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1. DAGORDNING 

KONGRESSEN 2023 
1.   Mötets öppnande  

2.   Val av mötesordförande  

3.   Val av mötessekreterare  

4.   Val av två rösträknare  

5.   Val av två protokolljusterare  

6.   Fastställande av dagordning  

7.   Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande  

8.   Fastställande av röstlängd  

9.   Fastställande av arbetsordning 

10.   Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse  

11.   Fastställande av styrelsens ekonomiska berättelse  

12.   Fastställande av revisorernas revisionsberättelse  

13.   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

14.   Behandling av propositioner  

14.1   Proposition 1: Verksamhetsplan  

14.2   Proposition 2: Medlemsavgift  

14.3   Proposition 3: Politiska programmet  

14.4   Proposition 4: Organisatoriska strategin 

15.   Behandling av motioner  

16.   Fastställande av antal ledamöter i valberedningen  

17.   Val av valberedning  

18.   Val av verksamhetsrevisorer  

19.   Val av ekonomisk revisor  

20.   Fastställande av antal ledamöter i styrelsen  

21.   Val av ordförande till styrelsen  

22.   Val av vice ordförande till styrelsen  

23.   Val av övriga ledamöter till styrelsen  

24.   Övriga frågor  

25.   Kongressens avslutande  
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FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 

KONGRESSEN 2023 
 

Om dagordningen är vilka punkter som ska behandlas under mötet, så är 

arbetsordningen hur mötet ska gå till, vilka regler som ska gälla. Arbetsordningen 

är viktig för att alla ska förstå vad som händer och ha samma nivå av inflytande 

för hur mötet går till.  

 

I förslaget till arbetsordning går vi igenom hur kongressen kommer gå till. 

Arbetsordningen är till stora delar lik den som vi använt tidigare, men detta år 

har vi försökt att göra vissa delar tydligare för er.  
 

 

 
Förslag till beslut 

 

Kongressen föreslås besluta 

 

 Att1 anta den föreslagna arbetsordningen 
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2. ARBETSORDNING 

KONGRESSEN 2023 
 

SPELREGLER FÖR KONGRESSEN 

Kongressen finns till för att alla Sveriges Ungdomsråd medlemmars tankar och 

idéer ska höras och tas i beaktande så att Sveriges Ungdomsråds verksamhet 

och organisation fortsätter utvecklas i den riktning som medlemmarna vill. Det 

är därför viktigt att vi alla tillsammans anstränger oss för att göra mötet så 

demokratiskt och inkluderande som möjligt. Alla deltagare har ett ansvar för att 

skapa ett tryggt rum där alla får komma till tals på goda villkor och med ett bra 

bemötande. Du som deltar på kongressen förväntas bidra till att skapa ett bra 

möte genom att: 

 

• Uppmuntra alla att komma med förslag och delta i diskussioner. 

• Aktivt motverka alla former av förtryck. 

• Visa hänsyn till varandra både i och utanför det formella mötet och ha respekt 

för allas olika erfarenheter, engagemangs- och livsvillkor. 

• Försöka förstå vad andra menar och låta dem utveckla sina tankar. 

• Synliggöra varandras goda idéer och bidrag till mötet och tolka varandra 

välvilligt. 

• Syntolka alla visuella inlägg för att underlätta för samtliga deltagare att ta del 

av informationen. 

• Följa mötespresidiets guidning genom mötet. 

 

Sveriges Ungdomsråd har nolltolerans mot trakasserier och kränkande 

särbehandling. Om du upplever att du blir utsatt för ett olämpligt beteende eller 

om du känner dig otrygg ska du uppmärksamma Sveriges Ungdomsråds kansli 
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på detta. Vid mötets start kommer mötespresidiet att tala om hur du kan 

kontakta ansvarig kanslist. Du kan också mejla till info@sverigesungdomsrad.se. 

När Sveriges Ungdomsråd får kännedom om ett otillåtet beteende hanterar vi 

det skyndsamt i enlighet med Sveriges Ungdomsråds policy och handlingsplan. 

 

 

YTTRANDE-, YRKANDE- OCH RÖSTRÄTT  

Många personer är närvarande på kongressen, men alla har inte samma 

rättigheter. I tabellen nedan visas vilka deltagare som har rätt att göra vad under 

kongressen. Varje ungdomsråd kan delta på kongressen med ett ombud, en 

ersättare, samt en observatör. Ombudet har rösträtt, yttranderätt och 

förslagsrätt, medan ersättare endast har yttranderätt och förslagsrätt. Under 

tabellen kan ni också läsa de olika definitionerna på de olika grupperna.   

 

Rösträtt innebär att du har rätt att vara med och fatta beslut under mötet. Det 

är endast ombud ifrån medlemsorganisationer som har rösträtt. 

 

Förslagsrätt innebär att du har möjlighet att lägga fram förslag som mötet kan 

rösta om. Ombuden, styrelsen och mötespresidiet har rätt att lägga förslag 

under alla delar av mötet medan andra bara har rätt att lägga förslag under 

vissa beslutspunkter. 

 

Yttranderätt innebär att du har rätt att uttrycka din åsikt under mötet, en del 

har yttranderätt 

 

 

 

 

Deltagare Yttranderätt Yrkanderätt Rösträtt 
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Ombud från 

ungdomsråd 
X X X 

Ersättare från 

ungdomsråd 
X X X* 

Observatör från 

ungdomsråd 
X   

Organisationens 

styrelse 
X X  

Organisationens 

valberedning 
X X  

Organisationens 

revisorer 
X X  

Organisationens 

verksamhetschef 
X X  

Mötespresidiet X   

 

*Ersättare har yrkanderätt om de träder in i stället för sitt ombud och det 

justeras i röstlängden.  

 

Ombud = Ett ombud är den personen som har rösträtt. Ombudet ska 

representera hela sitt ungdomsråd, både när den röstar och när den deltar i 

debatten.  

 

Ersättare = Ersättarens uppdrag är att ta över rollen som ombud för sitt 

ungdomsråd om det ordinarie ombudet av någon anledning inte har möjlighet 

att delta på mötet. Det kan vara att ombudet är sjuk, på toa eller av någon 
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anledning inte är i lokalen. Detta är ett viktigt uppdrag eftersom ungdomsrådet 

har rätt att rösta, även om ombudet inte skulle vara på plats. En ersättare kan 

också funka som rådgivare och diskussionspartner till ombudet. 

 

Observatör = En observatör är en person utan både yrkande- och rösträtt. 

Personen har rätt att yttra sig i talarstolen.  

 

Valberedning = Valberedningens uppdrag är att ta hand om nomineringar och 

kandidaturer och utifrån dessa ta fram ett förslag på kandidater till Sveriges 

Ungdomsråds förtroendeposter.  

 

Revisorer = En revisors uppdrag är att granska styrelsen, genom bland annat 

intervjuer och deltagande på styrelsemöten. På kongressen presenterar 

revisorerna Revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen framgår det hur styrelsen 

arbetet under året. På kongressen väljs både lekmannarevisorer och 

auktoriserade revisorer. Lekmannarevisorerna fokuserar mer på 

verksamheten och styrelsens arbete, och de auktoriserade revisorerna fokuserar 

mer på ekonomin. 

 

Verksamhetschef = Verksamhetschefen är chef för kansliet, de anställda, och har 

bland annat ansvar att föreslå budget till den valda styrelsen och söka 

projektbidrag. På kongressen presenterar verksamhetschefen även budgeten 

och den ekonomiska genomgången.   

 

Mötespresidiet = Mötespresidiet består av två ordföranden samt en sekreterare 

och det är dessa som leder mötet. Mötespresidiet är helt oberoende, det vill säga 

att de inte har någon koppling till styrelsen eller verksamheten. Personerna väljs 

på plats under mötet och styrelsen lägger alltid fram ett förslag. 
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FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Röstlängd är det antal personer som är på plats och har rätt att rösta. 

Röstlängden fastställs vid kongressens öppnande och korrigeras varje gång 

mötet återupptas efter ajournering (paus) eller på begäran av kongressen. Detta 

innebär att ombud som ej anmält sig vid kongressens öppnande behöver 

anmälas skriftligt till mötespresidiet för att upptas i röstlängden.  

 

Mötespresidiet ska informeras om en ersättare träder in för ett ombud eller om 

röstlängden på andra sätt behöver justeras, till exempel om ett ungdomsråds 

ombud åker hem. Ibland kan medlemsorganisationer behöva byta ombud, 

ombud kan komma sent eller av olika anledningar behöva avvika från mötet och 

då behöver röstlängden justeras under mötet. Då kan ombudet åberopa 

ordningsfråga och be mötespresidiet att justera röstlängden. 

 

 

PROCEDURREGLER 

 

Talartid 

Personer med yttranderätt har en talartid på tre minuter för sitt första yttrande i 

en debatt. Kongressen kan när som helst välja att införa begränsad talartid 

genom att begära ordningsfråga och rösta om detta. Då begränsas talartiden till 

två minuter. När femton sekunder kvarstår knackar mötesordförande en gång i 

bordet och när tiden är ute två gånger i bordet. 

 

Mötespresidiet kan bevilja längre talartid vid presentationer av propositioner och 

motioner. Yttranden som tolkas har alltid dubbel talartid. 
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Inför personval kan personer med yttranderätt plädera för kandidater. Personen 

har då tre minuters talartid och varje ombud kan bara plädera en gång per 

valärende. I replikskiften är talartiden en minut. 

 

Mötespresidiet har rätt att införa ytterligare talartidsbegränsningar om de anser 

det nödvändigt för att hålla mötestiden. 

