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Reglemente för samverkan barn och ungdom 
 

1. Uppgifter 
Samverkan barn och ungdom är ett rådgivande organ för samarbete kring 
barn- och ungdomsfrågor. Gruppens uppgift är att fungera som ett 
informations- och diskussionsforum med särskild inriktning på drog- och 
brottsförebyggande insatser.  
 
Gruppen ska arbeta förebyggande och ta initiativ till samordning inom 
området när det behövs. Barnkonventionen utgör grund för gruppens 
arbete. 
 

2. Organisation och sammansättning 
Samverkan barn och ungdom är organisatoriskt knuten till barn- och 
ungdomsnämnden. Ordförande och vice ordförande för rådet ska väljas 
bland de ledamöter som representerar någon av nämnderna som ingår i 
gruppen och utses av kommunstyrelsen. 
 
Gruppen ska bestå av 12 ordinarie ledamöter med lika många ersättare 
varav kommunstyrelsen utser två ledamöter och två ersättare. 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd samt 
vård- och omsorgsnämnden representeras av ordförande och vice 
ordförande eller, i den utsträckning flera vice ordförandeposter 
förekommer, av förste vice ordförande i nämnderna. Berörda nämnder 
ska utse två ersättare vardera. 
 
Polismyndigheten i Karlstad har därutöver en adjungerad ledamot och 
representeras av länspolismästaren eller den hon/han utser. Ungdoms-
fullmäktige i Karlstad har också rätt att utse två adjungerade ledamöter 
till gruppen. 
 
Berörda förvaltningar representeras av respektive förvaltningschef eller 
den hon/han utser. 
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3. Arbetsformer 
Samverkan barn och ungdom sammanträder minst två gånger per år. 
Ordföranden avgör om det finns skäl att kalla till extra möten därutöver. 
Dagar och tider för gruppens möten bör fastställas innan årets början. 
 
Ersättare deltar enbart i möte om ordinarie ledamot har förhinder. 
 
Gruppen ska arbeta på ett öppet sätt så att olika personer kan delta i hela 
eller delar av möte för att tillföra information, kompetens eller i övrigt 
besvara frågor från gruppen. Gruppen kan om man vill och anser att det 
behövs arbeta med en eller flera arbets- och/eller referensgrupper. 
 
Ordföranden har ett särskilt ansvar för dagordningen och för att berörda 
tjänstemän eller andra bjuds in till möten.  

 
4. Administrativa rutiner 
Barn- och ungdomsförvaltningen svarar för sekreteraruppgifter och övrig 
administration kring samverkan barn och ungdom.  
 
Kallelse med dagordning skickas ut i förväg vilket bör ske minst fem 
dagar innan möte. Ordföranden ansvarar för att kalla till möten. I den 
mån ordföranden är frånvarande ansvarar vice ordföranden för kallelsen.  
 
Protokoll ska skrivas efter varje möte och justeras av ordförande och 
ytterligare en representant. Protokollet ska på lämpligt sätt tillhanda-
hållas gruppen. 

 

5. Ekonomi och arvode  
För ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare utgår arvode för 
protokollfört möte respektive dagarvode enligt vad som sägs i villkoren 
för förtroendevalda i koncernen Karlstads kommun. Något löpande ar-
vode för uppdragen som ordförande och vice ordförande i gruppen utges 
däremot inte. 
 
Arvode för protokollfört möte hanteras av barn- och ungdomsförvalt-
ningen men bekostas av den nämnd för vars uppdrag en ledamot eller 
ersättare deltar i gruppen. Övriga eventuella ersättningar som dagarvode, 
förlorad arbetsinkomst och ersättning vid resa eller förrättning hanteras 
och bekostas av den nämnd för vars räkning personen deltar. 
 
De administrativa kostnader i övrigt som föranleds av gruppens möten  
hanteras inom ramen för den budget som finns för samverkan barn och 
ungdom.  
 
 

________________________ 


	1. Uppgifter
	2. Organisation och sammansättning
	3. Arbetsformer
	4. Administrativa rutiner
	5. Ekonomi och arvode

