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§1

Ungdomsrådets mål

•

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

1

Ungdomsrådets verksamhetsområde

Ungdomsrådet är ett rådgivande och förslagsställande organ med uppgift att ta tillvara
ungdomars intressen, synpunkter och idéer samt vara ett forum för att ungdomar skall kunna
påverka kommunala beslut och ta egna initiativ. Ungdomsrådet skall vara politiskt obundet.
Ungdomsrådet skall dessutom ges möjligheten att svara på remisser eller på annat sätt ges
möjlighet att ha synpunkter på nämndernas förslag och ärenden i tillämpliga delar. Kommunstyrelsen och respektive nämnd ansvarar för att ungdomsrådet får fortlöpande information om
planer och förändringar i övrigt som berör ungdomar i kommunen. Då en sk. ungdomssekreterare tillsätts, verkar denne som rådets tjänsteman.

§3

Fördelning av medel till ungdomsorganisationer etc.

Ungdomsrådet har rätt att besluta om fördelning av medel till ungdomsorganisationer etc. i
enlighet med de regler som kommunen fastställt för ungdomspottens verksamhet.
Vid beslut om fördelning av sådana medel ska ungdomsrådet samlas fortast möjligt, beslut ska
kunna tas inom två veckor från att ansökan inkommit.
Ungdomsrådet har att årligen träffa avtal med kommunen dels om storleken på de medel som
ungdomsrådet får som bidrag att i sin tur fördela till ungdomsorganisationer etc, dels om
storleken på kommunens bidrag till rådets verksamhet i övrigt.

§4

Verksamhetsår

Ungdomsrådets verksamhetsår sträcker sig från 1 oktober till 30 september nästkommande år.
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§5

Ungdomsrådets sammansättning

Vid val av ledamöter och ersättare i ungdomsrådet skall eftersträvas en jämn fördelning, både
vad gäller ålder och kön samt att få representanter från hela kommunen.
Ungdomsrådet består av 15 ledamöter och 15 personliga ersättare. Av ledamöterna bör åtta
vara elever vid Kvistbergsskolan, Stölletskolan, Stjerneskolan eller Frykenskolan, d.v.s. två
från vardera skola. Resterande ledamöter, minst sju, och samtliga ersättare rekryteras bland
ungdomsforumets medlemmar.
Valbar till ungdomsrådet är ungdomar i åldern 13-25 år, mantalsskrivna eller verksamma i
Torsby kommun samt som är ”registrerade medlemmar” i ungdomsforumet.
Ungdomsforumet är en intressegrupp (förening) för ungdomar som vill arbeta för att Torsby
kommun blir en för ungdomar bra kommun att bo och verka i.

§6

Val av ungdomsråd

Elevråden på Stjerneskolan, Frykenskolan, Stölletskolan och Kvistbergsskolan utser bland
sina ledamöter och ersättare vardera en ledamot till ungdomsrådet.
Ungdomsforumet väljer de resterande elva ledamöterna och samtliga ersättare bland
ungdomsforumets medlemmar. Fyra av dessa ledamöter, utöver de fyra som utsetts av
elevråden, bör vara elever vid ovan angivna skolor.

§7

Fyllnadsval till ungdomsrådet

Om en ledamot eller ersättare i ungdomsrådet slutar under verksamhetsåret skall fyllnadsval
snarast förrättas för återstående delen av verksamhetsåret.
Om det är en ledamot som är utsedd av något av elevråden som slutar, meddelas detta snarast
till den aktuella skolan, där elevrådet skyndsamt väljer en ny ledamot.
Om det är en annan ledamot som slutar, erbjuds den lediga posten i första hand till
hans/hennes personliga ersättare. I andra hand väljer rådet en ledamot bland de andra ersättarna i rådet. Fyllnadsval av ersättare kan då bli aktuellt. I tredje hand väljer ungdomsforumet
en ny ledamot bland sina medlemmar.
Om det är en ersättare som slutar utser ungdomsforumet en lämplig person att ersätta denne.
Val sker enligt de principer som redovisas i § 5.
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§8

3

Val av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare

Ungdomsrådet utser, för verksamhetsåret, inom sig en ordförande, en vice ordförande samt en
kassör. Ungdomssekreteraren fungerar som rådets sekreterare. Vid dennes frånvaro utser rådet
inom sig en sekreterare.

