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Reviderad A-del av nämndernas reglemente
Förslag till beslut
Val-och demokratinämnden föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar om nya skrivningar i A-delen av nämndernas reglemente enligt Bilaga 1.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
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 nämndernas reglemente. Skrivningen ska ge ordförande möjlighet
att bjuda in en representant från ungdomsrådet att närvara på ett utskott eller nämnd.

Ärendet
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. Utredningen har utgått ifrån
att ge barn och unga ökat inflytande i samhällsfrågor som berör dem och främja ett brett intresse för
demokrati och politik. I utredningen har identifierats att en lämplig lösning är en utveckling av det
ungdomsråd som idag bedrivs av Trygg i Norrtälje kommun. Ett antal åtgärder har identifierats för att
säkerställa att ungdomsrådet ska få legitimitet i den kommunala verksamheten och ungdomarnas
förslag ska tas omhand på bästa sätt. Åtgärder som identifierats som viktiga är att det ska finnas ett
formellt uppdrag om att bedriva ungdomsrådet, avsatta resurser för ändamålet samt förtydligande av
hur ungdomsrådets förslag och yttranden ska hanteras av den kommunala förvaltningen och
nämnderna.
I ärendet med titeln ”Utveckling av Ungdomsrådet i Norrtälje kommun” (VN 2022-12) presenteras ett
förslag som utgår ifrån en utveckling av ungdomsrådet samt ett föreslag på reglemente för
ungdomsrådet. Val- och demokratinämnden beslutar i ärendet på sitt sammanträde den 28 april 2022.
Förslag om Reviderad A-del av nämndernas reglemente
Som en del i arbetet med att förtydliga hur ungdomsrådets förslag och yttranden ska hanteras av den
kommunala förvaltningen och nämnderna har man identifierat ett behov av att det ska finnas en

fastställd ordning för hur ungdomsrådets förslag ska presenteras och hanteras av kommunens
organisation. Utifrån detta behov har ett förslag utarbetats. Förslaget syftar till att ge ungdomsrådet
delaktighet samt möjlighet att påverka kommunens politik.
Förslaget innebär att ungdomsrådet ska kunna presentera frågor för förvaltningen som hanterar frågan
utifrån sedvanlig praxis. Ungdomsrådet ska även ha möjlighet till separata forum där de kan möta
politiker för dialog om sina förslag eller för att ställa frågor. För att möjliggöra att representanter från
ungdomsrådet kan delta under sammanträden där rådets förslag hanteras föreslås följande nya
skrivningar i A-delen av nämndernas reglemente under §13 Närvarorätt:
”Ordförande har möjlighet att bjuda in representant från ungdomsrådet för att delta vid utskott eller
nämnds sammanträde.”
Förslaget bygger på att ungdomsrådet ska ha möjlighet att delta på ett politiskt sammanträde. Under
mötet deltar en representant från ungdomsrådet, på inbjudan av ordförande. Fördelarna med detta
förslag är att det ger ungdomarna delaktighet och möjlighet att få presentera sina förslag för utskottet
eller nämnden innan beslut. Det kan skapa mer direktdeltagande där ungdomarna känner större
inkludering och inflytande, vilket kan öka känslan av tillit till våra politiker och kommunen som helhet.
En ytterligare fördel är att närvaron kan ge ungdomarna insikt i hur ett politiskt sammanträde och
beredningsprocessen går till.

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.”
Koppling till gällande styrdokument
I kommunens Mål och Budget 2020–2022 finns kopplingar till detta uppdrag, särskilt inom Målområde
7. “Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet,
egenmakt och egenförsörjning.” Inom detta målområde finns bland annat delmålet att ”3. Öka den
demokratiska delaktigheten och samhörigheten”. Under detta delområde beskrivs att ”Norrtälje
kommun har en viktig roll i att främja delaktighet i den demokratiska processen, inte minst bland barn
och unga, vilket ställer krav på utvecklade och innovativa arbetssätt.” Inom detta mål gavs
kommunstyrelsen och Val-och demokratinämnden följande uppdrag: “Utveckla arbetet med involvering
av barn och unga i samhällsutvecklingen, t ex genom ökad samverkan med Ungdomsrådet.”
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Förslaget beräknas kunna medföra en ökning av antalet ärenden som ska beredas i den kommunala
verksamheten vilket kan medföra vissa kostnader. Beredningen förväntas dock kunna genomföras
inom den av respektive nämnds 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
Kommunstyrelsekontoret har identifierat ett behov av förtydligande av hur ungdomsrådets förslag och
yttranden ska hanteras av den kommunala förvaltningen och nämnderna. Detta för att säkerställa att
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ungdomsrådet ska få legitimitet i den kommunala verksamheten samt bibehålla de ungas
engagemang.
Efter att ha övervägt olika lösningar bedömer kommunstyrelsekontoret att en ny skrivning i A-delen av
nämndernas reglemente är det mest lämpliga alternativet för att säkerställa ungdomsrådets
delaktighet och möjlighet att påverka den kommunala politiken. Kommunstyrelsekontoret föreslår att
en representant från ungdomsrådet ska ha möjlighet att närvara vid nämndernas arbetsutskott, på
inbjudan av ordförande.
Kommunstyrelsekontorets analys är att fördelen med förslaget är att det ger ungdomarna möjlighet att
presentera sina förslag för politiken. Förslaget ger också möjlighet till insikt i hur ett politiskt
sammanträde samt beredningsprocessen går till. Det kan även skapa mer direktdeltagande där
ungdomarna känner större inkludering och inflytande, vilket kan öka tilliten till våra politiker och
kommunen som helhet.
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