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Reglemente för Ungdomsinskottet 
  

 

Syfte 

  

1§ 

Inflytande före, under och efter är den paroll Ungdomsinskottet ska jobba efter. 

Ungdomsinskottet kommer att vara en mötesplats där ungdomar och politiker möts för att 

diskutera aktuella frågor. 

  

Inskottet ska också finnas för att bidra till att ungdomars intressen och önskningar 

blir tillgodosedda, men framförallt att man inom kommunen tar tillvara allas idéer, 

tankar och åsikter. 

  

  

Uppgifter 

  

2§ 

Ungdomsinskottet har att ta ställning till olika förslag som kommer från skolan, elever, 

allmänhet eller politiska organ. 

  

Ungdomsinskottet ska ges möjlighet att bli remissinstans i frågor av generell karaktär som rör 

ungdomar. 

  

Ungdomsinskottet har rätt att till nämnderna lyfta förslag. 

   

3§ 

Utbildnings- och kulturnämnden kan ändra Ungdomsinskottets reglemente. Förslag på 

ändring måste beredas av Ungdomsinskottet.  

 

 

Organisation 

  

4§ 

Ungdomsinskottet består av två stycken ledamöter samt två ersättare från utbildnings- och 

kulturnämnden samt sex UI-ambassadörer och sex ersättare.  

 

Två UI-ambassadörer kommer från vardera Strömsnässkolan, Markaryds skola och KCM 

samt två ersättare från varje skola. 

Dessutom bereds plats åt två stycken UI-ambassadörer som är folkbokförda i Markaryds 

kommun men går utbildning på annan ort. Dessa väljs in av övriga ambassadörer efter egen 

intresseanmälan. 

 

 



 
 

5§ 

UI-ambassadörerna utses av elevråden på de tre olika skolorna genom sluten omröstning.  

 

UI-ambassadörerna ska utses senast under september månad.  

 

Ungdomsinskottet beslutar därefter själva om vilka som blir ordinarie respektive ersättare.  

 

UI-ambassadörerna blir utsedda på ett läsår. (oktober – september) 

 

Valbara är elever vid Markaryds kommuns skolor från årskurs 7 t.o.m. årskurs 3 

gymnasiet.  

 

Valda ordinarie UI-ambassadörer förväntas närvara vid samtliga möten. Frånvaro tre gånger 

under ett verksamhetsår utan giltigt skäl innebär att man mister sin plats. 

 

Ledamöterna från nämnden utses av utbildnings- och kulturnämnden i början av varje 

mandatperiod och sitter under en mandatperiod. 

  

6§ 

Innan val av ordförande har skett fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes 

uppgift. 

  

Ungdomsinskottet väjer ordförande och vice ordförande inom sig, dock är ledamöterna från 

utbildnings- och kulturnämnden ej valbara. 

  

7§ 

Sekreterare och tjänsteman är ungdomssamordnaren eller dennes ersättare. 

 

 

Möten/Arbetet 

  

8§ 

Sammanträden ska hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av UI-

ambassadörerna och ledamöterna begär det. Dock ska det under varje termin hållas minst 4 

möten som ska förläggas tidsmässigt i anslutning till utbildnings- och kulturnämndens 

sammanträden. 

  

Mötena ska också planeras så att det passar med kollektivtrafiken och/eller att det 

finns möjlighet till samåkning.  

 

9§ 

Närvarorätt har valda tjänstgörande ledamöter och ersättare, utsedda UI-ambassadörer, 

Ungdomsinskottets ersättare, övriga elever i aktuell åldersgrupp, Ungdomsinskottets 

tjänsteman och de som Ungdomsinskottet särskilt har inbjudit. 

  

Beslutanderätt har Ungdomsinskottets ambassadörer, ledamöter från utbildnings- och 

kulturnämnden samt tjänstgörande ersättare. 

 

Ersättare kan även utgöras av övriga elever i aktuell åldersgrupp vilka i förekommande fall 

inte är knutna till någon specifik skola. Turordningen bestäms på varje möte. 



 
 

 

För att Ungdomsinskottet ska vara beslutsmässig krävs att minst en UI-ambassadör från varje 

skola samt en ledamot från utbildnings- och kulturnämnden är närvarande. I de fall då övrig 

elev ersätter bortses det från skoltillhörighet enligt ovan. 

  

Ledamot som har förhinder att delta i sammanträdet ska meddela ersättare. 

  

10§ 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Det praktiska 

arbetet kan dock skötas av ungdomsinskottets tjänsteman. 

  

Kallelse till mötena sker via post eller e-post och ska innehålla vilka ärenden som 

kommer att tas upp på mötet, men också tillgänglig information till dessa. 

  

Kallelse ska tillsändas Ungdomsinskottets ledamöter och ersättare. 

  

Kallelse ska vara utskickad senast en vecka innan mötet. Senare ärenden får tas upp och 

beslutas om ifall alla är eniga om det, annars beslutas de på nästkommande möte. 

  

11§ 

Protokoll justeras av ordförande och en övrig medlem.  
Justerat protokoll ska publiceras på hemsidan senast 14 dagar efter sammanträdet. 

  

12§ 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste ledamoten ordförandes uppgift. 

  

13§ 

Idéer, frågor, uppdrag och förslag kan komma in till Ungdomsinskottet från t.ex. enskild 

ungdom, klassråd, elevråd, enskild medborgare, tjänsteman eller politisk nämnd. 

 

Frågorna tas upp under § ”Ärenden till UI” på dagordningen. 

 

Ärenden behandlas på Ungdomsinskottets möte och man bildar grupper som fördjupar sig i 

varje enskilt ärende. Gruppen leds av en eller flera ambassadörer från Ungdomsinskottet som 

i sin tur knyter till sig ett antal ungdomar ute på skolorna som har intresse i just denna 

specifika fråga. 

 

Gruppen får en viss förutbestämd tidsperiod på sig att utreda ärendet genom att på olika sätt 

samla in övriga ungdomars åsikter. 

 

Efter tidsperiodens utgång ska gruppen genom gruppledaren (UI-ambassadören) avlägga en 

rapport till Ungdomsinskottet, muntlig eller skriftlig. Rapporten ska också delges utbildnings- 

och kulturnämnden samt förslagsställaren. 

 

Efter avlagd rapport upplöses gruppen och ärendet är för tillfället avslutat för 

Ungdomsinskottets del och man går på nya ärenden. 



 
 

 

Flera olika ärenden kan vara under behandling samtidigt. 

 

Ungdomsinskottet ska vara väl insatt i elevrådens arbete och ha ett kontinuerligt samarbete 

med dessa. 

 

Arvode 

 

14§ 

Arvode utbetalas till de tjänstgörande ambassadörerna och ersättarna i Ungdomsinskottet vid 

varje tillfälle där man fått en kallelse där man förväntas närvara och representerar 

Ungdomsinskottet enligt följande: 0-2 timmar = 100 kr. 2-3 timmar = 200 kr. över 3 timmar = 

300 kr.  

 

Reseersättning utgår vid uppvisande av bussbiljett. 

 

Ledamöter från utbildnings- och kulturnämnden och deras närvarande ersättare arvoderas 

enligt bestämmelser om ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda inom 

Markaryds kommun. 