 

Begära ordet  

Under mötet kan du begära ordet när du vill säga någonting. Du begär ordet 

genom att ställa upp dig på talarlistan. Om en vill sätta upp sig på talarlistan 

räcker en upp sitt röstkort och får en signal av ordföranden eller av den 

sekreterare som sköter talarlistan. När det är ens tur får en gå upp i talarstolen. 

Innan en gör sitt inlägg från talarstolen bör en meddela vilket ungdomsråd en 

företräder.  

 

Vid styrelsens genomgång av verksamhetsberättelse och bokslut finns även 

möjlighet att ställa frågor. En fråga ställer en från sin sittplats i plena, frågan 

måste repeteras från talarstolen. För att få ställa en fråga räcker en upp sitt 

röstkort.  

 

Under mötet används dubbla talarlistor med förtur för förstagångstalare. Det 

betyder att personer som begär ordet för första gången under en 

dagordningspunkt automatiskt få förtur framför den som redan talat under 

samma punkt. Detta används för att så många röster som möjligt ska höras i en 

diskussion. Utöver talarlistan för att debattera i en specifik fråga kommer det 

också att finnas generella talarlistor för Ordningsfråga och Replik. 

I plenum kan du begära ordet av följande skäl: 

• Du vill argumentera för vad du tycker om ett förslag. När den som 

presenterar förslaget till beslut har pratat klart öppnar mötespresidiet upp 
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för diskussion om det förslaget. Om du begär ordet sätts du upp på 

talarlistan. När mötet har avslutat en diskussion och befinner sig i beslut 

kan du inte längre begära ordet för att argumentera för din åsikt. Ett bra 

inlägg i diskussionen är tydligt, håller god ton och tillför något nytt till det 

som sagts. Diskussioner på kongressen ska präglas av deltagande från 

medlemsorganisationerna, öppen dialog och högt i tak. 

• Du vill begära replik. En replik kan du begära när ditt tidigare inlägg blivit 

medvetet felaktigt tolkat i sak eller när du känner dig personligt angripen i 

en debatt. Mötespresidiet avgör om begäran om replik ska beviljas. 

Repliken ska endast vara ett kort svar. Replik bryter talarlistan och kan 

följas av kontrareplik på samma sätt som replik. 

• Du vill väcka en ordningsfråga. En ordningsfråga ska röra formerna för 

kongressen. Ordningsfrågan bryter talarlistan. Olika former av 

ordningsfrågor finns beskrivna härunder. Rådgör gärna med 

mötespresidiet om du är tveksam. Till ordningsfråga begärs ordet genom 

att den person som vill lyfta en ordningsfråga antingen gör det skriftligt 

eller muntligt till mötespresidiet. Muntligt kan det göras antingen genom 

att ”ORDNINGSFRÅGA” ropas ut eller att den som begär ordet formar sina 

armar till ett ”O” ovanför sitt huvud med sitt röstkort i handen.  

 

Ordningsfrågor: 

Det finns flera olika typer av ordningsfrågor, här är några exempel. 

• Oklarheter inför beslut. Om du inte har förstått hur ett beslut kommer att 

fattas eller vilka förslag som du ska ta ställning till kan du begära ordet i en 

ordningsfråga. Du får då bara ställa frågor om just hur ett beslut ska fattas, 

om vad ni ska rösta eller om du behöver teknisk hjälp. 

• Paus. I långa diskussioner behövs det ibland en paus. Mötespresidiet 

lägger in paus där det passar bra. Tycker du att det behövs ytterligare en 

paus kan du begära det. Mötespresidiet fattar då ett beslut om att ta paus 
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eller fortsätta mötet eller så frågar de kongressen som beslutar i frågan. 

Ingen debatt förs i ordningsfrågan. 

• Tidsbegränsning. Om diskussioner drar ut på tiden kan kongressen införa 

en kortare tidsbegränsning. Du kan yrka på att en tidsbegränsning ska 

införas. Mötet röstar sedan ja eller nej till förslaget. Mötespresidiet kan 

också själva besluta om kortare talartid. 

• Streck i debatten. Ombud eller mötesordförande kan föreslå streck i 

debatten om du anser att debatten drar ut onödigt på tiden. Beslut tas av 

kongressen efter fråga från mötespresidiet. När streck i debatten beslutats 

får de som vill tala sätta upp sig på talarlistan innan strecket dras. Efter det 

kan inga ytterligare personer sätta upp sig. Innan debatten går vidare 

redovisar ordföranden vilka som skrivit upp sig på talarlistan. 

• Sakfråga. Om du har en fråga i sak, alltså något som är rena fakta, kan du 

begära en sakfråga. Sakfråga bryter talarlistan och det är mötespresidiet 

som beslutar om att bevilja eller avslå sakfrågan. Exempel på sakfråga kan 

vara ”Vilket år fattades det beslut om att anta den organisatoriska 

strategin?”, eller att be om förklaring för vad ett begrepp betyder. Däremot 

får sakfrågan inte bli ett debattinlägg, ”Varför tycker styrelsen att detta är 

ett bra förslag?” är inte en fråga om rena fakta utan en åsikt och är därför 

inte en sakfråga. Sakfråga är alltså en faktafråga som du vill få besvarad.  

• Sakupplysning. Om du upplever att debatten saknar rena fakta, eller 

exempelvis att ett begrepp använts på fel sätt kan du begära 

sakupplysning. Sakupplysning är information som kan vara nytta för de 

närvarande vid kongressen. Sakupplysning bryter talarlistan och det är 

mötespresidiet som beslutar om att bevilja eller avslå sakupplysning. 

Vanligtvis följs en sakfråga av en sakupplysning från någon som kan svara 

på faktafrågan. 
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MÖTETS OLIKA DELAR 

 

Plenum/Plena 

Plenum är rummet där vi håller kongressen. Här röstar, debatterar och pläderar 

vi. Det är i plenum besluten tas och debatter hålls.  

 

Kongressens arbetstider  

Kongressen äger rum på följande datum, om inte annat beslutas:  

 

Lördag den 18 mars 
 

Söndag den 19 mars 

 

Kongressens offentlighet  

Kongressförhandlingarna är öppna för alla om inte annat beslutas.  

 

Mötespresidiet  

Mötet väljer en eller flera mötesordförande och en eller flera mötessekreterare 

till mötespresidium. Det är mötesordförandes roll att fördela ordet, sätta upp 

personer på talarlistan, läsa upp förslag och genomföra omröstningar. 

Mötessekreterarens roll är att protokollföra alla förslag som ges och beslut som 

tas av kongressen. Ordningsfrågor protokollförs ej. Praxis* är att mötespresidiet 

inte består av medlemmar eller anställda i Sveriges Ungdomsråd.  

Mötespresidiet har yrkanderätt i ordningsfrågor. 

 

* Praxis innebär att något är en tumregel, det är samma sak som något en brukar 

göra. 

 

Justerare tillika rösträknare 
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Mötet väljer två personer som är antingen ombud eller ersättare till justerare 

tillika rösträknare. Dessa två personer har i uppgift att efter kongressens 

avslutande kontrollera och justera protokollet. Dessutom är deras uppgift att 

räkna antal röster när det begärs. Mötet kan också välja att dela upp uppgifterna 

på flera personer. Så i stället för att välja två personer som är justerare och 

rösträknare kan mötet exempelvis välja två justerare och två rösträknare, vilket 

totalt blir fyra personer. 

 

Beslutsprotokoll  

Beslutsprotokoll förs av mötessekreteraren. Samtliga yrkanden och beslut utöver 

ordningsfrågor ska finnas i protokollet. Protokollet med bilagor ska finnas 

tillgängligt för alla medlemmar, medlemsungdomsråd och anställda senaste tio 

veckor efter kongressens avslutande. 

 

Förslag  

På kongressen finns fyra sorters förslag, dessa förklaras nedan:  

1. Propositioner  

2. Motioner  

3. Yrkanden  

4. Ordningsfrågor 

 

Propositioner: 

En proposition är ett förslag till beslut från styrelsen. Innan kongressen har alla 

organisationens medlemmar fått styrelsens propositioner skickade till sig.  

 

Motioner: 

Alla medlemmar har också haft möjlighet att skicka in motioner. En motion är 

förslag till beslut från medlemsorganisationer.  
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Yrkande:  

Om en som medlem tycker att något bör ändras i en proposition eller motion kan 

en lägga ett yrkande på det. Det går inte att lägga yrkanden för att ändra någon 

annans yrkande, bara motioner eller propositioner. Om någon med yrkanderätt 

är missnöjd med någons yrkande behöver den därför lägga ett eget, nytt 

yrkande.  

 

Det finns tre sorters yrkanden. Ändringsyrkanden, tilläggsyrkanden samt nya 

yrkanden. Ändringsyrkande läggs när en person med yrkanderätt vill ändra något 

på en motion eller proposition.  

 

Ett tilläggsyrkande läggs när en person med yrkanderätt upplever att något i en 

motion eller proposition saknas. Ett nytt yrkande läggs när en person med 

yrkanderätt vill lägga ett helt nytt förslag.  

 

Yrkanden ska ha lämnats in skriftligt till mötespresidiet innan en fråga börjar 

behandlas. Det innebär att ett yrkande på exempelvis en motion ska lämnas in 

innan den börjar diskuteras. När punkten öppnas är det yrkandestopp. 

Yrkandestopp innebär att det inte längre går att yrka på något. Kongressen kan 

under en diskussion välja att häva yrkandestoppet. Det blir då möjligt att yrka 

även under diskussionen. På yrkandet ska det gå att läsa namnet och 

röstkortsnumret på den som lagt yrkandet.  

