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VERKSAMHETSPLAN 2017/2018 
INTRODUKTION  
Sveriges ungdomsråd är en organisation i utveckling på många sätt. Vi har under de sen-
aste åren antagit många nya styrdokument och har reviderat eller avskaffat gamla styr-
dokument. Som en del av detta kan vi ser hur organisationen har breddats till att ta ett 
tydligare ställningstagande för ungas mänskliga rättigheter och inte bara ungas demo-
kratiska rättigheter.  
Vi kan också se hur behovet av nya former av utbildningar växer i takt med att medlem-
marna och ungdomsråden vill bedriva nya former av verksamheter, vill använda sina de-
mokratiska rättigheter på nya sätt och vill tycka till i fler frågor. Ett exempel på detta är 
det nya intresset för regionala ungdomsråd som har vuxit fram och där vi ser att vi 
måste låta organisationen utvecklas för att inte tappa det engagemang som medlem-
marna nu visar.  
 
Samtidigt kan vi se att det finns ett stort behov av kontinuitet och uppföljning bland ung-
domsråden. Nya ungdomsråd ansluter sig hela tiden till vår organisation men nästan 
lika många faller också bort. Detta har varit en trend under flera år och beror ofta på att 
många ungdomsråd är helt beroende av sina eldsjälar. Detta är inte hållbart för Sveriges 
ungdomsråd, för medlemsungdomsråden och allra minst för eldsjälarna som bränner ut 
sig. Vi kan också se hur de ungdomsråd som har en mer direkt och kontinuerlig kontakt 
med oss i Sveriges ungdomsråd, oavsett om det är med kansliet eller styrelsen, ofta 
lyckas skapa mer hållbara arbetssituationer i sina ungdomsråd.  
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ORGANISATION & MEDLEMSSTÖD  
Som vi pratade om i inledningen så är Sveriges ungdomsråd i en situation där vi inte kom-
mer kunna växa som organisation om vi inte förvaltar det vi redan har. Därför vill vi under 
det kommande verksamhetsåret satsa mycket på att knyta starkare band med de ungdoms-
råd som nu är medlemmar i Sveriges ungdomsråd innan vi går vidare med att starta fler. 
Samtidigt ser vi fortfarande hur ungdomsråd är vanligare i medelstora och stora städer än 
på landsbygden och i förorter och därför kommer vi fortsatt satsa på att ge stöd till dessa 
områden för att det ska kunna skapas fler ungdomsråd där.  

Mål  

1. Sveriges ungdomsråd skall arbeta för att 70% av avdelningarna ska finnas representerade 
på kongressen 2018  

2. Sveriges ungdomsråd skall öka antalet avdelningar som årsrapporterar till organisationen 
under kalenderåret 2017 med 20 % jämfört med resultatet 2016  

3. Sveriges ungdomsråd skall öka antalet enskilt anslutna medlemmar som årsrapporteras 
till organisationen under kalenderåret 2017 med 20 % jämfört med resultatet 2016  

4. Sveriges ungdomsråd skall satsa på att öka medlemsbasen i förorter, på landsbygden och 
glesbygd  

5. Sveriges ungdomsråd skall upprätta och upprätthålla en direkt kontakt med varje enskilt 
medlemsungdomsråd  

6. Sveriges ungdomsråd skall revidera den Organisatoriska strategin till kongressen 2018 

7. Sveriges Ungdomsråd ska arbeta för minst 5 (fem) motioner ska ha inkommit till kongres-
sen 2018.  
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UTBILDNINGAR  
En stor del av Sveriges ungdomsråds verksamhet är våra utbildningar. Som tidigare nämnts 
så ser vi ett behov av att utveckla vårt nuvarande utbildningssystem och hitta nya former för 
att kunna utbilda fler medlemmar, oftare och att kunna nå ut med den mer grundläggande 
ungdomsråds-kunskapen på ett bättre sätt. Vi kommer fortsätta med de existerande for-
merna av utbildningar parallellt med att vi hittar nya former för att bättre kunna ge medlem-
marna det stöd som de behöver.  

