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ORGANISATORISK STRATEGI FÖR 

SVERIGES UNGDOMSRÅD 
Antagen på kongressen i Skövde 2015 

SYFTET MED DEN ORGANISATORISKA STRATEGIN 
Den organisatoriska strategin är Sveriges ungdomsråds långsiktiga planläggning för hur 

organisationen ska utvecklas. Den ger en tydligare bild av den framtid som Sveriges 

ungdomsråd strävar emot samt är tänkt att ligga till grund för framtida verksamhetsplaner. 

Den organisatoriska strategin sträcker sig över tio år och berör organisationens expansion, 

interna utveckling samt organisationens ekonomi. 

 

ARBETSSÄTT 
Den organisatoriska strategin är uppdelad i tre områden: organisation, medlemsvård och 

ekonomi. Varje område är sedan uppdelat i tre tidsperioder: 2015-2017, 2017-2020 och 

2020-2025. Varje område inleds med en beskrivning och ett underlag för områdets mål. Efter 

det kan man läsa de olika mål som är satta för varje tidsperiod. Alla mål som finns i den 

organisatoriska strategin ska vara mätbara och/eller möjliga att följa upp med direkta 

åtgärder. 

Den organisatoriska strategin ska lyftas vid varje kongress i samband med att 

verksamhetsplanen presenteras, för att så se till att verksamhetsplanen och 

verksamhetsberättelsen säkerställer att målen i organisatoriska strategin uppfylls. Samt att 

den organisatoriska strategin känns i tidsenlig och relevant. Vid varje tidsperiods slut kommer 

man göra en avstämning under kongressen, i samband med verksamhetsberättelsen, där 

man ser om man lyckats uppfylla alla mål. 
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ORGANISATION 
Denna del handlar om organisationens expansion i antal anslutna medlemsungdomsråd, 

antal enskilt anslutna medlemmar samt geografisk spridning och demografisk representation. 

Denna del berör även medlemmarnas känsla av ägandeskap över organisationen samt 

utökandet av organisationens verksamhet. 

Mål 

1. Sveriges ungdomsråd ska ha som mål att öka antalet anslutna medlemsungdomsråd samt 

antalet enskilt anslutna medlemmar. 

 2017: Vid årsmötet 2017 ska Sveriges ungdomsråd ha 90 anslutna 

medlemsungdomsråd. 

 

 2020: Vid årsmötet 2020 ska alla existerande ungdomsråd i Sverige vara anslutna till 

Sveriges ungdomsråd. 

 

 2025: Vid årsmötet 2025 ska Sveriges ungdomsråd ha ökat antalet ungdomsråd i 

Sverige, och därmed antalet anslutna medlemsungdomsråd till 200 anslutna 

medlemsungdomsråd. Sveriges ungdomsråd ska även ha ökat antalet enskilt anslutna 

medlemmar med 100% sedan 2020. 

 

2. Sveriges ungdomsråd ska ha som mål att bredda representationen till att även innefatta 

delar av landet där organisationen har låg representation samt geografiska områden med 

särskilda demografiska egenskaper där organisationen har dåligt representation enligt de 

kartläggningar som har gjorts och görs i framtiden. 

 Mål 2017: Fram till årsmötet 2017 så ska minst 20 % av de nya medlemsungdomsråd 

som anslutit sig sedan 2015 representera delar av landet där organisationen har låg 

representation samt geografiska områden med särskilda demografiska egenskaper 

där organisationen har dåligt representation. 

 

 Mål 2020: Fram till årsmötet 2020 så ska minst 50 % av de nya medlemsungdomsråd 

som anslutit sig sedan 2020 representera delar av landet där organisationen har låg 

representation samt geografiska områden med särskilda demografiska egenskaper 

där organisationen har dåligt representation. 

 

 Mål 2025: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2025 kunna redovisa hög 

representation inom alla delar av landet. 
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3. Sveriges ungdomsråd ska stötta bildandet av regionala ungdomsråd samt de regionala 

ungdomsrådens arbete. 