 

Ordningsfråga: 

En ordningsfråga är en fråga som rör hur mötet hålls, inte sakfrågan som 

diskuteras. Ordningsfrågor får alltid gå före i talarlistan. Ordningsfrågor bör men 

behöver inte lämnas in skriftligt. För att begära ordet om en har en ordningsfråga 

kan personen lyfta detta antingen skriftligt eller muntligt till mötespresidiet. 

Muntligt kan det göras antingen genom att ”ORDNINGSFRÅGA” ropas ut eller att 
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den som begär ordet formar sina armar till ett ”O” ovanför sitt huvud med sitt 

röstkort i handen.  

 

Utskott  

I samband med kongressen sker en presentation av propositionerna i plenum, 

för att sedan diskuteras i utskott. I utskotten kan ombud och ersättare ställa 

frågor och diskutera med styrelsen. Alla som har yttranderätt på kongressen har 

närvarorätt i utskotten. Utskotten leds av styrelsen som också är de som 

presenterar respektive proposition. Efter utskotten finns också tid att skriva 

eventuella yrkanden på propositionerna.  Yrkanden ska lämnas skriftligt till 

mötespresidiet.  

 

Reservation  

Om ett ombud inte vill ställa sig bakom ett beslut taget av kongressen kan den 

välja att reservera sig mot det. Det kommer sedan stå i protokollet att ombudet 

reserverar sig. En reservation ska rapporteras till mötessekreteraren senast två 

timmar efter att beslutet tagits av kongressen eller femton minuter efter 

kongressens avslutande om beslutet sker mindre än två timmar innan 

kongressen avslutas.  

 

Omröstningar 

Röstningen sker i samtliga fall utom vid personval genom att förslag antingen 

bifalls eller avslås. Finns flera förslag på samma punkt röstar kongressen först 

om vilket förslag som ska stå mot avslag. Alltså vilket förslag som en sedan röstar 

för eller mot.  

 

Vid alla omröstningar, utom vid personval där det finns fler än en kandidat, sker 

röstningen i första hand genom ja-rop. Mötesordföranden frågar mötet om de 

vill rösta ja, bifalla, förslaget. Då ska alla med rösträtt som är för förslaget svara 
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”JA”. Därefter frågar mötet om det är någon som är mot förslaget om det står mot 

avslag eller om det är någon som är för det andra förslaget om det står mot ett 

annat förslag. Då är det alla som är mot förslaget eller för ett annat förslag ropa 

”JA”. Detta kallas att röstningen sker genom acklamation.  

 

Votering 

Om röstningen upplevs som jämn kan ett ombud, mötespresidiet, eller en 

förtroendevald begära rösträkning genom att ropa “VOTERING”. Om votering 

begärs skall röstningen genomföras igen men den här gången genom att 

ombuden håller upp sina röstkort när det förslag de vill rösta på ropas upp. 

Upplevs valet fortfarande som jämnt kan en person med yrkanderätt, eller 

mötespresidiet, begära rösträkning genom att ropa ”RÖSTRÄKNING”. De valda 

rösträknarna räknar sedan rösterna oberoende av varandra och rapporterar 

detta till mötesordföranden. Mötesordföranden tillkännager sedan röstsiffrorna 

och resultatet av röstningen.  

 

Om resultatet av en omröstning blir lika hålls en andra omröstning. Om 

resultatet av även den andra omröstningen blir lika vinner huvudförslaget. 

Uppstår detta i personval eller i ett förslag där huvudförslag ej finns hålls debatt 

samt omröstning tills ett resultat är uppnått.  

 

 

VAL 

 

Valberedningens förslag  

Valberedningens förslag är alltid huvudförslag. Det innebär att det alltid ställs 

mot avslag. Om valberedningens förslag röstas ner, avslås, går kongressen in i 

personval. Enda undantaget är när en post bara har två kandidater, då sker valet 

direkt genom personval.  
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Valsedlar 

Att valberedningens förslag är huvudförslag ska även tydligt framgå på valsedeln. 

Valsedeln ska ha två delar, en där personen kan välja valberedningens förslag i 

sin helhet och en del där personen fritt kan välja mellan samtliga kandidater. Vid 

sluten omröstning ska varje giltig röstsedel innehålla lika många namn som det 

finns poster att kandidera till. Röstsedlar som inte är kompletta eller oläsliga 

diskvalificeras.  

 

Väcka kandidatur 

Om en kandidat som inte blivit föreslagen av valberedningen ska kunna väljas 

måste den kandidatens nominering väckas. En nominering kan väckas av 

kandidaten själv eller av en person som har rösträtt. De kandidater vars 

nomineringar inte väcks kan inte bli valda. Du måste tidigare ha blivit nominerad 

eller kandiderat för att kunna väcka din kandidatur. Kongressen har dock 

möjlighet att under mötet häva detta. En nominering måste väckas innan 16.00 

under lördagen. Valen hålls på söndagen.  

 

Valens genomförande 

Val inleds med att valberedningen argumenterar i korthet för de personer som 

står på deras förslag. Därefter får samtliga kandidaterna kortfattat presentera 

sig. Val genomförs med sluten omröstning. Undantaget är om antalet 

nominerade är lika många som antalet förtroendeposter. Då avgörs valen som 

en vanlig omröstning, såvida inte en eller flera ungdomsråd begär sluten 

omröstning.  

 

Plädering 

Innan sluten omröstning är pläderingar möjliga. En plädering är när en 

argumenterar för att någon ska bli vald. En plädering får genomföras av alla som 
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har yttranderätt. Talartiden begränsas för plädering och då gäller tre minuter. 

Under dessa tre minuter får en plädera för hur många en vill. Varje ombud får 

enbart plädera en gång. Det samma gäller för valberedningens ledamöter. Det är 

inte tillåtet att tala negativt om enskilda kandidater.  

 

Under personvalsprocessen ska alla kandidater som är i fråga för det specifika 

valet lämna plenum, undantag ges om person med rätt att rösta vill plädera eller 

ska rösta. Vid pläderingar skall kandidater lämna rummet och endast komma in 

när den själv pläderar eller för omröstning.  

 

 

ÖVRIGT 

 

Stadgarnas roll 

Sveriges Ungdomsråds stadgar är organisationens högst beslutande dokument. 

Det som står i stadgarna har alltid företräde framför det som står i denna 

arbetsordning eller det som mötespresidiet beslutar. 

 

Ordlista 

En hel del av de ord som används under kongressen kan uppleves som svåra att 

förstå. Därför finns nedan i handlingarna en ordlista för de vanligast 

förekommande mötesorden, men det går alltid bra att ställa frågor om det är 

något du inte förstår. Antingen öppet i plenum, direkt till mötespresidiet, eller till 

styrelsen.  
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3. ORDLISTA 

KONGRESSEN 2023 
 

ACKLAMATION 

Acklamation innebär bifallsrop. Det innebär att omröstning genomförs genom att 

alla ombud svarar muntligt på frågor från mötesordförande samtidigt. 

 

Först ställs frågan: “är kongressen redo att gå till beslut, säg ja nu”. När mötet är i 

beslut så är debatten över, och det är dags att fatta beslut.  

 

Därefter frågar mötesordförande: “någon däremot, säg ja nu”. Om du inte är 

redo att gå till beslut, kanske för att du inte förstår vad ni ska rösta om eller att 

du vill göra ett till debattinlägg, svarar du ja på denna fråga i stället. 

 

Du svarar alltså aldrig nej i en omröstning, utan väntar i stället på att 

mötesordförande frågar: ”någon däremot” för att rösta att du inte håller med. 

 

När mötet är i beslut i en fråga, ställer mötesordförande frågan “Är det 

kongressens mening att bifalla yrkandet/förslaget, säg ja nu”. Sedan ställs frågan 

“Någon däremot, säg ja nu”. Du som är ombud för ditt ungdomsråd svarar ja på 

någon av frågorna för att rösta, eller är tyst på båda frågorna för att avstå. 

 

När omröstningen är färdig säger mötesordföranden om det blev bifall eller 

avslag, utifrån om denne bedömer att fler personer sa ja på första frågan, eller 

på andra frågan. 

 

Om röstningen upplevs som jämn kan ett ombud, mötespresidiet, eller en 

förtroendevald begära rösträkning genom att ropa “VOTERING”. 
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AJOURNERA 

Betyder att skjuta upp ett möte till ett senare tillfälle. Det kan gälla att ajournera 

ett möte allt från 10 minuters paus eller till en annan dag.  

 

ANSVARSFRIHET 

Mellan kongresser är det styrelsen som ansvarar för att sköta och förvalta 

Sveriges Ungdomsråd. På kongressen så får de närvarande ombuden veta från 

revisorerna hur styrelsen har skött sig. Om styrelsen har skött organisationen på 

ett bra sätt rekommenderar revisorerna att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Det 

innebär att organisationen tar över ansvaret för det styrelsen har gjort under 

året, och inte kan stämma styrelsen. Om kongressen tror att styrelsen har begått 

allvarliga brister eller brott brukar de neka ansvarsfrihet. Ansvarsfriheten gäller 

dock bara det som kongressen fått veta om. 

 

ARBETSORDNING 

Regler för hur kongressen går till. Arbetsordningen hittar ni på sidan 7 i detta 

dokument. 

 

ATT-SATS 

Yrkandet/förslaget till beslut har en mening som inleds med ”att”. Alla yrkanden 

ska ha att-satser, det är de som ska utföras. Att-satserna ska vara kärnfulla 

instruktioner eller bestämmelser, och ska därför inte innehålla exempelvis 

motiveringar. 

 

AVSLAG 

Betyder att ett förslag avslås, dvs. röstas ned. Förslaget kan vara motion, 

proposition eller ett yrkande.  

