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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
UNGDOMSRÅDET

Stadgar för ungdomsrådet
Antagna av kommunfullmäktige den 28 maj 2019, § 70.

Ungdomsrådets uppgifter
Ungdomsrådet, som inte har några beslutsfunktioner, ska vara ett
remissorgan och referensorgan till kommunens nämnder i frågor som rör
barn och ungdomar.
Ungdomsrådet ska inhämta ungdomars synpunkter på aktuella frågor i staden
samt frågor av olika slag som är väsentliga för ungdomar.
Som referensorgan ska ungdomsrådet vara ett organ för samråd och
information i frågor som rör barn och ungdomar. Ungdomsrådets synpunkter
i sådana frågor ska via protokollsutdrag delges den nämnd som svarar för
respektive område. Dock ska förslag eller rekommendation av mer principiell
karaktär alltid ställas till kommunstyrelsen. Det ska framgå av protokollet om
de politiskt tillsatta ledamöterna deltagit i beslutet.
Ungdomsrådet ska särskilt
•
•

•
•

följa och lämna synpunkter på planeringen där ungdomar berörs
samla in olika barn- och ungdomsgruppers synpunkter och
erfarenheter
följa utvecklingen inom barn- och ungdomsområdet
ta initiativ till information till ungdomar och stadens nämnder i
ungdomsfrågor.

Ungdomsrådets sammansättning
Ungdomsrådet består av 19 ledamöter. Ersättare utses inte. Mångfald bland
ledamöterna ska eftersträvas.

Tolv ungdomsledamöter utses i åldern 15 till och med 20 år. Ledamöterna får
vara äldre om de är inskrivna på en gymnasieskola i Helsingborg.
Ledamöterna i rådet ska i första hand utses från stadens gymnasieskolor eller
fritidsgårdar. För att kunna utses till ledamot ska personen vara folkbokförd
eller verksam i staden som elev på en gymnasieskola. En av ledamöterna ska
utses till ordförande.
Kommunstyrelsen utser tre ledamöter ur kommunstyrelsen
bestående av två ledamöter från de styrande och en ledamot från
oppositionen.

Barn- och utbildningsnämnden utser två ledamöter bestående av en
ledamot från de styrande och en ledamot från oppositionen.
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Idrotts- och fritidsnämnden utser två ledamöter bestående av en
ledamot från de styrande och en ledamot från oppositionen.

Intresseanmälan, antingen från skolorna/fritidsgårdarna eller direkt
från enskilda ungdomar, anmäls till rådets tjänsteman. Inlämnade
förslag bereds och underställs en beredningsgrupp bestående av de
politiskt utsedda ledamöterna vid ett konstituerande sammanträde
för rådet.
Rådet ska vid samma konstituerande sammanträde välja ordförande
och vice ordförande för innevarande läsår.

Ordförandens uppgifter
Ordföranden ska leda rådets arbete och bevaka att rådet fullgör sina uppgifter
enligt stadgarna.
Ordföranden ska se till att rådets ledamöter får den informations som behövs
för att kunna fullgöra uppdraget som ledamot.
Ordföranden ska se till att sammanträden hålls enligt stadgarna eller i övrigt
när det behövs samt kalla till sammanträde om ledamot eller ansvarig
tjänsteman begär det.
Ordföranden ska se till att sammanträdesunderlag är beredda.

Ordföranden har rätt att uppdra åt rådets tjänsteman att utföra ordförandens
uppgifter enligt ovan.
Sammanträden
Ungdomsrådet ska hålla minst fyra sammanträden per år samt om
ordföranden eller minst en tredjedel av rådet begär det.

Samtliga ledamöter ska kallas till sammanträden. I kallelsen ska finnas
dagordning och beslutsunderlag. Kallelsen ska skickas senast två veckor före
sammanträdet.
Förhinder ska anmälas till rådets tjänsteman.

Ungdomsrådet har rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för
kommunala förvaltningar eller för andra myndigheter och organisationer.
Ungdomsrådet ansvarar också för att arrangera öppna möten för ungdomar
om angelägna frågor.

Beredning av ärenden
Ungdomsrådet kan tillsätta en särskild beredningsgrupp bestående av
ordföranden, vice ordföranden samt ansvarig tjänsteman.
Ärenden bereds normalt av rådets tjänsteman.
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Protokoll
Ordföranden ansvarar för att det förs protokoll vid sammanträdena, med
ansvarig tjänsteman som sekreterare. Protokollet justeras av ordföranden och
en utsedd justerare.
Årlig utvärdering
Rådet ska årligen utvärdera sitt arbete. Utvärderingen ska dokumenteras.

Övrigt
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för administrativ samordning och
sekretariat för ungdomsrådet

Kommunfullmäktige beslutar om ändring av dessa stadgar.

