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Ungdomsrådets reglemente 
 
Ungdomsrådet i Eda kommun är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för ungdomar och kommunens utskott och råd. 

Ungdomsrådets uppgift 
Ungdomsrådets viktigaste uppgift är att skapa möten. Möten, där ungdomar träffas och 
där unga får träffa politiker och tjänstemän och andra som har inflytande. Dessutom har 
ungdomsrådet förtroendet att vara remissinstans i alla frågor som ungdomar vill tycka 
och tänka om. Ungdomsrådet träffas en gång per månad och möjligheten finns att 
tillsätta arbetsgrupper som arbetar kring aktuella frågor. 

Syfte 
Syftet med ungdomsrådet är att göra livet bättre för ungdomar i kommunen. 

Rådets sammansättning 
Ungdomsrådet är knutet till bildningsutskottet.  
Verkställigheten sker genom bildningsenheten och fritidsavdelningen. Verkställande 
tjänsteman är fritidschefen. Fritidsgårdsföreståndaren är kommunens kontaktperson och 
ingår i ungdomsrådet och är dess ingång till utskotten och råden inom Eda kommun.  
Ungdomsrådets ledamöter ska vara högstadie- och/eller gymnasieungdomar i 
kommunen. Vid varje högstadieskola finns möjlighet att utse maximalt fyra ungdomar 
till ungdomsrådet.  
I ungdomsrådet ingår även de kontaktpolitiker som utses av bildningsutskottet. 

Organisation och arbetsuppgifter 
Ungdomsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden och vice 
ordförande skall vara ungdomar. Till sekreterare och vice sekreterare utses medlemmar 
bland ungdomarna.  
Ungdomsrådet ska sammanträda minst sex gånger per år. Extra sammanträde ska hållas 
om ordföranden, vice ordförande, beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets 
ledamöter begär det.  
Skriftlig kallelse med dagordning utsändes till ungdomsrådets ledamöter senast 7 dagar 
före rådets sammanträde. 
 
Förslag till förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar och 
beslutsunderlag ska delges ungdomsrådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidare information och behandling underlättas.  
Protokollsutdrag skickas till dem som är berörda av protokollförda beslut. Fullständiga 
protokoll ska skickas till ledamöter, aktuella skolor och utskott.  
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Ungdomsrådet ska/kan: 
 

• förstärka inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar 
• verka för att ungdomens frågor beaktas i utskottens verksamhetsplanering 
• initiera nya ungdomsfrågor i utskotten. Förslag sammanställs av kontaktperson 

och vidarebefordras till berörd instans 
• vara remissinstans till samtliga utskott i frågor som rör ungdomar 
• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

Ändring av reglementet 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av ungdomsrådet, bildningsutskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 