 

AVSTYRKS 

Begreppet avstyrks används när någon föreslår/ rekommenderar att avslå ett 

förslag. Motsats till tillstyrks. 
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BIFALL 

Betyder att ett förslag godkänns. Förslaget kan vara en motion, proposition eller 

ett yrkande.  

 

BORDLÄGGA 

Betyder att en fråga skjuts upp till ett senare tillfälle.  

 

DAGORDNING 

En lista över de ärenden och frågor som ska behandlas på ett möte.  

 

ENHÄLLIGT BESLUTAT 

När alla deltagare i ett möte är överens om ett beslut. Organisationer brukar 

anteckna när ett beslut är enhälligt för att visa på att organisationen är enig eller 

tycker något är självklart.  

 

FASTSTÄLLANDE 

Används som term till exempel när röstlängd och föredragningslista ska 

fastställas. Det betyder att sätta fast eller konstatera.  

 

FIRMATECKNARE 

Person som har rätt att teckna avtal, göra utbetalningar och rent juridiskt 

företräda föreningen.  

 

JUSTERARE 

Den person som är utsedd att underteckna protokollet utöver sekreterare och 

ordförande. Justerarens uppgift är att kontrollera att det som står i protokollet 

stämmer. Protokoll gäller inte förrän justering har skett. Ibland förekommer 

omedelbar justering, dvs. att protokollet justeras med detsamma.  

 

JÄMKNING 

Kan användas av ordförande för att föra ihop flera liknande yrkanden till ett, 

vilket kräver att de som lämnat yrkandena går med på det.  
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KALLELSE 

Meddelande till medlemmar om att kongressen äger rum. När kallelse ska 

skickas ut och på vilket sätt anges i stadgarna.  

 

KONTRAPROPOSITION 

En kontraproposition är ett motförslag till huvudförslaget. Ett huvudförslag är det 

ursprungliga förslaget. Det är ett sätt för en person/ungdomsråd att svara på en 

annan person/ungdomsråds förslag som antingen ändrar eller tar bort det 

ursprungliga förslaget. I de flesta fall görs ett motförslag för att försöka nå en 

överenskommelse mellan personerna/ungdomsråden. 

 

Ett exempel på kontraproposition är: 

 

Huvudförslag: Alla på kongressen ska få kexchoklad. 

Motförslag: Bara ombud ska få kexchoklad. 

 

Motförslag blir kontrapropositioner.  

 

KONTRAPROPOSITIONSVOTERING 

Förberedande votering som görs för att få fram motförslag till huvudförslaget i 

huvudvoteringar. Två åt gången ställs motförslagen mot varandra tills bara ett 

enda förslag finns kvar, som ställs mot huvudförslaget. Detta behöver bara ske 

om det finns fler än två förslag till beslut. 

 

Ett exempel på kontrapropositionsvotering är: 

 

Huvudförslag: Alla på kongressen ska få kexchoklad. 

Motförslag 1: Bara ombud ska få kexchoklad. 

Motförslag 2: Bara styrelsen ska få kexchoklad 

 

För att få fram ett resultat måste ett av motförslagen ställas mot huvudförslaget. 

Därför röstar ombuden först mellan motförslag 1 och motförslag 2, för att se 
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vilket motförslag som möter huvudförslaget i ”finalomröstningen”. I detta fall blir 

kontrapropositionsvoteringen: 

 

Omröstning 1: Motförslag 1 mot Motförslag 2 

Omröstning 2: Vinnare i omröstning 1 mot Huvudförslaget 

Omröstning 3: Vinnare i omröstning 2 mot avslag 

 

KONSTITUERING 

Efter varje kongress konstituerar sig styrelsen. Detta innebär att styrelsen 

fördelar ansvar och uppgifter internt samt beslutar om riktlinjer för sitt arbete 

under verksamhetsåret. Detta sker vanligtvis under styrelsens första möte efter 

kongressen.  

 

KVALIFICERAD MAJORITET  

Tillämpas i regel vid stadgeändringar och då krävs 2/3 eller 3/4 av rösterna, 

beroende på vad som anges i stadgarna, för att ett beslut ska gälla.  

 

MOTION  

Förslag som medlem skriver till en kongress. Motionen ska alltid innehålla att-

satser där förslaget konkretiseras.  

 

MÖTESFUNKTIONÄR  

Exempel på mötesfunktionärer kan vara ordförande, sekreterare, justerare eller 

rösträknare. Dessa personer utses av kongressen. 

 

LÄGGA TILL HANDLINGARNA  

Ärenden som inte kräver att vidare beslut fattas men ska finnas med i 

protokollet, exempelvis föregående mötesprotokoll och rapporter, läggs till 

handlingarna.  

 

NOMINERING  

Förslag på personer till fötroendeuppdrag, till exempel styrelseledamot.  
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NÄRVARORÄTT  

Vilka som har rätt att närvara på kongressen. Kongressen kan besluta om vilka 

som har rätt att närvara.  

 

ORDNINGSFRÅGA  

Om någon begär ordningsfråga bryts talarlistan, alltså att den som ställer 

ordningsfrågan går före i kön på talarlistan. Ordningsfråga gäller ajournering, 

streck i debatten, adjungering, sakupplysning, utse mötesfunktionärer eller frågor 

om dagordning, propositionsordning, vilka yrkanden som lämnats och annat som 

handlar om själva mötets ordning. Kan det vara dags för en paus går det bra att 

säga ordningsfråga och föreslå ajournering.  

 

PARAGRAF  

Kallas de avsnitt eller punkter som ett protokoll eller stadgarna är indelade i.  

 

PLENUM/PLENA 

Den sal där årsmöte, kongress eller stämma är samlade för att fatta beslut.  

 

PRESIDIUM 

Brukar bestå av ordförande och vice ordförande. Även sekreterare, vice 

sekreterare och rösträknare kan ingå. På kongressen brukar presidium sitta 

längst fram i salen och se till att mötet flyter på.  

 

PROPOSITION 

I en förening kallas styrelsens förslag till kongressen formellt för proposition. 

Propositionen utgör i regel huvudförslag.  

 

PROPOSITIONSORDNING eller BESLUTSGÅNG 

Den ordning när ett möte ställer förslag mot varandra, alltså lägger fram dem för 

beslut. För tydlighetens skull ska endast två förslag ställas mot varandra åt 

gången: ett huvudförslag, som ofta är styrelsens eller ordförandens, och ett 
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motförslag. Finns det flera förslag får de ställas mot varandra i en ordning som 

presidiet ansvarar för att ta fram.  

 

REMISS 

När ett förslag skickas till andra organisationer eller delar av samma 

organisation, som kan lämna yttranden. I deras yttranden tillstyrks eller avstyrks 

remissen, vilket innebär att yttrandet tar ställning antingen för eller emot 

förslaget.  

 

REPLIK 

Om en person blir refererad till eller omnämnd i ett yttrande har denna rätt att 

begära replik, vilket innebär att denna yttrar sig om det som sagts. Replik bryter 

talarordningen. Kontrareplik kan begäras på samma grunder som replik av den 

som bemöts av en replik eller kontrareplik, men i regel godkänns endast en 

kontrareplik per person. Det är ordförande som beviljar eller avslår 

replikbegäran. 

 

RESERVATION 

Ombud som inte vill ställa sig bakom ett beslut har rätt att få detta nedskrivet i 

mötesprotokollet, vilket kallas att reservera sig eller lämna en reservation mot 

beslutet. Reservationen innehåller alltid en motivering till varför ombudet har 

lämnat in reservationen. 

 

En reservation är alltså inte samma sak som att inte stå bakom, utan att du tycker 

att förslaget är så pass problematiskt och skadligt för organisationen att du vill 

att det ska stå i det slutgiltiga protokollet att du inte är med på detta.  

 

REVISION 

Granskning av styrelsens arbete under innevarande verksamhetsår. Kongressen 

utser revisorer som har till uppdrag att granska både ekonomin och 

verksamheten. I sin revisionsberättelse föreslår revisorerna om styrelsen ska 

beviljas ansvarsfrihet. Många föreningar har särskilda revisorer som specifikt 
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granskar ekonomin, så kallad auktoriserade revisorer, som ska vara godkända 

och utbildade.  

 

RÖSTLÄNGD 

Lista över de personer som har rätt att rösta på kongressen, där varje 

representerat ungdomsråd har en röst. På en kongress ska röstlängden 

fastställas för att avgöra vilka och hur många som har rösträtt. Den är också 

viktig för att veta hur många ombud som krävs för enkel majoritet, och 

kvalificerad majoritet. 

 

RÖSTRÄKNARE 

Den person som har i uppgift att räkna röster på ett möte, om någon har begärt 

votering och handuppräckning blir aktuellt. Även vid sluten omröstning, till 

exempel personval, får rösträknarna räkna antalet röster och sedan redovisa 

detta för presidiet.  

 

RÖSTRÄTT 

Rätt att rösta i ett beslut. På Sveriges Ungdomsråds kongress är det i regel endast 

ombuden som har rösträtt. Vem som har rösträtt under kongressen går att se på 

sidan. 

 

SAKFRÅGA 

Om du har en fråga som gäller debatten, men som inte är en åsikt utan handlar 

om rena fakta så är det en sakfråga. Det kan handla om att du undrar vad ett 

särskilt begrepp betyder, eller undrar vilket år ett beslut togs. Frågor varför 

styrelsen förespråkar en åsikt är däremot inte en sakfråga utan ett debattinlägg. 

Sakfrågor är ordningsfrågor och bryter därför talarlistan, och finns till för att alla 

ska förstå mötet och kunna delta på lika grund. 

 

SAKUPPLYSNING 

En upplysning om fakta som kan vara till nytta för deltagarna på ett möte. 

