Ungdomsrådet
Kallelse/inbjudan
Sammanträde med ungdomsrådet onsdag 21 mars 2018 16:30, Hörsalen på Utbildningscentrum
Vid sammanträdet bjuds på fika. Fikat sätts fram inför mötet och är fritt att ta av hela mötet. Om du
har några kostrestriktioner, kontakta Li senast 16 mars.
Dagordning
1.
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9.

10.
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14.

Mötets öppnande
Upprop
Val av en justeringsperson/er
Fastställande av dagordningen
Föranmälda frågor (denna punkt utgår)
Föregående protokoll (denna punkt utgår)
Sammanträdesdatum
21 mars 2018, nya datum tillkommer
Ungdomsrådets struktur
Antal möten/år, budget, arbetsgrupper, hemsidan, tema och frågor till kommande möten m.m.
Demokratiska rättigheter
Li berättar om demokratiska rättigheter, transparens och egenansvar. Rådets representanter
uppmanas att läsa igenom bifogat dokument (Ungdomsråd i korthet) inför sammanträdet.
Information om Sveriges ungdomsråd
Rådet ska ta ställning till medlemskap i Sveriges ungdomsråd.
http://www.sverigesungdomsrad.se/
Medborgardialog
Representanter från rådet har bjudits in att medverka vid medborgardialog.
Uppdrag från kommunstyrelsen
Hur skulle vi vilja ha det på torget? (Mitt emot Coop)
Eventuella övriga frågor Meddela helst eventuella övriga frågor i förväg.
Frågor meddelas till Li Merander (li.merander@orkelljunga.se eller 0435-550 09).
Mötets avslutande

Bilaga: Ungdomsrådet i korthet
Utdrag ur tjänsteskrivelse som utgjorde underlag för beslut om att inrätta ett ungdomsråd.

9 Ungdomsråd i Örkelljunga kommun
9.1 Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar inrätta ett ungdomsråd i Örkelljunga kommun (start mars 2018) i
enlighet med nedanstående förslag:
9.2 Syftet och uppdrag med Ungdomsråd
Syftet är att skapa ett forum där ungdomar i Örkelljunga kommun kan känna att de kan engagera sig
och där deras engagemang tas på allvar. Ungdomsrådet är en del i kommunens arbete med
demokratifrågor och medborgardialog. Representanterna och rådet ges möjlighet till ett ökat
deltagande och engagemang i samhällsutvecklingen.
Ungdomsrådet blir en form för att fånga upp ungdomars synpunkter på olika lämpliga frågor inom
kommunens verksamhet. Rådets inledande uppdrag är att genomföra enkla konkreta uppdrag. Genom
att börja med detta arbetssätt kan man tillgodogöra sig kunskap och förståelse för hur samhället
fungerar och hur man därefter kan utveckla rådets aktuella frågor.
9.3 Rekrytering till rådet m m
Rekrytering sker främst genom befintliga forum för ungdomar så som skola, fritidsgård, bibliotek samt
sociala medier. För att säkerställa representativitet kommer riktade rekryteringsinsatser att göras där
behov finns. Inledningsvis kommer samtliga intresserade att beredas plats i ungdomsrådet.
Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för rekryteringen och utbildningsförvaltningen är
behjälplig i arbetet.
9.4 Organisation
Ungdomsrådet ska ha följande organisation:
• Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar 13-20 år
• Sammansättningen bör ha en bred representativitet, jämn könsfördelning och bör reflektera den
etniska och kulturella mångfald som finns i kommunen samt deltagare från olika orter i kommunen.
Rådet behöver inte innehålla representanter från alla åldersgrupper utan kan variera.
• Rådet ska bestå av 12 representanter och utses för en tid av ett år.
• Till rådet ska väljas ordförande, vice ordförande och sekreterare som dessutom utgör
beredningsgrupp inför mötena. Rådet har möjlighet att för särskild fråga adjungera ledamot till rådet.
• Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utser den resurs
som skall finnas tillgänglig för rådets verksamhet.

9.5 Arbetsformer
Rådet sammanträder 4-8 gånger per år på tider som rådet fastställer. Extra sammanträden kan hållas
efter ordförandens bedömning. Vid 2 av tillfällena ska en dialog med representanter från
kommunstyrelsens arbetsutskott äga rum.
En beredningsgrupp på 3 personer, bestående av ordförande, vice ordförande och sekreterare, skall
inrättas med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.
Kallelse till sammanträde skall, med angivande av vilka ärenden som skall behandlas, avsändas till
varje ledamot och ersättare senast en vecka före sammanträdesdagen.
Kommunledningsförvaltningen biträder rådet med tjänstemannaresurser vid sammanträden och för
kallelser, remissvar och dylikt.
Vid varje sammanträde skall föras protokoll vilket undertecknas av ordföranden, sekreteraren och
justerare. Protokollet tillställs rådets ledamöter och ersättare i samband med kallelse till
nästkommande sammanträde.
Till rådets ledamöter utgår endast reseersättning.
9.6 Ekonomi
Kostnaden för ungdomsrådet har med mötesformen att göra och kan vara kostnad för fika, eventuella
studieresor m m. Kommunledningsförvaltningen biträder rådet med tjänstemannaresurser och
kostnaden beräknas inledningsvis i samband med uppstart till 20% av heltidstjänst, efter själva
uppstarten beräknas stödet motsvara ca 5 % av en heltidstjänst.
Arbetsinsatsen kommer att variera över året.
För 2018 föreslås att 30 tkr anslås för omkostnader för rådets verksamhet (utöver kostnaden för
resursen från kommunledningsförvaltningen). Rådet föreslås ansluta sig till Sveriges Ungdomsråd och
betala en anslutningsavgift på 500 kronor per år. Sveriges Ungdomsråd kan användas som motivator
när idéer och uppgifter upplevs ta slut.

