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Reglemente för kommunala ungdomsrådet
§1
Uppgift
Ungdomsrådet är kommunens organ för samråd och ömsesidig information mellan
kommunens beslutsfattare och ungdomar i Malung-Sälens kommun.
Rådet har följande uppgift.




Att vara ett forum för ungdomars frågor och åsikter, och att ge in synpunkter
till kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor som berör t.ex.
skola, fritid och kultur.
Att stärka elevrådens funktion och roll.
Att vara ett forum för delaktighet i demokratifrågor.

§2
Sammansättning
Rådet
Alla ungdomar i åldrarna 13-20 år som är bosatta i kommunen är välkomna att verka i
rådet.
Medlemskap
Ungdomarna i rådet (13-20 år) utgör föreningen och var och en för sig är medlem.
Föreningen har inte någon medlemsavgift.
§3
Organisation och arbetsformer
Form
Rådet består dels av representantskapet, dels av rådet.
Representantskapet
Representantskapet består av två (2) representanter från vardera elevråd/skolråd i
Ungärde skola (7-9), Centralskolan (7-9) samt Malung-Sälens gymnasieskola.
Representantskapet har att avgöra särskilda frågor, som lagts på ungdomsrådet att
utrycka en uppfattning i. Rådet kan hämta ledning i sin uppfattning från
medlemsmötet. Alla deltagare i representantskapet äger en röst. Representantskapet
beslutar genom majoritetsbeslut.
Representantskapet förbereder möte med rådet.
Rådet
Rådet utgör det allmänna mötet för ungdomsrådet. Alla ungdomar i åldrarna 13-20 år
som är bosatta i kommunen är välkomna att verka i rådet. Alla Ungdomsrådets möten
är öppna för allmänheten. Ungdomar från årskurs 7 har rösträtt.
Information om rådets möten ska utlysas.
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Protokoll och Minnesanteckningar
Representantskapet ska föra protokoll vid möte med representantskapet.
Rådet ska föra minnesanteckningar vid möte med rådet.
Protokoll och minnesanteckningar ska delges kommunstyrelsen och berörd
förvaltning eller verksamhet, samt finnas tillgängliga på kommunens hemsida.
Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ansvarig tjänsteman för ungdomsrådet,
som inom ramen för sin ordinarie tjänst ska vara resursperson för ungdomsrådet och
dess representantskap.
§ 4.
Arvode och ersättningar
Rådets funktionärer omfattas inte av det kommunala arvodesreglementet.
Rådet har rätt att ur egna medel bevilja arvoden till rådets funktionärer. För att arvode
ska kunna utges måste rådets stadgar uppta regler för arvodering. Utbetalda arvoden
ska redovisas i rådets bokföring.
Reseersättningar kan beviljas av rådets resursperson, med beaktande av
kommunens regler för reseersättningar. Utbetalda ersättningar ska redovisas i rådets
bokföring.
§ 5.
Ändring av reglemente
Ändring av reglementet kan aktualiseras av rådet, kommunstyrelsen eller av
kommunfullmäktige.
Ändring av reglementet beslutas av kommunfullmäktige.
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