Ungdomsrådets reglemente
Ungdomsrådet är ett organ för att stärka ungdomars möjlighet till inflytande i sådana frågor som allmänt
berör ungdomar i Ale. Ungdomsrådet och det årliga påverkanstorget är centrala delar av kommunens
ramverk för ungdomsinflytande.
Ungdomsrådets praktiska arbete sker genom överläggningar, samråd och ömsesidigt utbyte av information
mellan företrädare för ungdomarna och kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Ungdomarna har genom ungdomsrådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det utbud som berör yngres
möjligheter till en god livskvalitet.

Syfte med ungdomsrådet
Ungdomsrådet är ett verktyg i arbetet med frågor som berör ungdomar i allmänhet såsom arbetet med
strategisk plan, verksamhetsplan med budget (kommunstyrelsens beslutsområde) samt i större
samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens beslutsområde).
ungdomsrådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller ungdomar.
ungdomsrådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
ungdomsrådet ska vara remissorgan i frågor som direkt berör ungdomar i Ale.
ungdomsrådet ska vara en mötesplats för samråd före beslut som berör ungdomarna.
ungdomsrådet ska verka för att ungdomars frågor och synpunkter beaktas i kommunens
verksamhetsplanering.
ungdomsrådet kan initiera nya frågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningar.
ungdomsrådet ska vara en del av kommunens ramverk för ungdomsinflytande.
Kommunens nämnder 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/styrelse före beslut.
Kommunen ska informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som
påverkar eller kan påverka kommunens ungdomar.

Organisering av ungdomsrådet
Ungdomsrådet är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen.
Kommunen ska förse ungdomsrådet med personal som stöttar deras arbete, sammankalla möten, föra
protokoll, och hantera ekonomi/arvoden.
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa budgeten för ungdomsrådet.
Sammanträden mellan talesgruppen och kommunstyrelsens ordförande samt 1:a vice ordförande sker tre
gånger per termin.

Arbetsformer
Ungdomsrådet bestämmer själva på vilket sätt de sammanträder. Sammanträden ska ske minst fem gånger
per termin. Beslut om extra sammanträde ska endast avgöras utav ungdomsrådet.
Ungdomsrådets beslut avgörs utav en majoritet av ledamöternas röster.
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Ungdomsrådet ska årligen i samverkan med kommunen arrangera och genomföra ett påverkanstorg där val
till ungdomsrådet sker. Resultatet av arbetet som sker på påverkanstorg ska ligga till grund för
ungdomsrådets årliga verksamhetsplan.
Ungdomsrådet ska årligen tillsätta en talesgrupp. Talesgruppen träffas inför ungdomsrådets stormöten och
deras uppdrag är att lägga mer arbetstid i frågor som kräver detta, förbereda stormöten, samt ha
sammanträden med kommunens ungdomspolitikgrupp tre gånger per termin. Ungdomsrådet kan även
överlåta ytterligare uppgifter till talesgruppen.
Ungdomar i kommunen som vill genomföra arrangemang vars syfte ligger i linje med ungdomsrådets
verksamhetsplan ska få stöd av ungdomsrådet, t ex vägledning och/eller resursstöd.
Remisser eller frågor som ska behandlas av ungdomsrådet ska skickas till ungdomsrådets ledamöter minst
en vecka före sammanträdet på sådant sätt som ungdomsrådet har beslutat.
Ungdomsrådets ställningstaganden ska, efter varje stormöte, redovisas genom protokoll, som delges
ungdomsrådets ledamöter samt kommunala nämnder och kommunstyrelsen. Protokollet ska justeras under
nästkommande stormöte. Kommunstyrelsen har till uppgift att stötta ungdomsrådet samt ansvara för dess
protokoll.

Ungdomsrådets sammansättning
Ungdomsrådet ska bestå av max 23 ledamöter, varav majoriteten av ledamöterna utses på det
påverkanstorg som genomförs årligen.
Elevråden erbjuds inför påverkanstorg att välja varsin representant till ungdomsrådet. Valprocessen ska
verka för att få ett representativ ungdomsråd. Om alla orterna inte är representerade i valet så är det ett
uppdrag för den öppna ungdomsverksamheten att försöka rekrytera fler nomineringar.
Ledamöter utses för ett år i taget. Om en ledamot inte kommer på 3 möten i rad mister denne sin plats och
ungdomsrådet ser över en reservlista ifrån valet (flest antal röster) och tar in näst på tur.
Ungdomsrådet utser själva sin talesgrupp på sitt första möte varje verksamhetsår. De sittande ledamöterna
ska först bli informerade om talesgruppens uppgifter. Om en medlem vill sitta i talesgruppen så nominerar en
sig själv eller blir nominerad av någon annan. Talesgruppen ska bestå av max 5 personer.

Revidering av reglemente
Reglemente för ungdomsrådet fastställs av kommunfullmäktige.
Ändring av reglementet kan initieras av ungdomsrådet eller kommunstyrelsen.

Arvoden
Sammanträdesarvode till ungdomsrådets representanter utgår i enlighet med kommunens
arvodesbestämmelser.
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