskurs 7, 8 och 9 samt från gymnasiet och gårdsråd. Syftet med 

ungdomsrådet är att ungdomar i kommunen ska få större möjlighet att påverka 

frågor som rör barn och unga, samt att öka intresset för demokrati och politik.  

Ungdomsrådet ska inte ta upp enskildas ärenden till behandling.  

Ungdomsrådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Ungdomsrådet är 

ett referensorgan i frågor som berör barn och unga inom såväl kommunstyrelsens 

som välfärdsnämndens ansvarsområde. 

Uppgifter 

Ungdomarnas representanter kan i ungdomsrådet ta initiativ till och aktivt arbeta 

för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge 

förslag till anpassningar och förbättringar av kommunala tjänster och service som 

rör barn och ungas förhållanden i samhället.  

Ungdomsrepresentanterna har även möjlighet att ställa frågor, framföra 

synpunkter och lämna uttalanden i frågor som rör målgruppen.   

Kommunens företrädare ska vid varje sammanträde informera ungdomsrådet om 

planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som 

berör målgruppen.   

Sammansättning 

Kommunen representeras av de tre kommunalråden samt en företrädare för varje 

politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige. Ledamöterna utses 

av kommunstyrelsen. Kommundirektören har närvarorätt vid varje sammanträde.  

Varje grundskola med högstadium i kommunen oavsett utförare äger rätt att utse 

två till fyra representanter per skola. Representanterna kan gå i årskurs 7, 8 eller 9. 

Gymnasieskolor i kommunen oavsett utförare utser tolv ledamöter. Antalet 

ledamöter per gymnasieskola utses i relation till elevantal. Utöver det kan 
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ungdomsrådet besluta att tre platser bemannas av ungdomar som bor i kommunen 

men går i gymnasieskola utanför kommunen.  

Gårdsråden (de råd som finns på fritid ungdoms mötesplatser) utser två till fyra 

ungdomar.  

Utsedda ungdomsledamöter ska informera om och förankra rådets arbete i sina 

respektive skolor/gårdsråd. Aktuella punkter från ungdomsrådet ska tas upp på 

elevråden/gårdsråden och eventuellt gå vidare till klassråden. Likadant ska 

klassråd och elevråd/gårdsråd ha möjlighet att ta upp punkter till ungdomsrådet.  

En jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

Ungdomsrådet äger rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för 

kommunförvaltningen eller för andra myndigheter och organisationer.   

Arbetsformer 

Ungdomsrådet sammanträder minst fem gånger per år (två gånger på hösten och 

tre på våren),  

eller oftare om någon särskild fråga kräver samråd med eller information till rådet.  

Ungdomsrådet administreras inom sektorn för utbildning, kultur och fritid. Rådet 

kan inom sig utse en ordförande bland de deltagande ungdomsrepresentanterna. 

Ordförande i kommunstyrelsen eller välfärdsnämnden är i dessa fall vice 

ordförande. Om ungdomsrepresentant ej är ordförande inträder verksamhetschef 

inom sektorn för utbildning, kultur och fritid som ordförande. Ordförandena utses 

på ett år. 

Verksamhetsutvecklare/planeringsledare på Verksamhetsstöd UKF kallar 

ungdomsledamöter 

till förberedande möten inför varje sammanträde. Dagordning stäms av med 

ordförande och vice ordförande i god tid före sammanträdet. Dagordning samt 

handlingar och beslutsunderlag ska delges rådets ledamöter i så god tid och på 

sådant sätt att vidareinformation och beredning underlättas.   

Som ungdomsrepresentant är åtagandet att förbereda sig inför varje sammanträde 

och tillsammans med de andra ungdomarna skapa ett bra underlag av frågor.   

Rådets ställningstaganden och initiativ ska redovisas i protokoll efter varje 

sammanträde som justeras av ledamot från ungdomsrådet och delges rådets 

ledamöter, kommunstyrelsen samt välfärdsnämnden. Av dokumentationen ska 
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framgå de synpunkter som förts fram. Protokollen ska göras tillgängliga på 

kommunens webbplats.   

Mandattid 

Ledamöternas mandattid sammanfaller med den för kommunala nämnder gällande 

tiden, det vill säga fyra år åt gången. Avgår ledamot före mandattidens utgång, 

utses ny ledamot för återstående tid.   

Ungdomarna ansöker på respektive skola/gårdsråd om att vara med i rådet. 

Mandattiden är ej begränsad. 

Demokratiska värderingar 

Ungdomsrådets arbete ska genomsyras av demokratiska värderingar vilket innebär 

att alla ska behandlas lika oavsett kön, könsidentitet, ålder, religion, etnisk 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller politisk åsikt.   

 

 


