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Revidering av instruktion för ungdomsrådet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Instruktion för ungdomsrådet 2023. Instruktionen 
gäller från och med den 1 januari 2023.  
 
Kommunstyrelsen upphäver Instruktion för ungdomsrådet, antagen av 
kommunstyrelsen den 29 augusti 2019, § 210. Instruktionen tillämpas dock 
till och med den 31 december 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 29 augusti 2019 § 210 fastställdes nuvarande Instruktion för 
ungdomsrådet. Det har sedan dess genomförts kontinuerliga utvärderingar 
av ungdomsrådet och styrgruppen för ungas inflytande där det framkommit 
att ändringar i instruktionen bör göras för att bättre spegla rådets uppdrag. 
Det har även skett en organisationsförändring i sektorn för utbildning, kultur 
och fritid vilket gör att formalia i dokumentet behöver uppdateras. Med 
anledning av detta har förvaltningen arbetat fram en ny version av 
Instruktion för ungdomsrådet.   
 
I januari 2023 upprättas en ny nämnd vid namn utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnd som övertar välfärdsnämndens ansvarsområde. Eftersom 
utbildning-, kultur- och fritidsnämnden kommer att ha det politiska ansvaret 
för verksamheterna inom utbildning, kultur och fritid gäller Instruktion för 
ungdomsrådet 2023 från och med den 1 januari 2023 och den nu gällande 
instruktionen tillämpas till och med den 31 december 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 oktober 2022 
 Instruktion för ungdomsrådet 2023 (nytt förslag) 
 Instruktion för ungdomsrådet, antagen av kommunstyrelsen den 29 

augusti 2019 § 210 
 Gällande instruktion för ungdomsrådet med markeringar med 

anledning av ändringsförslag 
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Ärendet 
Den 29 augusti 2019 § 210 fastställdes nuvarande Instruktion för 
ungdomsrådet. Det har sedan dess genomförts kontinuerliga utvärderingar 
av ungdomsrådet och styrgruppen för ungas inflytande där det framkommit 
att ändringar i instruktionen bör göras för att bättre spegla rådets uppdrag. 
Det har även skett en organisationsförändring i sektorn för utbildning, kultur 
och fritid vilket gör att formalia i dokumentet behöver uppdateras. Med 
anledning av detta har förvaltningen arbetat fram en ny version av 
Instruktion för ungdomsrådet. 
 
I januari 2023 upprättas en ny nämnd vid namn utbildning-, kultur- och 
fritidsnämnd som övertar välfärdsnämndens ansvarsområde. Eftersom 
utbildning-, kultur- och fritidsnämnden kommer att ha det politiska ansvaret 
för verksamheterna inom utbildning, kultur och fritid gäller Instruktion för 
ungdomsrådet 2023 från och med den 1 januari 2023 och den nu gällande 
instruktionen tillämpas till och med den 31 december 2022. 
 
Ungdomsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och utbyte av 
ömsesidig information mellan beslutsfattare och ungdomar. Syftet är att 
ungdomar i kommunen ska få större möjlighet att påverka i frågor som rör 
barn och unga samt att öka intresset för demokrati och politik.   
 
Ungdomsrådet är en viktig del av kommunens arbete med ungas delaktighet. 
Ungas delaktighet är ett av fyra särskilda insatsområden i Härryda kommun 
inom ramen för Agenda 2030. Ungdomsrådet ska fungera som ett nav i 
utförandet med att göra unga i hela kommunen delaktiga genom att vara en 
länk mellan förvaltning och elevråd på skolor. 
 
Revideringen har behandlats tillsammans med ungdomarna under 
ungdomsrådets förmöte den 3 oktober 2022. Ungdomsrådet samtycker till 
förslaget om ny instruktion.   
 
Revidering av Instruktion för ungdomsrådet 
Enligt förslaget revideras följande punkter:  
 

 Ungdomsrådet tar även emot ungdomar från fritid ungdoms 
gårdsråd. Gårdsråd ska införas på fritid ungdoms mötesplatser under 
vårterminen 2023 som ett led i att öka ungas inflytande och 
delaktighet under fritiden. Detta är ett önskemål som framkommit i 
samband med LUPP-undersökningen (LUPP=lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken). LUPP är en enkät som genomförs i åk 8 samt år 
2 på gymnasiet var tredje år. Enligt förslaget kan gårdsråden skicka 
två till fyra ungdomar som representanter till ungdomsrådet. Detta 
för att få in ett bredare perspektiv till ungdomsrådet. 

 
 Fler ungdomar får möjlighet att vara ungdomsrådsrepresentanter. 

Tidigare har varje högstadieskola haft två representanter från årskurs 
8 samt 9. Förslaget innebär att högstadieskolorna från årskurs 7 till 
och med 9 ska ha två till fyra representanter. Detta både för att ge 
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fler möjlighet till inflytande och insyn i den demokratiska processen 
men också för att det ger större chans att få en representation från 
varje skola under varje enskilt möte.  
 

