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Fastställd av: Kommunfullmäktige 2022-11-21 § 185 
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Syfte 

§ 1 Syftet med ungdomsrådet är att ge ett barnperspektiv och att ge ungdomar möjlighet 
att uttrycka sina åsikter i frågor som berör barn och ungdomar i Ljungby kommun. 

§ 2  Ungdomsrådet har möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter, vara en 
remissinstans och lämna yttranden samt förslag till Ljungby kommuns nämnder, 
förvaltningar, styrelse och bolag. Nämnder, förvaltningar, styrelse och bolag kan även 
ställa frågor till ungdomsrådet. 

Organisation 

§ 3 Ungdomsrådet är knutet till kommunstyrelsens verksamhet. 

§ 4 Ungdomsrådet ska vara religiöst och partipolitiskt oberoende. 

§ 5 Ungdomsrådet samarbetar med högstadie- och gymnasieskolornas elevråd. 

§ 6 Kommunstyrelsen utser ett kommunalråd som kontaktperson till ungdomsrådet. 

§ 7 Ungdomsrådet ska bistås av en samordnare som tillhör 
kommunledningsförvaltningen.  

  

Sammansättning 

§ 8 Val till ungdomsrådet görs i kommunens högstadieskolor och gymnasium i början av 
varje hösttermin.  

§ 9 Varje skola utser två ledamöter och två ersättare. 

§ 10 De som är valbara är elever i grundskolan och grundsärskolan från årskurs 7 och 
elever i gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan.  

§ 11 Representanter från elevråden och lokala politiska ungdomsförbund har rätt att 
närvara och föra talan, men enbart ungdomsrådet har rätt att fatta beslut.  

Ordförande 

§ 12 Ungdomsrådet utser under höstens öppningsmöte en ordförande och en vice 
ordförande.  

 

Övriga funktioner 

§ 13 Ungdomsrådet ska utöver ordförande utse en ekonomiansvarig, en sekreterare och 
en medieansvarig under höstens öppningsmöte.  

§ 14 Ungdomsrådet har rätt att besluta om övriga funktioner som de anser nödvändiga.  

Möten 

§ 15 Ungdomsrådet sammanträder minst tre gånger per termin varvid ett sammanträde 
ska hållas i anslutning till kommunens budgetprocess.  

§ 16 En gång varje år ska elevråden bjudas in för dialogmöte. 
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§ 17 Möten hålls på dag och tid som ungdomsrådet bestämmer. 

§ 18 Datum för beslutade möten publiceras på ungdomsrådets sida på Ljungby.se 

§ 19 Ungdomsrådet ska vara öppet för alla barn och ungdomar i Ljungby kommuns 
grund- och gymnasieskolor. Närvarande har yttranderätt.  

§ 20 Samtal och diskussioner ska präglas av respekt för varandra och för varandras åsikter. 
Mötesordförande har rätt att besluta att avvisa personer som inte följer riktlinjerna.    

§ 21 Frånvaro ska anmälas till ordförande och samordnare. Ledamoten ansvarar själv för 
att kontakta ersättaren. 

§ 22 Anser ungdomsrådet och samordnaren att det finns behov av att sammanträda 
under skoltid får de göra det högst två tre gånger per termin efter samråd med 
rektorerna.  

Ekonomi 

§ 23  Kommunfullmäktige beslutar om ungdomsrådets budget varje år. Budgeten ska 
rymma följande: 

1. Budget för resor, utbildning och övriga kostnader. 

2. Budget för initiativ som beslutats om i ungdomsrådet. 

§ 24 Kommunstyrelsen ska godkänna ungdomsrådets förslag till initiativ som behöver 
finansieras. Övriga beslut av ungdomsrådet angående begäran, förslag m.m. till 
nämnder, förvaltningar, styrelse eller bolag ska behandlas av de som berörs av 
förslaget. 

§ 25 Reseersättning och sammanträdesarvode utgår till rådets representanter enligt 
arvodesreglementet som fastställs av kommunfullmäktige. Arvodet finansieras av 
kommunstyrelsen.  

Redovisning 

§ 26 Mötesanteckningar publiceras på ungdomsrådets sida på Ljungby.se 

§ 27 Mötesanteckningar ska meddelas kommunstyrelsen. 

Riktlinjer 

§ 28 Riktlinjerna ska revideras av kommunfullmäktige varje mandatperiod efter samråd 
med rådet.  


