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Reglemente för Ungdomsrådet i Nybro 
kommun 
 

1 § Gäller från: 1 januari 2023 

      Antagen av: Kommunfullmäktige 2022-06-20 

      Datum för revidering: Reglementet bör ses över och eventuellt revideras vart fjärde år. 

      Ansvarig för revidering: Kommunstyrelseförvaltningen 

      Diarienr: KS-2022-143 

 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, ska ungas 

delaktighet och inflytande säkerställas. Ungdomsrådet i Nybro kommun är en del av arbetet 

med att stärka barn och ungas rättigheter i samhället.  

 

 

Ungdomsrådets syfte och uppgift  

 

2 § Ungdomsrådet i Nybro kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information 

mellan kommunen och företrädare för ungdomar i frågor som särskilt rör 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.  

 

Ungdomsrådet: 

- kan väcka egna frågor och förslag samt behandla frågor från nämnders och 

kommunstyrelsens föredragningslistor 

 

- utgör nämnders och kommunstyrelsens remissorgan i frågor som rör ungdomar, 

 

- ska representera kommunens ungdomar i regionala, nationella och internationella 

sammanhang, 

 

- ska under vårterminen informera kommunfullmäktige om rådets arbete. 

 

 

Ungdomsrådets sammansättning och organisation 
 

REGLEMENTE 

Gäller från och med 
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3 § Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Ungdomsrådet består av 

två typer av ledamöter – ungdomsrepresentanter och kommunala representanter. 

 

Ungdomsrepresentanter 

Ungdomsrådet består av ungdomar från årskurs 7 och upp till och med gymnasiet. 

 

Elevråden vid kommunens 7-9skolor och gymnasieskolan väljer ungdomsrepresentanter. 

Inga ersättare väljs. Rådet omfattar maximalt 14 ungdomsrepresentanter, som fördelas över 

kommunens skolor.  

 

Ungdomsrepresentant väljs på 1 år. En ungdomsrepresentant kan omväljas för ytterligare 

mandatperiod. Ungdomsrepresentanternas mandatperiod följer läsåret, dvs hösttermin och 

vårtermin. 

 

Val till representanter till ungdomsrådet ska vara genomfört senast den 1 oktober. 

 

Kommunala representanter 

Kommunstyrelsen utser för den politiska mandatperioden kommunala representanter i 

ungdomsrådet. Dessa ska vara två ordinarie ledamöter och två ersättare från vardera 

lärandenämnden och kommunstyrelsen.  

 

Ungdomsrådets förslagsrätt 
 
4 § Ungdomsrådet har skriftlig förslagsrätt i samtliga nämnder och i kommunstyrelsen. 

 
Ungdomsrådets arbetsformer och sammanträden 
 

5 § Ungdomsrådets arbetsformer får utformas fritt. Rådet konstituerar sig självt. Rådet utser 

således själv sin ordförande, dock kan inte kommunala representanter väljas till ordförande. 
 

Ordförande är sammankallande till rådets möten. 

 

Minnesanteckningar eller protokoll ska föras vid rådets möten. Dessa ska löpande 

publiceras på kommunens hemsida. 

 
 
Ekonomi, stipendier och arvoden/ersättning 
 

6 § Ungdomsrådet disponerar de medel som ställs till dess förfogande av kommunstyrelsen. 

För ungdomsrådet gäller i tillämpliga delar vad som sägs om nämnder i reglemente för 

internkontroll och redovisningsreglemente.  

  

Ungdomsrepresentanter ersätts för närvaro i ungdomsrådet i form av ett stipendium som 

betalas ut vid läsårets slut. Detta administreras av kommunstyrelseförvaltningen. 

 

Kommunala representanter i ungdomsrådet erhåller arvode i enlighet med ”Bestämmelser om 

ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda” såsom ett intressentsammansatt organ av 

vilket följer att tjänstgörande ledamöter erhåller sammanträdes-, restids- och reseersättning 
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enligt vad som gäller för kommunalt förtroendevalda. Ej tjänstgörande ersättare äger ej rätt till 

sammanträdesersättning. 

 

 

 

Administrativt stöd 
 

§ 7 Ungdomsrådet får vid behov administrativt stöd från kommunens samtliga för-

valtningar, men i första hand från från kommunstyrelseförvaltningen.  

 

Ändring av reglementet kan aktualiseras av ungdomsrådet, lärandenämnden eller 

kommunstyrelsen, men beslutas i kommunfullmäktige. Reglementet bör ses över var fjärde 

år. 

 
 
Behandling av personuppgifter 
 

8 § Ungdomsrådet är direkt underställt kommunstyrelsen och är ingen egen nämnd. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs inom ramen för 

ungdomsrådet och är ansvarig för att utse dataskyddsombud. 

 

 


