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VERKSAMHETSPLAN 2016/2017 
Antagen på kongressen i Göteborg 2016 

ORGANISATION 
I Sveriges ungdomsråd sker mycket verksamhet för både avdelningar och kommuner. Via 

medlemsstödet erbjuder vi stöd och service till medlemsungdomsråden och via projekt 

jobbar vi fram inflytandevägar för unga. För att organisationen ska kunna verka som en stark 

aktör i civilsamhället behöver vi fortsätta växa som organisation. Detta både utifrån antalet 

medlemsungdomsråd och enskilt anslutna. Genom att utveckla organisationen kan vi i 

förlängningen erbjuda större mervärde för våra medlemsungdomsråd. Vi vill lägga fokus på 

att utveckla vår medlemsbas i förort och på landsbygd. Det är där vi ser potential att jämna ut 

en skev medlemsfördelning och samtidigt har vi då potential att tillgängliggöra mångfald. 

Idag är vi är till största del verksamma i större kommuner och innerstad. 

Mål 

Sveriges ungdomsråd skall arbeta för att 70% av avdelningarna ska finnas representerade på 

kongressen 2017 

Sveriges ungdomsråd skall öka antalet anslutna avdelningar till med 40 % jämfört med 

resultatet 2015 

Sveriges ungdomsråd skall öka antalet enskilt anslutna medlemmar med 20 % jämfört med 

resultatet 2015 

Sveriges ungdomsråd skall satsa på att öka medlemsbasen i förorter och på landsbygden 

Sveriges ungdomsråd ska aktivt verka för regionala samarbeten mellan ungdomsråd samt 

bildandet av dessa 

Sveriges ungdomsråd skall verka för att synas mer i nationell, regional och lokal media 
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MEDLEMSSTÖD 
Sveriges ungdomsråds yttersta syfte är att skapa mervärde för de anslutna 

medlemsungdomsråden. Detta genom stöd, utbildningar och möjlighet ti ll utbyte med andra 

ungdomsråd. Organisationens träffar både uppskattats högt samt har visat goda resultat på 

hemmaplan för de medverkande ungdomsråden. Genom att erbjuda utbildning och nya 

infallsvinklar kan medlemsungdomsråden växa. De besitter olika kompetenser där en kan lära 

av varandra på våra träffar. På våra träffar skapas kreativitet, inspiration och lust att lära. Vi 

blir starka när vi samlar vår kunskap och erfarenhet. 

Mål 

Sveriges ungdomsråd skall arrangera minst 4 nationella träffar för avdelningarna 

Sveriges ungdomsråds skall under verksamhetsåret erbjuda styrelseutbildningar till alla 

avdelningar 

Sveriges ungdomsråd skall fortsätta erbjuda alla avdelningar gratis och kvalitetssäkrade 

utbildningar och material 

Sveriges ungdomsråd skall fortsätta vara med och bygga upp, stödja och sprida information 

om ordförandenätverket 

Sveriges ungdomsråd skall fortsätta erbjuda bidrag i form av resefond till träffar och 

verksamhetsfond att söka för avdelningarna 

Sveriges ungdomsråd skall erbjuda nya avdelningar ett besök som innefattar Svung-kunskap 

om organisationen, uppbyggnad samt politiska dokument 

Sveriges ungdomsråd ska se över möjligheterna för att låta deltagarna i utbildarpoolen även 

internutbilda andra medlemmar 

Sveriges ungdomsråd ska ta fram en plan för hur de regionala ungdomsråden kan fungera 

som samordnare för projekt, aktiviteter, utbildningar mm 
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EKONOMI 
Ekonomin i en organisation som Sveriges ungdomsråd är viktig att planera långsiktigt. Idag 

får Sveriges ungdomsråd nästan uteslutande alla sina ekonomiska medel från Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). De beslutar inför varje år om vi ska fortsätta 

få ekonomiska medel av dem. Det här leder till en ekonomisk osäkerhet som är allvarlig då vi 

varje år riskerar att stå helt utan ekonomiska medel från våra största finansiärer. Trots att det 

finns projekt som ger finansiering är dessa endast temporära finansieringar. Därför föreslår 

styrelsen långsiktiga satsningar under kommande verksamhetsår för att långsiktigt se över 

finansieringen av organisationen. En stor del i detta är att bredda intäkterna från bara bidrag 

och satsa mer på extern finansiering. 

Mål 

Sveriges ungdomsråd skall under kommande verksamhetsår ta fram projektidéer att söka 

finansiering för från 2016 

Sveriges ungdomsråd skall under kommande verksamhetsår sälja utbildningar och material 

för 180 000 kr 

Sveriges ungdomsråd skall under kommande verksamhetsåret undersöka möjligheterna 

ytterligare externa finansiering 

Sveriges ungdomsråd ska arbeta fram en strategi för hur organisationen ska få en stabil 

ekonomi 

Sveriges ungdomsråd ska se till att alla avdelningar har kunskap om vikten av att vara 

bidragsgivande samt tillvägagångssättet för att bli ett bidragsgivande ungdomsråd 

Sveriges ungdomsråd ska lägga fram en plan för, samt påbörjat arbetet med, att lobba mot 

Sveriges kommuner för att de ska ge sina ungdomsråd valet att vara fristående föreningar 

med behållet stöd 
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POLITISK PÅVERKAN 
Sveriges ungdomsråds påverkansarbete är resultatet av avdelningarnas gemensamma 

insatser. I mötet mellan ungdomsrådare skapas grunden för vårt påverkansarbete. Vi har en 

tydlig agenda där vi kämpar för ungas demokratiska fri- och rättigheter. Vi vill skapa en bred 

medvetenhet bland unga om deras rättigheter i samhället. När vi lyckas skapa ett 

samhällsklimat där unga vill ta till vara på sina demokratiska fri- och rättigheter kommer hela 

ungdomsrådssverige få ett lyft. 

Mål 

Sveriges ungdomsråd skall under verksamhetsåret synas som en stark, seriös och självklar 

aktör i frågor som rör ungdomsråd och ungdomars demokratiska fri- och rättigheter 

Sveriges ungdomsråd skall värna och utveckla existerande samarbeten och inleda nya utifrån 

vårt politiska arbete 

Sveriges ungdomsråd skall jobba med en opinionsbildning som utgår från det politiska 

programmet 


