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Reglemente för Ungdomsdelegationen  
 

Ungdomsdelegationen ska vara en instans för överläggningar, samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för ungdomar i Sollefteå kommun och kommunstyrelse, 

utskott och beredningar. 

 

 

§ 1 Uppgifter 
 

Ungdomsdelegationen ska under Kommunfullmäktige: 

 

 stärka inflytandet och delaktigheten för ungdomar i Sollefteå kommun 

 arbeta för att kommunstyrelsen, utskott och beredningar tar hänsyn till ungdomars 

synpunkter i sin verksamhet 

 kunna väcka nya frågor i kommunstyrelsens och kommunfullmäktige 

 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

 stödja elevråden och elevrepresentanterna 

 
§ 2 Samverkansformer 
 
Ungdomsdelegationen ska vara en instans dit kommunstyrelsen, utskott, beredningar 

och verksamheter ska vända sig för att få synpunkter på olika förslag m.m. 

 

Ungdomsrepresentanterna har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommu-

nala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av 

det kommunala utbud som berör ungdomars möjlighet till en god livskvalitét. 
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§ 3 Sammansättning 
 
Den politiska organisationen består av ordföranden och fyra ledamöter samt fyra  

ersättare som kallas av ordinarie ledamöter när de är förhindrade att delta. 

 

Ungdomarnas representation består av upp till: 

 

 6 representanter från gymnasieskolan.  

 Fyra representanter från upptagningsområdet för Ramsele, respektive Junsele hög-

stadium 

 Tolv representanter från upptagningsområdet för Vallaskolans högstadium, där en 

geografisk spridning ska eftersträvas bland representanterna. 

 Ungdomsdelegationen har möjlighet att adjungera representanter för 

åldersgruppen 19-25 år. 

 

Vid rekrytering av representanterna för ungdomarna ska en samverkan ske med  

respektive elevråd. Ungdomsrepresentanterna utses i samverkan med elevråden, men de 

behöver inte tillhöra elevrådet för att vara med i Ungdomsdelegationen. En jämn  

könsfördelning eftersträvas. 

 

Vid Ungdomsdelegationens sammanträden kan även representanter från kommun-

styrelse, utskott, beredningar och verksamheter vara adjungerade. 

 

Ordförandeskapen delas av en politiskt tillsatt ordförande och en ambulerande, för 

dagen utsedd, ungdomsrepresentant. 

 

Sekreterarskapet i Ungdomsdelegationen sköts av Ungdomsenheten inom Kultur och 

Fritid. 

 

 

§ 4 Mandatperiod 
 

Uppdragsperioden för de politiskt tillsatta representanterna följer den politiska mandat-

perioden. 

 

Uppdragsperioden för ungdomsrepresentanterna är ett läsår. Om representant slutar 

under uppdragsperioden, utses en ny representant i samråd med berört elevråd. 

 

Ungdomsdelegationen sammanträder cirka åtta gånger per år. 

 

 

§ 5 Utbildning 
 

Ungdomsdelegationens representanter ska erbjudas den information och utbildning som 

behövs för att uppdraget ska kunna utföras på ett bra sätt. 
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§ 6 Kallelse 
 

Kallelse till sammanträde skickas på det sätt som beslutas av Ungdomsdelegationen. 

Kallelse ska vara ledamöterna tillhanda senast en vecka före mötet. Kallelse ska också 

skickas till rektorsexpeditioner och ordföranden i kommunstyrelse, utskott och bered-

ningar samt verksamhetschefer för kännedom. 

 

Ledamöter som inte har möjlighet att delta i ett sammanträde ska meddela detta till 

sekreteraren i god tid före sammanträdet. 

 

 

§ 7 Sammanträdesplan 
 

Ungdomsdelegationens sammanträden kan förläggas till annan ort en till två gånger per 

år. 

 

 

§ 8 Protokoll 
 

Protokollet justeras av båda ordföranden. 

 

Protokollet delges kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt publiceras på 

kommunens hemsida. 

 

Protokollsutdrag skickas till de som är berörda av respektive beslut. 

 

 

§ 9 Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av delegationen undertecknas av 

den politiskt tillsatte ordföranden och anmäls som delegeringsbeslut till kommun-

styrelsen. 

 

 

§ 10 Ekonomi 
 

Ungdomsdelegationens fakturor beslutsattesteras av den politiskt tillsatte ordföranden 

med tjänstemän från Ungdomsenheten inom Kultur och Fritid som ersättare. 

  


