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Reglemente  

för 

Sollentuna ungdomsråd 

Antaget av kommunfullmäktige 2006-03-27, § 59 

Reviderad av kommunfullmäktige 2009-02-11, § 16 (§§ 6-7) 

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-12-17, § 160 

Reviderad av kommunfullmäktige 2017-03-16, § 42 

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-04-25, § 39 

 

§ 1 Bakgrund 

I Sollentuna kommun har sedan 1998 funnits ett Ungdomsforum med syfte 

att ge de förtroendevalda bättre möjligheter att få tillgång till ungdomars 

synpunkter och för att stärka ungdomars möjligheter att påverka 

utvecklingen i frågor som berör dem. 

§ 2 Rådets syfte 

Syftet med ungdomsrådet är att det ska vara ett organ för samråd och 

ömsesidig information mellan kommunen och kommunens ungdomar.  

Syftet är också att skapa förståelse hos ungdomar för hur den demokratiska 

processen fungerar. 

§ 3 Rådets placering i den kommunala organisationen 

Ungdomsrådet är ett referensorgan, underställt kommunstyrelsen. 

§ 4 Rådets uppgifter 

Ungdomsrådets uppgift är vara en kanal för frågor, synpunkter och 

yttranden mellan kommunen och kommunens ungdomar. 

Rådet ska även minst en gång per år organisera Ungdomens Dag. 

§ 5 Rådets ställning som remissorgan 

Ungdomsrådet ska beredas tillfälle att som remissorgan avge yttrande till 

kommunens nämnder, i ärenden där det är av särskild vikt att ungdomars 

synpunkter inhämtas före beslut. 

Yttrande skall vara skriftligt och protokollfört. 

§ 6 Rådets sammansättning och hur rådet väljs 

Ungdomsrådet består av elever i Sollentunas grund- och gymnasieskolor 

samt övriga ungdomar som önskar delta. 
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Ungdomsrådets medlemmar ska vara i åldern 13-23 år samt vara 

folkbokförda i Sollentuna kommun. 

Rådet bör vara jämnt representerat vad avser medlemmarnas ålder, skolor 

samt de kommundelar där skolorna ligger. 

Kommunstyrelsen utser, för ett år i taget och på förslag av ungdomsrådet, 

rådets ordförande och vice ordförande. 

§ 7 Rådets arbetsformer 

Vid rådets sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden 

och ytterligare en ledamot i rådet. Protokoll behöver dock endast föras vid 

de sammanträden då rådet fattar beslut. 

Av protokollet skall översiktligt framgå vilka ärenden som diskuterats, i 

förkommande fall vilka beslut som fattats och vilka som deltog i 

sammanträdet. 

Originalprotokollen skall sändas till kommunstyrelsen. 

Rådet beslutar i övrigt själva om sina arbetsformer. 

Under icke protokollförda möten ska minnesanteckningar som översiktligt 

redovisar mötesinnehållet föras vilka ska distribueras till kommunstyrelsen. 

Dessa anteckningar behöver endast undertecknas av ordföranden. 

§ 8 Arvode 

Ungdomsrådets representanter arvoderas inte av kommunen. 

§ 9 Politisk kontaktgrupp 

I syfte att bistå rådet med att realisera syfte och uppgifter ska det finnas en 

politisk kontaktgrupp bestående av förtroendevalda från kultur- och 

fritidsnämnden och utbildningsnämnden. Den politiska kontaktgruppen 

utses av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser inom kontaktgruppen en 

av de förtroendevalda som sammankallande till möten med ungdomsrådet. 

Den politiska kontaktgruppen kallar ungdomsrådets medlemmar till möte 2-

4 gånger per år. På initiativ av ungdomsrådet kan även, därutöver, möten 

hållas med den politiska kontaktgruppen eller dess sammankallande. 

§ 10 Administration och kostnader 

Kultur- och fritidsnämnden svarar för ungdomsrådets administration och 

kostnader. 


