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Yttrande över revidering av A-delen i nämndernas
Reglementen
Yttrande

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår bygg- och miljönämnden att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Bygg- och miljönämnden fick den 11 maj 2022 rubricerat yttrande från kommunstyrelsekontoret att
besvara. Bygg- och miljönämnden berörs av revidering i A-delen som är nämndernas gemensamma
reglementen. Revidering som föreslås är tillkomst i §13 närvarorätt som ger ordförande möjlighet att
bjuda in representant från ungdomsrådet att närvara vid sammanträden i nämnd och utskott.
Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på revidering i A-delen för nämndens reglemente.

Bakgrund
Kommunstyrelsekontoret har under år 2021 fått i uppdrag från val- och demokratinämnden att utreda
frågan om att inrätta ett så kallat ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun. Uppdraget har utgått ifrån
att främja ungas intresse för demokrati och politik samt att i enlighet med de rättigheter som
stipuleras av barnkonventionen, ge barn och unga i Norrtälje kommun rätt att bilda och uttrycka sina
åsikter i frågor som berör dem. I utredningen har identifierats att en lämplig lösning är en utveckling
av det ungdomsråd som idag bedrivs av Trygg i Norrtälje kommun. I syfte att säkerställa
ungdomsrådets delaktighet och möjlighet att påverka den kommunala politiken föreslås att
ungdomsrådet ska kunna väcka förslag till förvaltningarna samt att dessa frågor ska hanteras utifrån
sedvanlig praxis. För att ungdomsrådets representanter ska kunna delta i politiska sammanträden
där ungdomsrådets frågor hanteras föreslås en ny skrivning i A-delen i nämndernas reglemente.
Skrivningen ska ge ordförande möjlighet att bjuda in en representant från ungdomsrådet att närvara
på ett utskott eller nämnd.
Koppling till gällande styrdokument
Mål och Budget 2020–2022.
Lagkrav
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Inkorporeringen av
barnkonventionen syftar till att synliggöra barnets rättigheter och skapa en grund för ett mer
barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Enligt en av konventionens grundprinciper, Artikel
12, ska ”Konventionsstaterna tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
barnets ålder och mognad.”

Beskrivning av ärendet
Förändringarna i den nämndsgemensamma A-delen är följande:
Att under A-delens §13 Närvarorätt lägga till ett nytt stycke enligt följande lydelse:
”Ordförande har möjlighet att bjuda in representant från ungdomsrådet för att delta vid utskott eller
nämnds sammanträde.”

Konsekvensanalys/riskanalys
Är inte tillämplig.
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Förslaget beräknas kunna medföra en obetydlig ökning av antalet ärenden som ska beredas i byggoch miljönämnden. Beredningen förväntas kunna genomföras inom bygg- och miljönämndens
beslutade budgetram.
Deltagande av en representant under arbetsutskotten kommer också att medföra utökade kostnader
för arvoden. Arvodet för den av ordförande inbjudna representanten från ungdomsrådet föreslås vara
detsamma som övriga förtroendevalda.

Förvaltningens analys och slutsatser
Ändringen kommer inte beröra bygg- och miljönämndens verksamheter i så hög grad.

Tidplaner
Bygg- och miljönämndens yttrande ska tillställas kommunstyrelsekontoret senast 7 juni för beslut i
kommunfullmäktige 20 juni.
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