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Arbetsordning Kristianstads kommuns ungdomsråd
Antagen av ungdomsrådet 2020-05-18.
1. Ungdomsrådets syfte och uppgifter
1 § Ungdomsrådet ska med fördel användas som remiss- och referensinstans i frågor
som berör barn och unga i kommunen. Ungdomsrådets arbete utgår från
barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, 12 och 13, som rör ungas yttrande- och
åsiktsfrihet samt rättighet att uttrycka dem och att bli lyssnad på.
2 § Ungdomsrådets syfte är att:
-

Öka barn och ungas möjlighet till inflytande i kommunen.
Vara referensorgan och remissinstans till kommunens förvaltningar, nämnder,
bolag och styrelser.
Utveckla kommunens ungdomsdemokrati och medverka till att formulera nya
idéer för ungdomars delaktighet.
Väcka förslag i frågor som rör barn och unga.
Öka ungdomars kunskap om offentlig förvaltning och mötesteknik.

2. Antalet ledamöter
3 § Ungdomsrådet har minst 5 ledamöter.
4 § Ledamöterna sitter på en frivillig mandatperiod. Vid deltagande av minst fyra
möten utfärdar kommunen ett intyg om att denne suttit i ungdomsrådet.
3. Presidium
5 § Ungdomsrådet väljer en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska agera
kontaktpersoner mellan ungdomssamordnaren på kommunledningskontoret och
övriga ledamöter.
6 § Om ordföranden ej kan närvara, eller avgår, ska vice ordförande överta
ordförandens uppgifter.
7 § Ordföranden och vice ordföranden ska:
-

Ansvara för det övergripande arbetet i samråd med ungdomssamordnaren från
kommunledningskontoret.
Ha regelbundna överläggningar med ungdomssamordnaren.
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-

Planera för teman och informationspunkter i anslutning till sammanträden.

4. Tid och plats för sammanträden
8 § Ungdomsrådet träffas fyra gånger om året, när ungdomssamordnaren kallar till
möte, i samråd med ungdomsrådet. Sammanträdesprotokoll tas fram av
ungdomssamordnaren med godkännande av ungdomsrådet.
9 § Ungdomsrådets sammanträden tar plats på Rådhus Skåne. Om det önskas av
ungdomsrådet kan sammanträden äga rum på annan plats vid specifika tillfällen.
10 § Om ungdomsrådet önskar träffas utanför de fyra schemalagda sammanträden på
Rådhus Skåne ska ordföranden boka annan lokal och sammankalla medlemmarna.
5. Ärenden och handlingar till sammanträden
11 § Alla barn och ungdomar i kommunen har rätt till att lämna förslag på frågor som
man vill ska behandlas i ungdomsrådet. Barn och unga kan själva, eller via sina
elevråd, lämna förslag/synpunkter direkt till kommunens ungdomssamordnare,
direkt till berörd kommunal verksamhet eller via särskilt formulär på kommunens
ungdomshemsida. Dessa förslag/synpunkter lyfts sedermera på rådets
sammanträden.
12 § Kommunens nämnder/bolagsstyrelser ska, i sådana frågor som är centrala för
ungdomarna, samråda med ungdomsrådet i ett så tidigt skede att ungdomsrådets
synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell
nämnd/bolagsstyrelse före beslut. Senast tre veckor innan ungdomsrådets
sammanträden ska förvaltningar och bolag skicka ärenden där de vill ha remiss
från ungdomsrådet till ungdomssamordnaren.
13 § Ungdomssamordnaren sammanställer handlingarna som skriftligt skickas ut till
ungdomsrådets ledamöter senast en vecka innan sammanträde.
Ungdomssamordnaren skickar ett sms till rådet för att bekräfta att mailet skickats.
Beroende på dagordningen, kan berörda politiker och tjänstemän bjudas in till
sammanträdena.
14 § Ungdomsrådets ställningstaganden ska redovisas efter varje sammanträde
genom protokoll. När ungdomsrådet sammanträder förs protokoll av
ungdomssamordnaren, som publicerar protokollet på ungdomshemsidan.
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6. Närvarande vid sammanträdena
15 § Ungdomsrådets ledamöter, ungdomssamordnaren samt kommundirektören
närvarar vid ungdomsrådets samtliga sammanträden. Minst tre ledamöter i
ungdomsrådet måste närvara för att sammanträdet ska äga rum. Om
kommundirektören ej kan närvara skickas vice kommundirektör.
16 § Vid önskemål eller behov kan politiker eller tjänstemän kallas till möten för
dragning eller presentation av ärende.
7. Kunskapsutvecklande
17 § Ungdomsrådets ledamöter skall av ungdomssamordnaren kontinuerligt
erbjudas möjlighet att delta i kurser, konferenser och nätverk som har anknytning
till ungdomsinflytande.

