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Reglemente för Burlövs kommuns ungdomsråd
Antaget av kommunfullmäktige 2017-06-19, § 71

Syfte
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådet ska vara en samlingspunkt för ungdomars frågor och åsikter.
Rådet ska ta tillvara ungdomars intressen när det gäller frågor som berör t.ex. skola,
fritid och kultur och samhällsplanering.
Rådet ska vara en referenspunkt och remissinstans för kommunens beslutsfattare i
ungdomsrelaterade frågor.
Rådet ska sträva efter att komma i kontakt med så många ungdomar som möjligt i Burlövs kommun.
Rådet ska vara ett forum för ungdomar i Burlövs kommun med idéer och intresse för
inflytande och delaktighet i demokratifrågor.
Rådet ska vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och företrädare för ungdomar.
Rådet ska bidra till att stärka inflytandet för yngre i alla frågor av särskild vikt för denna
grupp.
Rådet ska verka för att ungdomarnas synpunkter beaktas i nämndernas planering.
Rådet får initiera nya ungdomsfrågor genom att tillskriva ansvarig nämnd eller via anteckning i rådets protokoll som delges berörd nämnd.
Rådet ska vara ett remissorgan i frågor av principiell betydelse som berör ungdomar i
kommunala planerings- och utredningsfrågor.
Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådets uppgifter
Rådet ska hålla sig informerade om utvecklingen inom skola, kultur och fritid och samhällsplanering och byggnation. Berörd förvaltning ska lämna information som är nödvändig till
ungdomsrådet på ett så tidigt stadium som möjligt.
Rådet ska sprida information i frågor som rör ungdomar.

Rådets sammansättning, organisation och arbetsformer
Ungdomsrådet är organisatoriskt en självständig förening, med organisationsnummer
802499-8729. Ungdomsrådet är anslutet till Sveriges Ungdomsråd.
Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning.
Ungdomsrådet ska årligen, senast 1 mars, inkomma med föreningsrapport och årsmöteshandlingar med årsmötesprotokoll tillsammans med verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse och verksamhetsplan.
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Ledamöter ska vara bosatta i Burlövs kommun.
I rådets protokoll ska redovisas rådets ställningstaganden och initiativ, liksom de avvikande
meningar som kan ha framkommit vid rådets behandling av visst ärende.
Protokollsutdrag ska expedieras till den som berörs av beslut i rådet.

Ändring och fastställelse av reglemente
Ändring av detta reglemente kan initieras av ungdomsrådet, utbildnings- och kulturnämnden och kommunstyrelsen.
Reglemente för ungdomsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.
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