Sakupplysning går före i talarlistan. Sakupplysningen ska inte användas för att 

mailto:info@sverigesungdomsrad.se


 

 

 

Sveriges Ungdomsråd 

Åsögatan 140   www.sverigesungdomsrad.se 

116 24 Stockholm   info@sverigesungdomsrad.se 

33 

uttrycka en åsikt. Sakupplysning kan till exempel handla om att ge relevant fakta i 

en debatt så att den inte förs på felaktig grund. 

 

STADGAR 

Stadgar är handlingar som bestämmer hur föreningen eller organisationen ska 

arbeta. Det går att jämföra stadgarna med “lagarna” för organisationen, där står 

det bland annat bestämmelser kring antalet personer i styrelsen, ålder på 

medlemmarna eller andra interna regler för organisationen. Stadgarna ska alltid 

vara tillgängliga till medlemmarna och därför finns Sveriges Ungdomsråds 

stadgar på Sveriges Ungdomsråds hemsida. 

 

STRECK I DEBATTEN 

När en debatt eller diskussion pågått länge och det börjar bli enformigt kan 

streck i debatten begäras. Mötesordföranden ska då ställa streck i debatten mot 

avslag. I samband med streck i debatten ska alla inlämnade yrkanden 

presenteras och de som vill får sätta upp sig på talarlistan innan streck i debatten 

införs, varefter ingen kan sätta upp sig på talarlistan under aktuell punkt.  

 

TALARLISTA eller TALARORDNING 

Lista som förs av ordförande över de som begär ordet under ett möte. För att 

begära ordet sträcker personen upp sitt röstkort. Vissa undantag finns från 

talarlistan och kallas för att bryta talarlistan; ordningsfråga, replik och 

kontrareplik. Ordföranden och presidiet har alltid rätt att bryta talarlistan i frågor 

som gäller mötets ordning och formalia.  

 

TILLSTYRKS 

Begreppet tillstyrks används när någon föreslår/ rekommenderar att bifalla ett 

förslag. Motsats till avstyrks. 

 

VALBEREDNING 

En grupp personer som kongressen utser till att ta fram förslag på ny styrelse och 

valberedning samt nya revisorer inför nästa kongress.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

En redovisning av vad styrelsen arbetat med under innevarande verksamhetsår, 

som kongressen tar del av och beslutar om att lägga till handlingarna eller inte. 

 

VERKSAMHETSPLAN 

Den plan som kongressen beslutar om att styrelsen ska arbeta med det 

kommande verksamhetsåret. Rent praktiskt tar innevarande års styrelse fram ett 

förslag på verksamhetsplan, som kongressen beslutar om att bifalla eller avslå, 

med möjlighet att lämna in yrkanden på styrelsens förslag.  

 

VERKSAMHETSÅR 

Det år som en styrelse är satt att leda verksamheten i en förening. Sveriges 

Ungdomsråds verksamhetsår pågår mellan två kongresser.  

 

VOTERING 

Omröstning. När votering begärs ska mötesordföranden se till att så sker. 

Ordföranden brukar svara ”votering är begärd och ska verkställas”. Detta kan 

göras om någon upplever att antalet röster för och emot är ungefär lika vid 

acklamation. 

 

YRKANDE 

Är detsamma som ett förslag. Ofta används uttrycket ”jag yrkar att...”  

 

YTTRANDE 

Är synpunkter på ett förslag. Vanligtvis benämning för styrelsens utlåtande över 

en motion.  

 

YTTRANDERÄTT 

De som har rätt att tala i talarstolen. Fler har yttranderätt än yrkanderätt. Vilka 

kan du läsa i arbetsordningen.  

 

ÅRSMÖTE eller KONGRESS 
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En förenings högsta beslutande organ, som vanligen sammanträder en gång 

per år. Årsmöte kan även i stora, särskilt politiska och fackliga, organisationer 

ha andra benämningar såsom förbundsmöte, förbundsstämma, landsdagar, 

riksårsmöte, representantskap och kongress.  
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1. Förtroendeposter 2022/2023  

 

På kongressen 2022 valdes följande personer till förtroendeposter inom 

Sveriges Ungdomsråd 

 

Till styrelsen valdes:  

Ellen Åberg, ordförande (Nyval ordförande, tidigare ledamot)  

Tekla W Björkum, Vice ordförande (Nyval)  

Eldin Nurkovic, ledamot (Nyval)  

Ingrid Jersblad, ledamot (Nyval)  

Johan Claesson, ledamot (Nyval)  

Jonatan Widmark, ledamot (Nyval)  

Yusuf Muhawech, ledamot (Nyval)  

 

Till valberedningen valdes:  

Adam Granquist (Omval)  

Ellinor Gånvall (Nyval, tidigare ledamot)  

Sigge Eriksson (Nyval, tidigare vice ordförande)  

 

Till verksamhetsrevisorer valdes:  

Cam Eliasson (Omval)  

Sevval Karaduman (Omval)  

 

Till auktoriserad revisor valdes:  

Lena Normann - HQV (Omval)  
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2. Förord  

 

Under verksamhetsåret 2022/2023 har medlemmarna i Sveriges Ungdomsråd 

fått möjligheterna att engagera sig, få de utbildningar som krävs för att vara bra 

ledare, samt kunna träffa andra engagerade ungdomar från hela landet. Det 

har styrelsen kunnat möjliggöra med hjälp av bland annat en fortsatt utbildning 

inom ledarskapsutveckling som ägde rum under våren, med ett mer 

omfattande ledarskapsprogram där representation var i centrum. Sveriges 

Ungdomsråd har även medverkat på olika föreläsningar samt kritiserat ungas 

avsaknad under MR-dagarna.  

 

Styrelsen har gjort sitt yttersta för verksamhetens utveckling där flera 

debattartiklar skrevs och publicerades, flera uttalanden och samtal 

genomfördes samt framtagandet av nya strukturer och idéer garanterades. Allt 

för att öka ungas inflytande och engagemang i samhället.  

 

Under året har styrelsen även lagt stort fokus på att etablera en starkare 

kontakt med våra medlemsungdomsråd, samt erbjuda dem stöd för att 

kunna fortsätta bedriva verksamhet. Styrelsen har bland annat tagit fram ett 

koncept på ett faddersystem för en tvåvägskommunikation mellan de lokala 

ungdomsråden och Sveriges Ungdomsråds styrelse.  
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3. Nationella träffar  

 

Almedalen 

Under året har Sveriges Ungdomsråd anordnat flera träffar. En av träffarna var 

resan till Gotland under Almedalsveckan, en mötesplats för olika 

samhällsfrågor men även en plattform för utbyte av kunskap och idéer. På 

plats finns varje år politiska partier såväl som intresseorganisationer, företag, 

näringsliv och andra aktörer. Under Almedalsveckan deltog Sveriges 

Ungdomsråd med en delegation på 30 deltagare från 10 ungdomsråd 

tillsammans med styrelsen och kanslipersonal, under tre dagar. Ellen Åberg 

(ordförande) och Eldin Nurkovic (ledamot) var på plats under fem dagar för att 

medverka i bland annat panelsamtal. På plats arrangerade vi två egna 

seminarier som handlade om ungas möjligheter till att organisera sig, och hur 

vi stärker ungas framtidstro. Tillsammans med 12 andra organisationer 

anordnade Sveriges Ungdomsråd dessutom en workshop om att stoppa 

youthwashing. Seminariet var ett av tio programpunkter som av Region 

Gotland rekommenderades att besökas. Medlemmar i organisationen deltog 

också i externa panelsamtal under veckan.  

 

Ungdomsmötet IRL 

Under verksamhetsåret har Sveriges Ungdomsråd både arbetat med mindre 

träffar, besök hos ungdomsråd, och medelstora träffar för att bygga upp 

kapaciteten igen efter pandemin. Till styrelsens glädje har detta gått bra och 

styrelsen ser att organisationen är snabbt på framfart och att den traditionellt 

stora träffen IRL kunde lanseras igen, nu under namnet Ungdomsmötet IRL.  

Ungdomsmötet IRL är Sveriges Ungdomsråds största årliga arrangemang. 

Till det bjuds alla medlemmar in att delta. Idén med Ungdomsmötet IRL är 

att medlemmarna ska kunna mötas och inspireras av inbjudna gäster som 

underhållare, inspirationstalare, föreläsare, workshopledare, politiker och av 

varandra. Detta år genomfördes Ungdomsmötet IRL med stöd av och nära 

samarbete med Västra Götalandsregionen.  

 

Kongressen 
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Kongressen för Sveriges Ungdomsråd ägde rum i Ängelholm och 

anordnades i samverkan med Ängelholms Ungdomsfullmäktige och 

Ängelholms Kommun. Styrelsen vill passa på att rikta ett stort tack för 

deras insatser inför och under kongressen. På plats var 73 deltagare från 

15 ungdomsråd.  

 

Ledarskapsakademin (LEDAK) 

Projektet Ledarskapsakademin (LEDAK) från det föregående verksamhetsåret 

expanderade under detta verksamhetsår i form av en nationell träff, där de 

medlemmar som ansökte fick delta på olika föreläsningar och övningar kring 

temat talets makt.  
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4. Projekt  

 

Ledarskapsakademin (LEDAK) 

Ledarskapsakademin (LEDAK) har varit ett flerårigt projekt som avslutades 

under verksamhetsåret 2022/2023. Projektet finansierades med projektmedel 

från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond. Ledarskapsakademin har 

genomförts fysiskt under tre nationella träffar, varav en av träffarna 

genomfördes under verksamhetsåret 2022/2023. Både medlemmar och icke-

medlemmar i organisationen har givits möjlighet att delta. Teman under 

helgerna har kretsat kring ledarskap, hållbart engagemang och gruppdynamik. 

