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Riktlinjer ungdomsombud i regionstyrelsen
Bakgrund
Enligt § 5.8 mom 1 i Unionens stadgar ska regionen vid årsmötet välja
ungdomsombud för ett år. Antalet ungdomsombud i regionstyrelsen fastställs inte i
stadgarna utan regionens årsmöte beslutar om antal. Den som valts som ledamot
eller suppleant i regionstyrelsen kan inte inneha uppdrag som ungdomsombud.
Riktlinjerna för ungdomsombud i regionstyrelsen syftar till att definiera rollen som
ungdomsombud utifrån en gemensam förbundsövergripande syn på uppdragets
syfte och roll. Definition enligt riktlinjerna ska ses som utgångspunkter för
ungdomsombud men det kan förekomma skillnad mellan regioner.
Syfte med ungdomsombud
Unionens uppgift att förena och företräda medlemmarna samt tillvarata och främja
deras intressen innebär att förbundet behöver avspegla medlemsgruppen i
förtroendevaldaleden inom förbundet.
Unionen har, för att avspegla förbundets olika medlemsgrupper, ett intresse av att
unga medlemmar finns med i beslutande församlingar. Unga, precis som
exempelvis olika branschområden eller små och stora arbetsplatser, ger perspektiv
som är av nytta för regionen och förbundet när det ska fatta beslut om vad
Unionens medlemsintressen är och hur dessa ska uppnås. Unionen strävar efter
mångfald vid fördelning av förtroendeuppdrag och ålder är ett av flera perspektiv
som behöver lyftas för att förbundet ska ha en så bra representativitet som möjligt
vid fördelning av förtroendeuppdrag.
Unga medlemmar bidrar med perspektiv och erfarenheter som är till gagn för
förbundets utveckling. Ungdomsombud i regionstyrelsen skapar även möjlighet att
få fler unga förtroendevalda på förtroendeuppdrag i och för förbundet på regional
nivå.
Ungdomsombud är en resurs i arbetet inom regionstyrelsen och styrelsens arbete.
Ungdomsombudet har, vilket anges under ”Roll i regionstyrelsen”, närvaro-,
yttrande-, och förslagsrätt och kan bidra till styrelsens arbete på samma sätt som
övriga regionstyrelseledamöter.
Roll i regionstyrelsen

Ungdomsombud har enligt Unionens stadgar § 5.10 mom 2 närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt vid samtliga möten med regionstyrelsen, men inte rösträtt.
Ungdomsombud har till uppgift att bidra till styrelsen utifrån sina erfarenheter och
kompetens och även ett ansvar för att lyfta in ett ungperspektiv på de frågor
regionstyrelsen behandlar. Ungdomsombud tillvaratar unga Unionen-medlemmars
intressen i regionstyrelsens arbete, diskussioner och beslut.
Ungdomsombud bör även vara en resurs för regionstyrelsen och regionkontor i
samband med exempelvis aktiviteter, kampanjer eller möten som riktar sig till
yngre medlemmar eller potentiella medlemmar.
Kompetensutveckling
Ungdomsombud i regionstyrelsen är behörig och kan söka till alla de kurser som
anordnas av förbundet eller av regionen som en ordinarie eller suppleant i
regionstyrelsen kan söka.
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