 Mål 2017: Vid årsmötet 2017 ska Sveriges ungdomsråd ha kartlagt fördelarna med 

regionala ungdomsråd samt hur organisationen aktivt ska stötta och driva på 

bildandet av regionala ungdomsråd. 

 

 Mål 2020: Vid årsmötet 2020 ska Sveriges ungdomsråd ha sett över möjligheterna att 

stötta de regionala ungdomsråden för att de ska kunna arbeta med europeiska 

samarbeten. 

 

 Mål 2025: Vid årsmötet 2025 ska Sveriges ungdomsråd ha som mål att alla Sveriges 

landsting och regioner har ett ungdomsråd. 

 

5. Sveriges ungdomsråd ska ha som mål att öka antalet projekt som organisationen bedriver. 

 Mål 2017: Vid årsmötet 2017 ska Sveriges ungdomsråd ha skrivit minst två nya 

projektansökningar, en per år, för externt finansierade projekt. 

 

 Mål 2020: Vid årsmötet 2020 ska Sveriges ungdomsråd ha skapat förutsättningarna 

för att hädanefter alltid ha minst ett externt finansierat projekt i rullning vid varje givet 

tillfälle oavsett organisationens ekonomiska förutsättningar. 

 

 Mål 2025: Vid årsmötet 2025 ska Sveriges ungdomsråd kunna redovisa för att 

organisationens projekt definierar sina målgrupper samt får genomslag på ett sådant 

sätt att det resulterar i en jämn geografisk fördelning över hela Sverige. 
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MEDLEMSVÅRD 
I denna del berörs utbildningar för våra medlemmar, användandet av medlemmarna som en 

resurs och kompetensbank samt utvecklandet av medlemsungdomsrådens verksamhet. 

Mål 

1. Sveriges ungdomsråd ska erbjuda utbildningar för medlemsungdomsrådens styrelser i 

syfte att utöka den interna kompetensen. Dessa utbildningar ska vara utöver de utbildningar 

som idag hålls med utbildarpoolen som syfte. 

 Mål 2017: Sveriges ungdomsråd ska ha återupptagit Ledarskaps Akademin. Sveriges 

ungdomsråd ska även se över en plan för internutbildning av styrelserna i 

medlemsungdomsråden för att höja kompetensnivån inom organisationen. 

 

 Mål 2020: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2020 kunna redovisa att man 

påbörjat utbildningsinsatser till styrelser runt om i landet för att höja kompetensnivån 

inom organisationen. 

 

 Mål 2025: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2025 ha sett över möjligheterna att 

ställa krav på personerna som gått sagda utbildning att de ska utbilda sitt eget och 

andra, i första hand närliggande, ungdomsråd. Sveriges ungdomsråd ska då även ha 

utformat utbildningen på ett sådant sätt att deltagarna lär sig att lära ut till andra. 

 

2. Sveriges ungdomsråd ska ha som mål att de enskilt anslutna medlemmarna ska kunna 

användas som en resurs vid både intern utbildning och externa föreläsningar. 

 Mål 2017: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2017 ha sett över möjligheterna för 

att låta deltagarna i utbildarpoolen även internutbilda andra medlemmar för att höja 

kompetensnivån inom organisationen. 

 

 Mål 2020: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2020 ha ersatt den internutbildning 

som kansli och styrelse idag erbjuder mot en internutbildning som erbjuds av 

utbildarpoolens medlemmar. 

 

 Mål 2025: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2025 ha en färdig struktur för 

internutbildningar med fokus på olika områden så som: externa föreläsningar, 

medlemsvärvning och marknadsföring samt att det finns olika nivåer där den slutliga  

utbildningen innebär att man själv får utbilda andra.  
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 3. Sveriges ungdomsråd ska se över fördelarna med samt möjligheterna för att använda 

regionala ungdomsråd som samlande organ vid exempelvis projekt, aktiviteter, utbildningar 

mm. 

 Mål 2017: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2017 ha tagit fram en plan för hur 

de regionala ungdomsråden skulle kunna fungera som samordnande enheter för 

projekt, aktiviteter, utbildningar mm. 

