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REGLEMENTE FÖR ROBERTSFORS KOMMUNS UNGDOMSRÅD
§ 1

•

Ungdomsrådets mål är att
att ge kommunen en samtals- och samarbetspart i lokala ungdomsfrågor
att ge unga människor en möjlighet till direktpåverkan i kommunens utveckling
att förstärka ungdomars möjligheter till delaktighet i de demokratiska processerna
att förstärka ungdomars tilltro till sin egen kraft att profilera sig i förändringsarbetet
att stimulera till engagemang över traditionella gränser
att medverka till att skapa olika aktiviteter för ungdomar

§ 2

Ungdomsrådets verksamhetsområde
Ungdomsrådet är ett rådgivande och förslagsställande organ med uppgift att ta tillvara
ungdomars intressen, synpunkter och ideer samt vara ett forum för att ungdomar skall kunna
påverka kommunala beslut och ta egna initiativ.

§3

Sammansättning
Ungdomsrådet består av representanter från elevrådet i åk 7-9. Såväl ordinarie ledamöter
(nio stycken) som ersättare (nio stycken) har rätt att delta vid Ungdomsrådets
sammanträden. En jämn fördelning, både vad gäller ålder och kön samt att få representanter
från hela kommunen.
Robertsfors kommun representeras av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.
§4

Arbetsformer
Ungdomsrådet sammanträder en gång under höstterminen i slutet av oktober månad samt
två gånger under vårterminen i januari respektive april månad.
Fritidskonsulent utgör Ungdomsrådets sekreterare som också ansvarar för dialog med
elevråd samt kommunstyrelsens presidium för fastställande av dagordning samt utskick av
kallelse till mötet. Kallelse med dagordning ska skickas en vecka innan mötet per e-post.
Protokoll ska föras vid Ungdomsrådets möten och justerare från såväl kommun som elevråd
utses. Protokollet skickas till ledamöterna per e-post och läggs ut på kommunens hemsida
samt på Skolsoft.
§ 5 Information till kommunstyrelsen
Ungdomsrådets protokoll ska delges kommunstyrelsen i särskild informationspunkt på det
kommunstyrelsesammanträde som närmast följer efter Ungdomsrådets sammanträde.

§6

Elevrådets protokoll
Protokoll från Elevrådets sammanträden ska skickas per e-post till ordförande respektive
vice ordförande i kommunstyrelsen samt till sekreteraren i Ungdomsrådet (fritidskonsulent).

§7

Tjänstemän och förtroendevalda
Ungdomsrådet har rätt att till sina sammanträden och vid behov kalla kommunens
tjänstemän och förtroendevalda .

§8

Ingen registrering av skolelevers frånvaro
Skolelev som är ledamot eller ersättare i rådet skall inte registreras som från varande, när de
deltar i ungdomsrådets sammanträden.