Den avslutande träffen genomfördes under temat talets makt. Både externa 

föreläsare och interna förmågor har bidragit till helgernas utbildningsinnehåll. 

Styrelsen och kansliet är nöjda med ledarskapsakademin och ser projektet 

som ett bra komplement till den ordinarie verksamheten, där projektet gynnar 

ungas förmåga att bli starka ledare.  

 

Uppdrag kring barn och ungas utsatthet av rasism  

Barnombudsmannen har under året arbetat med en rapport som kartlägger 

barn och ungas utsatthet för rasism, och eventuella åtgärder som kan 

motverka det. Inom ramen för uppdraget har Sveriges Ungdomsråd haft 

fokusgrupper och samtal med ungdomsråden i Angered, Vivalla och Upplands-

Bro, samt satt ihop en referensgrupp där medlemmar under tre tillfällen under 

verksamhetsåret har träffat representanter från Barnombudsmannen och 

lämnat synpunkter. Styrelsen och kansliet har möjliggjort för icke-medlemmar 

att vara en del av detta underlag. Rapporten kommer att lämnas över till 

regeringen genom ansvarigt statsråd för vidare arbete, och som grund till 

beslut som tas i frågan.  

 

Fair action & Use your influence  

Under 2021 ansökte Fair Action tillsammans med Sveriges Ungdomsråd som 

expertorganisation inom ungas organisering, om projektmedel från Allmänna 

Arvsfonden för projektet Use your influence. Syftet är att stötta ungas 

engagemang kring cirkulär ekonomi, företagsansvar, greenwashing och slow 
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fashion, men även att öka ungas framtidstro, välmående och organisering. 

Projektet Use your influence har beviljats allmänna medel och kansliet har 

under våren 2022 genomfört fokusgrupper och förstudier inom ramen för 

projektet. Under hösten 2022 tog Sveriges Ungdomsråd fram utbildningar och 

utformade nya kommunpaket i pilotkommunerna Åtvidaberg, Huddinge och 

Karlstad. Sveriges ungdomsråd fortsätter att utveckla projektet tillsammans 

med partnern Fair Action under 2023, med målsättningen om att vårt arbete 

ska skapa större möjligheter för unga att organisera sig och skapa ungdomsråd 

i kommuner.  

 

Ungdommens Folkmøde NORD 

Ungdommens Folkemøde NORD är en demokratifestival, där ungdomar genom 

workshops, kreativa uttryck och dialog delar erfarenheter och inspiration från 

hela norden. Under två dagar kommer vi tillsammans med beslutsfattare, 

organisationer och aktivister att ta oss an några av Nordens demokratiska 

utmaningar. Genom att dela drömmar, erfarenheter och idéer med 

beslutsfattare, organisationer och aktivister över nationsgränserna vill vi ge 

plats åt nordiska ungdomars perspektiv och kreativitet för att skapa den 

starkaste demokratiska generationen i Nordens historia. Under 2022 har 

projektets styrgrupp där Sveriges ungdomsråd ingår påbörjat planeringen av 

festivalen och vid flertalet tillfällen besökt Köpenhamn och gjort förarbete. 

Festivalen lanserades i september 2022 och kommer ske i april 2023. Projektet 

drivs av den danska organisationen Ungdomsbureauet i samverkan med 

Sveriges ungdomsråd, Finlands ungdomsfullmäktigen, norska Voksenåsen och 

grönländska organisationen KRK INUA med stöd av A.P. Møller Fonden, och 

Nordiska ministerrådet. 
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5. Politisk påverkan  

 

Rösträtt 16  

Så länge ungdomar inte har rösträtt kommer deras åsikter åsidosättas till 

fördel för de medborgare som kan rösta i valen. Om Sveriges demokrati ska 

vara en varaktig, kraftig och effektiv demokrati som fattar bästa möjliga beslut 

för hela befolkningen är detta ett problem. När unga inte är tillräckligt 

representerade i politiken leder detta inte bara till minskat tilltro till 

demokratin utan besluten blir också av sämre kvalité då de viktiga perspektiv 

och erfarenheter som unga bär på försvinner. Sveriges politiker behöver inse 

att ungdomar både är kompetenta nog för att rösta och bli valda till 

förtroendeposter samt att ungdomars åsikter och perspektiv behövs för att 

fatta bra, långsiktiga, hållbara och demokratiskt legitima beslut. Därför har 

Sveriges Ungdomsråd fortsatt drivit frågan om rösträtt 16 under 

verksamhetsåret 2022/2023.  

 

Debattartiklar  

# Minska avståndet mellan Makthavare och Unga  

Sveriges Ungdomsråd arbetar kontinuerligt för att inkludera unga i politiken, 

men styrelsen märker hur vuxna inte finner att det är en prioriterad fråga. I 

artikeln lyfts konkreta tillvägagångssätt för att politiken ska inkludera unga på 

ett större plan. Artikeln publicerades i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. 

 

# Ovärdig syn på barn i valrörelsen  

Den politiska debatten i årets valrörelse har präglats av förslag om hur staten 

bättre kan kontrollera, uppfostra och straffa barn och unga. Hur hamnade 

Sverige här? Vi I Sveriges Ungdomsråd valde att skriva under den här artikeln för 

att vi som många andra ungdomsorganisationer har funnit en problematik i hur 

frågor om barn och unga har diskuterats i årets valrörelse. Sveriges 

Ungdomsråd var med och skrev under denna artikel med 59 andra 

Ungdomsorganisationer.  
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# Vi vägrar att fortsätta leva i en skendemokrati 

Sveriges Ungdomsråd bildades år 2003, då ungdomar runt om i landet kände sig 

exkluderade från den samhällspolitiska debatten och politiskt beslutsfattande. 

Grundidén för Sveriges Ungdomsråd var då och är fortfarande att ungdomar, 

precis som vuxna, skulle ha möjlighet att påverka sin vardag och framtid. I dag, 

19 år senare, är detta fortfarande organisationens politiska hjärtefråga. Sverige 

har inte lyckats, och ju längre tid som går för politikerna att inse detta, desto 

mer självklart blir det att ungdomar behöver en mer central plats i det politiska 

rummet. 

 

Panelsamtal / Workshops  

# Hur mår och lever unga under och efter pandemin?  

På temat ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin 

presenterades erfarenheter och framåtblickar. Företrädare för det unga 

civilsamhället bjöds in till en panel för att diskutera hur pandemin har påverkat 

dem och de demokratiska principerna i samhället. Panelsamtalet var i 

Stockholm och Eldin Nurkovic (ledamot) deltog i samtalets panel.  

 

# Ungas vilja att förändra (i linje med MUCF:s fokusrapport 2021)  

Ungas vilja att förändra var ett panelsamtal arrangerat av Diskrimineringsbyrån 

Gävleborg, Rättighetscentrum Dalarna och Sensus. Det finns ett stort 

samhällsengagemang hos unga idag. Men, hur tar sig detta engagemang uttryck i 

vårt land? Hittar de unga sin plats i det politiska etablissemanget - eller sker det 

främst via aktivism eller annan påverkan utanför partipolitikens ramar? 

Panelsamtalet skedde under Almedalsveckan och Ellen Åberg (ordförande) 

deltog i samtalets panel.  

 

# Vårt hopp är en skola som bygger mänskligt välbefinnande för framtiden 

Panelsamtalet arrangerades av MindShift Sverige. Vi ser oroande tecken på 

att framtidstron utmanas hos den uppväxande generationen. Utbildningsstemet 

är samhällets viktigaste investering för att rusta barn och unga att möta 

samhälleliga utmaningar nu och i framtiden. Hur ser ett system ut som utvecklar 
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hållbart välbefinnande? Panelsamtalet skedde under Almedalsveckan och 

Eldin Nurkovic (ledamot) deltog i samtalets panel.  

 

# Hur stärker vi ungas framtidstro?  

En allvarlig bild beskrivs av unga att dem inte upplever att samhället finns till 

för dem och att politiska företrädare inte lyssnar. Hur påverkar upplevelser likt 

dessa ungdomars framtidstro? Hur mår unga när dem tappar tilltro till ett 

samhälle där dem inte inkluderas, och vad blir följden? Panelsamtalet skedde 

under Almedalsveckan med en panel bestående av medlemmar i våra lokala 

ungdomsråd.  

 

# Vilket samhälle vill dagens unga leva i?  

Panelsamtalet arrangerades av Herr Omar och Sustain Change. Hur vill de 

unga själva vara med och bidra, utöver att ha åsikter? Hur behöver samhället 

utvecklas för att nästa generation med stolthet ska ta över och leda samhället? 

Panelsamtalet skedde under Almedalsveckan och Ingrid Jersblad (ledamot) 

deltog i panelen.  

 

# Youthwashing är inte demokrati – hur skapar vi verklig delaktighet?  

Workshop under Almedalsveckan som arrangerades av WWF Sweden Youth, 

Sveriges Ungdomsråd, Röda Korsets Ungdomsförbund, Fler Unga, PUSH Sverige, 

Rädda Barnens Ungdomsförbund, Galdem A Talk, Svenska Ungdomsnätverket 

för Biologisk Mångfald, Scouterna, Youth 2030 Movement, Demokratibygget, 

och KFUM. Alla röster ska höras! Barn och ungdomar har olika perspektiv och 

åsikter som behöver höras på riktigt för att leva upp till ett demokratiskt samhälle. 

Hur ska vi skapa delaktighet för unga i strukturer och beslut som rör vår 

gemensamma nutid och framtid? Vi har tröttnat på youthwashing!  