 

 Mål 2020: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2020 kunna redovisa att man har 

erbjudit utbildningar till styrelserna för regionala ungdomsråd i hur de ska samordna 

ungdomsråden som finns i deras regioner i utbyte mot att det regionala 

ungdomsrådet fungerar som en samlande enhet även för Sveriges ungdomsråds 

projekt, aktiviteter, utbildningar mm. 

 

 Mål 2025: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2025 kunna redovisa att man aktivt 

har arbetat på ett sätt som utnyttjar de regionala ungdomsråden som samordnande 

enheter både i interna och externa projekt, aktiviteter, utbildningar mm. 

 

4.Sveriges ungdomsråd ska arbeta med att hjälpa de lokala ungdomsråden att utveckla sin 

verksamhet. 

 Mål 2017: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2017 ha tagit fram en plan för att 

kunna erbjuda utbildningar som inriktar sig på att hjälpa medlemsungdomsråden att 

utveckla sin verksamhet. Exempelvis genom att hjälpa ett ungdomsråd som inte har 

något politiskt inflytande med hur de ska övertala sina politiker att ge ungdomsrådet 

större inflytande. 

 

 Mål 2020: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2020 kunna redovisa att 

organisationen har erbjudit utbildningar som inriktar sig på att hjälpa 

medlemsungdomsråden att utveckla sin verksamhet. 

 

 Mål 2025: Sveriges ungdomsråd ska vid årsmötet 2025 kunna redovisa att 

organisationen har gett råd och stöttning för att alla medlemsungdomsråd ska kunna 

uppnå en gemensam lägstanivå gällande politiskt inflytande. 
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EKONOMI 
I denna del berörs organisationens ekonomi, främst berörs frågan om att stabilisera 

organisationens ekonomi och säkerställa ekonomisk överlevnad. Sveriges ungdomsråd vill 

uppnå en ekonomi i balans med vårt kapital så att organisationen klarar ett år utan extern 

finansiering. 

Mål 

1. Sveriges ungdomsråd ska ha långsiktiga mål rörande hur man ska uppnå en stabil 

ekonomi. 

 Mål 2017: Fram till årsmötet 2017 så ska Sveriges ungdomsråd ha arbetat fram en 

plan för hur man ska stabilisera organisationens ekonomi. 

 

 Mål 2020: Fram till årsmötet 2020 så ska Sveriges ungdomsråd ha tillräckligt med 

kapital undanlagt för att hädan efter kunna bedriva den ordinarie verksamheten i stort 

sett intakt men med lägre kostnader och inga nya satsningar under ett (1) år om 

ekonomiska resurser ifrån Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, 

uteblir. 

 

 Mål 2025: Vid årsmötet 2025 så ska Sveriges ungdomsråd kunna redovisa att 

organisationen har tillräckligt med kapital för att hädan efter kunna bedriva ordinarie 

verksamhet fullt intakt, utan några besparingar, under ett (1) år om ekonomiska 

resurser ifrån MUCF uteblir. 

2. Sveriges ungdomsråd ska ha som mål att så många medlemsungdomsråd som möjligt ska 

ha möjligheten att vara fristående föreningar (och därmed bidragsgivande). 

 Mål 2017: Vid årsmötet 2017 så ska alla medlemsungdomsråd ha kunskap om vikten 

av att vara bidragsgivande samt kunskap om tillvägagångssättet för att bli ett 

bidragsgivande ungdomsråd. Sveriges ungdomsråd ska även ha lagt fram en plan för, 

samt påbörjat arbetet med, att lobba mot Sveriges kommuner för att de ska ge sina 

ungdomsråd möjligheten att välja huruvida de ska vara en fristående förening eller 

inte. 

 

 Mål 2020: Vid årsmötet 2020 ska hälften av alla medlemsungdomsråd ha erbjudits 

möjligheten att vara en fristående förening, och därmed bidragsgivande, av sina 

kommuner. 

 Mål 2025: Vid årsmötet 2025 ska alla medlemsungdomsråd ha erbjudits möjligheten 

att vara en fristående förening, och därmed bidragsgivande, av sina kommuner. 