§9

Meddelande till kommunstyrelsen om nominering

Val av ledamöter och ersättare skall meddelas till kommunstyrelsen senast en månad efter att
valet har skett. Så också val av ordförande, vice ordförande och kassör.

§ 10

Sammanträden med ungdomsrådet

Ungdomsrådet bör sammanträda minst tio gånger per år. Om hälften av ledamöterna eller ordförande så begär, skall extra sammanträde hållas.

§ 11

Kallelse till sammanträde med ungdomsrådet

Ärenden som önskas bli behandlade i rådet skall i god tid före ordinarie sammanträde anmälas
till ungdomssekreteraren eller dennes ersättare. Kallelse tillsammans med dagordning ska
senast en vecka före sammanträdet på lämpligt sätt översändas eller lämnas till rådets ledamöter och ersättare. Kallelsen skall också anslås på lämpligt sätt.

§ 12

Närvaro- och yttranderätt vid ungdomsrådets sammanträden

Alla som är medlemmar i ungdomsforumet har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden. Så också eventuellt inbjudna personer.

§ 13

Beslutanderätt vid ungdomsrådets sammanträden

Endast ungdomsrådets ledamöter och tjänstgörande ersättare har rösträtt vid rådets sammanträden vad gäller ärenden som rör beslut om remissvar, fördelning av medel till
ungdomsorganisationer etc.
Ungdomsrådet har beslutanderätt när minst hälften av ledamöterna och/eller tjänstgörande
ersättare är närvarande.

§ 14

Tjänstemän och förtroendevalda

Ungdomsrådet har rätt att till sina sammanträden och vid behov kalla kommunens tjänstemän
och förtroendevalda.
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§ 15

4

Ingen registrering av skolelevers frånvaro

Skolelev som är ledamot eller ersättare i rådet skall inte registreras som frånvarande, när de
deltar i ungdomsrådets sammanträden.

§ 16

Protokoll

Vid ungdomsrådets sammanträden skall protokoll föras. Kopia av protokollet skall kungöras
på lämpligt sätt.
Beslut gällande fördelning av medel till ungdomsorganisationer etc. skall snarast sändas till
kommunstyrelsens kansliavdelning.
Av protokollet skall framgå dag, tid och plats för sammanträdet, vem som var beslutande,
vilka ärenden som behandlats samt eventuella beslut som fattats.
Protokollet skall justeras av ordföranden och en justeringsman. Justeringen skall vara gjord
senast en vecka efter att sammanträdet ägt rum.

§ 17

Arkivering

Originalprotokoll och övriga relevanta handlingar skall överlämnas till kommunstyrelsen för
förvaring. Protokollen skall skrivas på arkivbeständigt papper och i övrigt hanteras enligt de
regler som finns i bl.a. arkivlagen.

§ 18

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader

För sammanträden med ungdomsrådet erhåller ledamöter och ersättare i ungdomsrådet ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader enligt samma regler som gäller för kommunens förtroendevalda. Däremot erhålls inga arvoden.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst och resekostnader erhålls inte för andra möten än sammanträden med ungdomsrådet.

§ 19

Byråkratilotsar

Kommunstyrelsen skall utse ”byråkratilotsar”, som hjälper ungdomsrådet med kontakter inom
kommunen.
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§ 20

5

Jäv

Ungdomsrådet omfattas av samma jävsregler som gäller för kommunala nämnder och styrelser enligt KL 6 kap, §§ 24-27. Den jävige får varken delta i handläggningen av det aktuella
ärendet eller vara närvarande vid ungdomsrådets behandling av ärendet.

§ 21

Arbetsutskott

Ungdomsrådet får inom sig utse ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem personliga ersättare. Rådet utser ordförande och vice ordförande i utskottet.
Ungdomsrådet får överlåta beslutanderätten om medlen till ungdomsorganisationer etc. till
arbetsutskottet, om ungdomsrådet så beslutar.
Arbetsutskottets beslut skall delges ungdomsrådet vid dess nästkommande sammanträde.
Det som i övrigt sägs beträffande ungdområdet gäller i tillämpliga delar även för arbetsutskottet.

§ 22

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av ungdomsrådet skall undertecknas av
ordföranden eller vid dennes förfall av vice ordföranden samt kontrasigneras av ungdomssekreteraren eller annan ungdomsrådsledamot som ungdomsrådet utser.

§ 23

Firmatecknare

Ordföranden, vice ordföranden och kassören äger rätt att teckna firma för ungdomsrådet, var
för sig.
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