 

# Vad är ungas egna erfarenheter kring organisering?  

Vad är ungas egna erfarenheter kring organisering? Vad känner vi kring den 

politiska samtiden och vad vill vi förändra? Vilka hinder finns och hur kan 

samhället göra mer för att inkludera oss unga? Panelsamtalet skedde under 
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Almedalsveckan med en panel bestående av medlemmar i våra lokala 

ungdomsråd.  

 

Uttalanden  

# Uttalande i tidningen Hela Gotland  

Under Almedalsveckan deltog Sveriges Ungdomsråd i Mångfaldsparaden. 

Under paraden blev Ingrid Jersblad (ledamot) av en reporter tillfrågad om hur 

hon såg på paraden. Uttalandet löd: “Det är en jättehärlig atmosfär och det är 

viktigt att vi alla sluter upp!”  

 

# Diskriminering att 16-åringar inte får rösta i allmänna val 

Måndagen den 21 november 2022 gav Högsta domstolen i Nya Zeeland ett 

historiskt besked. De gav organisationen ”Make it 16”, som i flera år kämpat för 

säknt rösträttsålder, juridiskt rätt i frågan. Högsta domstolen ansåg att inte låta 

16-åringar rösta i allmänna val bröt mot grundlagen. Sveriges Ungdomsråd 

tycker att detta är en mycket viktig och högst aktuell fråga. Vi valde därför att 

göra ett uttalande som vi publicerade på Sveriges Ungdomsråds hemsida. 

 

# MR-dagarna  

Under MR-dagarna 2022 var Sveriges Ungdomsråd på plats. Väl där, men även 

innan evenemanget, lade styrelsen märke till avsaknaden av unga. Sveriges 

Ungdomsråd ser väldigt kritiskt på avsaknaden av det unga civilsamhällets 

närvaro under årets träff. Det fanns en stor avsaknad av unga deltagare både i 

publiken och på scenen, men även i panelsamtal, föreläsningar och workshops 

saknades det unga perspektivet.  

 

På de samtal styrelsen besökte upplevde styrelsen att det var vuxna som 

pratade till vuxna om unga, vilket i sig är oerhört problematiskt. Därför valde vi 

att skriva ett uttalande och ta ställning emot detta.  

 

Remissyttrande  

# Undertecknande av LSU.s remissvar  
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Sveriges Ungdomsråd fick frågan av LSU - Landsrådet för Sveriges barn- och 

ungdomsorganisationer, om att underteckna deras remissvar avseende 

slutbetänkandet om utredningen om frågor i diskrimineringslagen “Ett utökat 

skydd mot diskriminering (SOU 2021: 94)”  
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6. Medlemsstöd  

Sveriges Ungdomsråd har under året arbetat med uppsökande samt fört en 

kontinuerlig kontakt med ungdomsråd runtom hela Sverige. Fokus har 

framför allt varit att lokalisera nya medlemsföreningar och upprätthålla 

kontakt med gamla medlemmar.  

 

Under året har styrelsen och kansliet satsat hårt på Sveriges Ungdomsråds 

medlemmar och det har arbetats med att öka organisationens medlemsantal. 

Sveriges Ungdomsråd har bedrivit en medlemsvärvningskampanj där styrelsen 

och kansliet har besökt ungdomsråd och hjälpt till med medlemsvärvning. 

Styrelsen har också hållit i utbildningar och representerat organisationen på 

olika evenemang.  

 

Under året har styrelsen använt ett faddersystem för att förbättra kontakten 

mellan medlemmarna och styrelsen. Dessutom har styrelsen utvecklat nya 

strukturer för att kunna följa upp ungdomsrådets aktiviteter och uppgifter för 

att kunna stödja de bättre.  

 

Verksamhetsfonden och resefonden 

För medlemmar har det funnits möjlighet att söka bidrag från Sveriges 

Ungdomsråds verksamhetsfond om ungdomsråden inte har möjlighet att 

bekosta olika projekt eller material, samt från Sveriges Ungdomsråds 

resefond när medlemmar inte kunnat bekosta resor till de nationella 

träffarna.  

 

Utbildningar  

Under verksamhetsåret har vi genomfört utbildningar för våra medlemmar, 

men även för potentiella medlemmar. Vi har bland annat bedrivit utbildningar 

i form av en introduktion av Sveriges Ungdomsråd, styrelseutbildningar, en 

ledarskapsutbildning, samt en kort utbildning kring ekonomi.  

 

Ordförandenätverket  
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Under verksamhetsåret har styrelsen fortsatt ordförandenätverket i form av en 

träff i december 2022, där ordförande från medlemsungdomsråd träffats och 

utbytt erfarenheter. Träffen bestod av workshops och föreläsningar i syfte att 

deltagarna ska utveckla sina ledaregenskaper och kunskaper om demokrati 

och ungas fria organisering.  
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7. Extern representation 

• Sakråd om regeringens arbete med åtgärder mot former av 

rasism. - Internationell digital konferens “Save Ukraine - Save 

Europe”. - Ungdomskonferens i Oslo kring ungas organisering, 

samt tillhörande fokusgrupp.  

• Sveriges Ungdomsråd fanns representerade på Antirasistiska 

dagarna i Malmö.  

• Sveriges Ungdomsråd fanns representerade på MR-dagarna i 

Örebro. - Sveriges Ungdomsråd fanns representerade på 

Ungdomens Folkemøde i Köpenhamn.  

• Sveriges Ungdomsråd fanns representerade på LSU:s 

ungdomsmingel under Almedalsveckan.  

• Sveriges Ungdomsråd fanns representerade på LSU:s årsmöte 

2022. - Dialog med Hjärt- och Lungfonden kring ungas hälsa.  

• Panelsamtal med Folkhälsomyndigheten kring pandemins 

effekter på ungas organisering.  

• Fokusgruppsdiskussion på Karolinska Institutet angående 

hållbart engagemang inom det unga civilsamhället.  

• Sakråd om EU:s ungdomsdialog och ungas inflytande.  
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8. Ekonomi  

Sveriges Ungdomsråds verksamhet finansieras mestadels genom bidrag från 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), vilket gör det 

möjligt att bedriva den ordinarie verksamheten. Utöver bidrag finansieras 

Sveriges Ungdomsråd även genom försäljning av böcker, föreläsningar, 

Speakapp samt annat egenframtaget material.  

 

Det finns en stor efterfrågan och ett ökat intresse för materialet, 

föreläsningar och utbildningar. Med ett ökat intresse för kunskap om ungas 

rättigheter och organisering ökar ungas möjligheter till inflytande. Kansliet 

har arbetat med att säkra kvaliteten på Sveriges Ungdomsråds utbildningar 

och material, vilket har bidragit till mer målinriktade och träffsäkra 

utbildningar.  

 

Sveriges Ungdomsråd har blivit tilldelade projektmedel för 

Ledarskapsakademin genom Stiftelsen konung Gustaf V:s 90-årsfond som 

möjliggjorde att projektet som startades under 2021, även löpt under 2022 och 

bidragit till att stärka den aktiva medlemsbasen.  

 

Projektmedel beviljades även av Västra Götalandsregionen efter att kansliet sökt 

samverkan med regionen under hösten 2022. Medlen skulle gå till 

arrangerandet av Ungdomsmötet IRL och för samtal mellan unga och regionala 

makthavare.  

 

Under året har Sveriges Ungdomsråd arbetat för att stärka verksamhetsfonden 

och resefonden, som Sveriges Ungdomsråds medlemmar kan ansökan om när 

de exempelvis behöver ekonomiskt stöd för sin verksamhet eller för att närvara 

vid nationella träffar. Sveriges Ungdomsråd har också arbetat intensivt med 

ansökningar för framtida projekt som skulle lyfta organisationens kapacitet och 

leda till att styrelsen kan anställa mer personal för att bredda vårt arbete och 

bättre tillgodose medlemmarnas behov.  
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Genom en god försäljning har Sveriges Ungdomsråd lyckats åstadkomma ett 

stabilt sparande, vilket styrelsen anser vara viktigt för långsiktigheten i 

organisationens arbete och stabilitet. Under åren som pandemin varit har 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) öppnat upp för 

ansökande organisationer att flytta över bidragsmedel från 2020 till 2021, och 

från 2021 till 2022, vilket har bidragit till att ekonomin inte hamnat i en 

försämrad situation till följd av pandemin. I stället har det skapat ett bättre 

ekonomiskt läge där bidragsmedel kunnat sparas och användas till 

medlemmarnas fördel i den efterkommande fysiska verksamheten.  
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9. Nya ungdomsråd  

Under verksamhetsåret 2022 har Sveriges Ungdomsråd fått in ett (1) 

nytt ungdomsråd. Styrelsen vill varmt välkomna Vingåkers 

Ungdomsråd som nya medlemmar i Sveriges Ungdomsråd.  
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10. Tack  

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till Sveriges Ungdomsråds medlemmar, 

anslutna ungdomsråd, samarbetspartners och andra som stöttat 

organisationens arbete under det gångna året. Det är ni medlemmar som 

utgör grunden för Sveriges Ungdomsråd och styrelsens arbete. Det är ni som 

gjort organisationens träffar till det bättre och varit med och representerat 

organisationen i alla lägen. Vi får heller inte glömma det fantastiska arbetet 

som ni har bedrivit på lokal nivå runt om i landet, inom ramen för era olika 

ungdomsråd. Ert engagemang är mycket viktigt och helt avgörande för 

huruvida Sveriges Ungdomsråd ska kunna få genomslag för vår politik i 

framtiden.  

Nu blickar vi framåt mot ett nytt och händelserikt verksamhetsår. Styrelsen vill 

med detta tacka för det gångna verksamhetsåret, och samtidigt också rikta ett 

stort tack till kansliets anställda. Utan er medlemmar hade organisationen inte 

varit där den är idag.  

