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1 § Ungdomsrådet är ett organ för ungdomar som skall ge möjlighet till överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för ungdomar och kommunens
politiska organ och verksamheter.
2 § Ungdomsrådet är organisatoriskt knutet till familjenämnden.
3 § Ungdomsrådet är upprättat för:
- att på ett organiserat sätt få in synpunkter på kommunens verksamheter från
ungdomar i kommunen.
- att verka för att ungdomarnas frågor beaktas i nämnder, beredningar och
verksamheter.
- att initiera nya ungdomsfrågor i beredningar och verksamheter.
- att vara remissorgan i frågor som berör ungdomarna.
- att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
- att vara ett forum för deltagande och skolning i demokratiska beslutsprocesser.
- att utveckla samverkan med andra intressegrupper i samhället.
4 § Kommunens företrädare skall informera rådet om verksamhet som berör ungdomarna
och inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning i aktuell beredning och nämnd.
Ungdomarnas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i
kommunens verksamhet
5 § Ungdomsrådet ska bestå av ungdomar mellan 12 och 20 år. I ungdomsrådet ska det
finnas minst en ledamot och ersättare från varje grundskola med årskurs sex till nio
samt från Sydskånska gymnasiet. Fristående skolor får också sända representanter till
ungdomsrådet. Ungdomsrådet är dessutom öppet för andra ungdomar som vill delta
med yttrande och förslagsrätt.
6 § Familjenämnden utser en ordinarie samt en ersättande demokratilots för
ungdomsrådet. Demokratilotsen ska genom sin kompetens och erfarenhet stödja
ungdomarnas arbete i ungdomsrådet. Demokratilotsen ska inom ungdomsrådet ha ett
politiskt neutralt förhållningssätt. Familjeförvaltningen tillhandahåller en sekreterare
för praktiskt och administrativt arbete. Ungdomsrådet utser för varje läsår en
ordförande och vice ordförande. Rådet planerar själv sin verksamhet. Ungdomsrådet
skall årligen, i samband med kommunens bokslut, lämna en verksamhetsrapport till
familjenämnden.
7 § Ungdomsrådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra sammanträde ska
hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av rådets ledamöter
begär det.
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Skriftlig kallelse jämte föredragningslista och handlingar utsändes till rådets ledamöter
och för kännedom till ersättare före rådets sammanträden. Vid sammanträden förs
protokoll justerat av ledamot från ungdomsrådet.
Protokoll ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida www.sjobo.se.
8 § För rådets verksamhet ska finnas en budget inom familjenämnden.
9 § Ändring av reglementet kan aktualiseras av ungdomsrådet eller av
kommunfullmäktige.