Mål  

1. Sveriges ungdomsråd skall arrangera minst tre (3) nationella träffar för avdelningarna  

2. Sveriges ungdomsråd skall utveckla ett nytt utbildningssystem som bättre uppfyller med-
lemmarnas behov  

3. Sveriges ungdomsråd skall bedriva en pilot-verksamhet med regionala utbildningsträffar  

4. Sveriges ungdomsråd skall göra en satsning för att ge medlemmarna information, kun-
skap och verktyg för att de ska kunna starta regionala ungdomsråd  

5. Sveriges ungdomsråd skall hålla minst en (1) utbildningshelg för Utbildarpoolen  

6. Sveriges ungdomsråd skall hålla minst en (1) utbildningshelg för Ordförandenätverket 
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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 vår största finansiär. Trots att det 
finns projekt som ger finansiering är dessa endast temporär finansiering. Därför föreslår 
styrelsen satsningar under kommande verksamhetsår för att långsiktigt se över finansie-
ringen av organisationen. En stor del i detta är att bredda intäkterna från bara bidrag och 
satsa mer på extern finansiering.  

Mål  

1. Sveriges ungdomsråd skall under kommande verksamhetsår sälja utbildningar och 
material för 180 000 kr  

2. Sveriges ungdomsråd skall se till att alla avdelningar har kunskap om vikten av att vara bi-
dragsgivande samt tillvägagångssättet för att bli ett bidragsgivande ungdomsråd  

3. Sveriges ungdomsråd skall lägga fram en plan för, samt påbörjat arbetet med, att lobba 
mot Sveriges kommuner och regioner för att de ska ge sina ungdomsråd valet att vara fri-
stående föreningar med behållet stöd 
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POLITISK PÅVERKAN  
Sveriges ungdomsråd antog på kongressen 2015 ett politiskt program som nu under kon-
gressen 2017 ligger på förslag att revideras. Det är utifrån detta politiska program som Sve-
riges ungdomsråds politiska arbete tar sin grund. Viktigt att komma ihåg är att vårt påver-
kansarbete är resultatet av medlemmarnas och avdelningarnas gemensamma insatser. Det 
är alltså genom att stötta och stärka våra avdelningar som vårt huvudsakliga politiska arbete 
sker.  

Sveriges ungdomsråd 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 tillvara på sina demokratiska fri- och 
rättigheter kommer hela ungdomsrådssverige få ett lyft.  

I detta arbete vill vi också integrera en intersektionell analys där vi ser att ungas möjligheter 
att påverka och delta i demokratin inte enbart påverkas av deras ålder utan även kan påver-
kas på grund av deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, relig-
ion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller klass. Därför ser vi 
att det är minst lika viktigt att vi kämpar för ungdomars mänskliga rättigheter och mot ras-
ism, fascism, homofobi och sexism i syfte att ge alla ungdomar samma förutsättningar att ta 
tillvara på sina demokratiska fri- och rättigheter.  

Mål  

1. Sveriges ungdomsråd skall under verksamhetsåret erbjuda kampanjmaterial som kan an-
vändas av de lokala och regionala ungdomsråden som en del i deras politiska verksamhet  

2. Sveriges ungdomsråd skall jobba med utbildningsinsatser riktade mot ungdomar som 
idag inte organiserar sig, i syfte att informera dem om ungas mänskliga och demokratiska 
rättigheter  

3. Sveriges ungdomsråd skall, tillsammans med medlemsungdomsråden, driva en kampanj 
mot att många offentliga och privata verksamheter kräver att firmatecknaren för ung-
domsråden ska vara myndig samt om vikten av ungas fria organisering och hur offentlig-
heten kan skapa goda förutsättningar för att unga på eget initiativ ska kunna delta i de-
mokratin 

4. Sveriges Ungdomsråd ska, inför valet 2018, undersöka möjligheterna till samarbete inom 
ramen av arbetet med att sänka rösträttsåldern till det året en fyller 16 år som fokus.  