 Ungdomarnas mandattid på 1 år tas bort. Många gånger är 
processerna långa och för att ungdomarna ska känna att de både kan 
följa en process över tid och även komma in i arbetet och strukturen 
föreslås att mandattiden på 1 år tas bort och ungdomsledamöterna 
istället får möjlighet att vara kvar i rådet så länge man önskar till 
dess att man går ut gymnasiet.  

 
 Varje skola håller i sitt eget ansökningsförfarande. Förslag att 

ansökningsprocessen för att bli ungdomsledamot ändras från att det 
är ett representationsval till att varje skola håller i sitt eget 
ansökningsförande.  
 

 Antalet möten utökas. Enligt tidigare instruktion ska ungdomsrådet 
ha möten minst två gånger per år. För att få en bättre kontinuitet och 
större möjlighet till inflytande föreslås att råden äger rum fem 
gånger per år, två på hösten och tre på våren.  
 

 
 
 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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INSTRUKTION FÖR UNGDOMSRÅDET 
 

1. 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 utbildning-, 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

 

2. 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. 

 
 

3. 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 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. 
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4. 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 utbildning-, kultur- och fritidsnämnden 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 
utbildning-, kultur- och fritidsnämnden. Av dokumentationen ska framgå de synpunkter som 
förts fram. Protokollen ska göras tillgängliga på kommunens webbplats. 

 
 

5. 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. 

 
 

6. 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.

Page 770 of 1090



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTION 

FÖR 

UNGDOMSRÅDET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande från den 19 september 2019 
 

Fastställd av kommunstyrelsen 

den 29 augusti 2019, § 210 

 

Page 771 of 1090



2 
 

 

 

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSRÅDET 
 

 

1. SYFTE 
 

Ungdomsrådet är ett referensorgan för överläggningar, samråd och utbyte av ömsesidig 

information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för ungdomar i årskurs 8 och 9 

samt gymnasiet. 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. 

 
 

2. 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.  

 

 

3. 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 

representanter per skola. Representanterna kan antingen gå i årskurs 8 eller årskurs 9. 

 

Gymnasieskolor i kommunen utser tolv ledamöter. Antalet ledamöter per gymnasieskola utses 

i relation till elevantal. Utöver det kan ungdomsrådet besluta att 3 platser bemannas av 

ungdomar som bor i kommunen men går i gymnasieskola utanför kommunen. 

 

Utsedda ungdomsledamöterna ska informera om och förankra rådets arbete i sina respektive 

skolor. 

 

En jämn könsfördelning ska eftersträvas.  

 

Ungdomsrådet äger rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för 

kommunförvaltningen eller för andra myndigheter och organisationer.  
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4. ARBETSFORMER 

 

Ungdomsrådet sammanträder minst två gånger per år, eller oftare om någon särskild fråga 

kräver samråd med eller information till rådet. 

Ungdomsrådet administreras inom sektorn för utbildning och kultur. Rådet kan inom sig utse 

en ordförande för grundskolan samt en ordförande för gymnasieskolan 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 och kultur som ordförande. Ordförandena utses på ett år.  

 

Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare inom Utveckling och Flerspråkighet 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 framgå de synpunkter som förts fram. Protokollen 

ska göras tillgängliga på kommunens webbplats.  

 

 

5. MANDATTID 
 

Ledamöternas mandattid sammanfaller med den för kommunala nämnder gällande tiden. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång, utses ny ledamot för återstående tid.  

 

Ungdomsledamöterna utses för en period av ett år i samband med representationsval på 

respektive skola inför varje läsår.  
 

6. 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.  
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INSTRUKTION FÖR UNGDOMSRÅDET 

 
1. 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 utbildning-, kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

 

2. 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. 

 
 

3. 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 antingen 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 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. 
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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. 

 
 

4. ARBETSFORMER 
 

Ungdomsrådet sammanträder minst två 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 för grundskolan samt en ordförande för gymnasieskolan 
bland de deltagande ungdomsrepresentanterna. Ordförande i kommunstyrelsen eller 
välfärdsnämnden utbildning-, kultur- och fritidsnämnden 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. 

 

Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare/planeringsledare på Verksamhetsstöd 
UKF inom Utveckling och Flerspråkighet 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 utbildning-, kultur- och fritidsnämnden. Av 
dokumentationen ska framgå de synpunkter som förts fram. Protokollen ska göras 
tillgängliga på kommunens webbplats. 

 
 

5. 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. 

 
Ungdomsledamöterna utses för en period av ett år i samband med representationsval på 
respektive skola inför varje läsår. Ungdomarna ansöker på respektive skola/gårdsråd om 
att vara med i rådet. Mandattiden är ej begränsad. 
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6. 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.
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