 

Styrelsen 2022/2023 
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5.1 PROPOSITIONSTEXT 1 

VERKSAMHETSPLAN 2023/2024 
 

Sveriges Ungdomsråd har hela tiden nya möjligheter men också nya utmaningar, 

en organisation i ständig utveckling. Verksamhetsplanen uppdateras därför 

mellan varje kongress för att Sveriges Ungdomsråd ska göra det som enligt 

medlemmar är mest relevant för organisationen. Styrelsen ser sambandet mellan 

nya former av utbildningar och ökningen av diverse former av verksamheter, där 

nya tillämpningar av demokratiska rättigheter träder fram och ökat engagemang 

inom flertal frågor. Verksamhetsplanen används som vägledning för att 

stabilisera relationen mellan styrelsen, kansliet och medlemmarna, detta innebär 

en stor potential för utveckling och bidrar till att forma organisationen utifrån 

styrdokumenten. 

 

Tanken med verksamhetsplanen är att göra det tydligare vad Sveriges 

Ungdomsråd ska uppnå och arbeta med under det kommande året samt att ge 

medlemsungdomsråd större möjlighet att påverka de faktiska riktlinjerna och 

vara delaktiga i att forma verksamheten. Målen i verksamhetsplanen är tänkta att 

möta alla de möjligheter och utmaningar som organisationen står inför, och för 

att göra detta behöver Sveriges Ungdomsråd jobba på mer hållbara sätt. I årets 

verksamhetsplan har styrelsen fokuserat på att sätta mål som både är en satsning 

men framför allt lägger grunden till en stabil och hållbar organisation. Målen är 

uppdelade i fyra (4) olika områden: Organisation & medlemsstöd, utbildningar, 

ekonomi och politisk påverkan. Under varje område finns en beskrivning av 

området och därefter målen. Denna verksamhetsplan, med riktat fokus på att 

vårda organisationens medlemmar och uppnå en handlingskraftig och stabil 

organisation, kommer leda Sveriges Ungdomsråd framåt. 

mailto:info@sverigesungdomsrad.se


 

 

 

Sveriges Ungdomsråd 

Åsögatan 140   www.sverigesungdomsrad.se 

116 24 Stockholm   info@sverigesungdomsrad.se 

60 

 

Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 anta Verksamhetsplanen för 2023/2024 

 

Att2 ge styrelsen mandat att genomföra språkliga ändringar i den antagna  

Verksamhetsplanen 
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MEDLEMSSTÖD & ORGANISATION 
 

Sveriges Ungdomsråds tillväxt och organisatoriska utveckling är beroende av 

medlemmar och externa samarbeten för att berika organisationen med nya 

perspektiv, inspiration och infallsvinklar. Detta gör medlemsstödet till en stor 

prioritering, för att stärka relationer och behålla anslutna medlemmar. Styrelsen 

ser att organisationen och dess medlemmar fortfarande påverkas av pandemin, 

därför är det av högsta prioritet att satsa på medlemsvärvningen och arbeta för 

att stärka medlemsbasen. Därför lägger styrelsen fokus på att förvalta och stötta 

de anslutna medlemsungdomsråd hos oss men även knyta nya relationer. Detta 

kan möjliggöra samt uppnås genom nedanstående mål. 

 

1. Att Sveriges Ungdomsråd kontinuerligt under verksamhetsåret ska 

kontakta varje medlemsungdomsråd i syfte att ge råd, stöd och 

verksamhetsutveckling  

 

2. Att Sveriges Ungdomsråd ska ta fram en strategi för hur medlemmarna 

kan bidra till Sveriges Ungdomsråds verksamhet 

 

3. Att Sveriges Ungdomsråd tar fram en strategi som tydliggör nya 

strukturer för att förbättra inkluderingen inom Sveriges Ungdomsråds 

verksamhet, inklusive träffar, styrelsen och annan form av utbildning och 

verksamhet. 

 

4. Att Sveriges Ungdomsråd ska utreda hur organisationen ska utveckla 

sitt arbete lokalt 
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5. Att Sveriges Ungdomsråd ska genomföra projekt i socioekonomiskt 

utsatta områden 

 

6. Att Sveriges Ungdomsråd ska arbeta för att förstärka medlemsbasen 

och ansluta fler medlemmar och medlemsungdomsråd 

 

7. Att Sveriges Ungdomsråd ska vara arbeta för en ökad geografisk 

spridning av ungdomsråd, med fokus på norra Sverige 

 

8. Att Sveriges Ungdomsråd ska stärka kontakterna med andra barn- och 

ungdomsorganisationer 

 

9. Att Sveriges Ungdomsråd ska stärka sina internationella kontakter och 

nätverk 
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TRÄFFAR & UTBILDNINGAR 
 

Träffar och utbildningar är en central aspekt för Sveriges Ungdomsråds 

verksamhet. Våra utbildningar riktar sig framför allt till våra 

medlemsungdomsråd, men även makthavare. Därför är det av vikt att Sveriges 

Ungdomsråd utvecklar och förstärker de utbildningar som erbjuds och lägger 

fokus på att medlemsorganisationer ska få så mycket kunskap som möjligt under 

kommande år. Med dessa mål hoppas styrelsen på att Sveriges Ungdomsråd 

under 2023–2024 utvecklar en av de centrala aspekterna av verksamheten samt 

arbetar aktivt för att skapa strategier och strukturer för att kunna ha kontinuitet i 

verksamheten.  

 

1.Att Sveriges Ungdomsråd ska genomföra organisationens högsta beslutande 

organ, kongressen 

 

2. Att Sveriges Ungdomsråd ska arbeta för att arrangera nationella mötesplatser 

för inspiration och utbildningar av aktiva medlemmar och medlemsungdomsråd 

 

3. Att Sveriges Ungdomsråd ska ta fram en struktur för ordförandenätverket 

som kan leva kvar i organisationen 

 

4. Att Sveriges Ungdomsråd kontinuerligt under året informerar och utbildar 

organisationens medlemmar i Sveriges Ungdomsråds grundidéer och visioner. 

 

5. Att Sveriges Ungdomsråd ska öka medlemmars och medlemsungdomsrådens 

kunskap om Rösträtt16 

 

6. Att Sveriges Ungdomsråd ska fortsätta utveckla ledarskapsprogram  
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EKONOMI 
 

Ekonomin i en organisation som Sveriges Ungdomsråd är grundläggande och 

avgör bland annat hur mycket medlemsstöd, utbildningar och politiskt arbete 

som kan bedrivas under verksamhetsåret. Ekonomin ger riktlinjer för styrelsens 

arbete och är därför av stor betydelse. Idag får Sveriges Ungdomsråd nästan 

uteslutande alla sina ekonomiska medel från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF). De beslutar inför varje år om Sveriges Ungdomsråd 

ska fortsätta få ekonomiska medel. Med hänsyn till osäkerheten kring en ny 

regering, behöver Sveriges Ungdomsråd ha beredskap för att kunna klara sig 

ekonomiskt oavsett den politiska riktningen som landet tar. Därför är det av vikt 

att arbeta för att höja intäkterna oberoende av statsbidraget. Därför föreslår 

styrelsen satsningar under kommande verksamhetsår för att långsiktigt se över 

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

extern finansiering samtidigt som organisationen jobbar med årsrapportering 

och medlemsvärvning.  

 

1. Att Sveriges Ungdomsråd ska stärka den egna ekonomiska basen 

genom försäljning av eget material 

 

2. Att Sveriges Ungdomsråd ska genomföra fler utbildningar om ungas 

organisering riktat mot kommuner 

 

3. Att Sveriges Ungdomsråd ska söka projektbidrag som gynnar 

fortbildning av medlemmar  
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4. Att Sveriges Ungdomsråd ska informera alla medlemsungdomsråd om 

vikten av att vara bidragsgivande samt tillvägagångssättet för att bli en 

bidragsgivande ungdomsråd  

 

5. Att Sveriges Ungdomsråd ska påbörja arbetet med en utredning av 

ekonomiska förutsättningar för fristående ungdomsråd  
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POLITISK PÅVERKAN 
 

Det är utifrån Sveriges Ungdomsråds politiska program som vårt politiska arbete 

tar sin grund. Vårt påverkansarbete är resultatet av medlemmarnas och 

medlemsungdomsrådens gemensamma insatser. Det är alltså genom att stötta 

och stärka våra medlemsungdomsråd som vårt huvudsakliga politiska arbete 

sker. För att nå en politisk framgång behöver organisationen samlas runt politiken 

och skapa förändringen tillsammans. Det är tillsammans som organisation som 

Sveriges Ungdomsråd har störst chans att nå ut och få gehör för sitt 

påverkansarbete. Styrelsen har utifrån detta skärpt målen med en önskan om att 

Sveriges Ungdomsråd blir en självklar del i den politiska debatten. 

 

1. Att Sveriges Ungdomsråd ska verka för att stärka ungdomars 

regionala påverkan och möjlighet till inflytande regionalt 

 

2. Att Sveriges Ungdomsråd ska uppmuntra fler kommuner att starta 

och ansluta ungdomsråd till Sveriges Ungdomsråd 

 

3. Att Sveriges Ungdomsråd ska publicera debattartiklar om Sveriges 

Ungdomsråds politiska ställningstagande 

 

4. Att Sveriges Ungdomsråd ska ha bedrivit kampanjer inom områdena 

Rösträtt16 och problematiken med den antidemokratiska, rasistiska 

samt fascistiska organiseringen i samhället 

 

5. Att Sveriges Ungdomsråd ska delta i 

demonstrationer/manifestationer 
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6.  Att Sveriges Ungdomsråd ska ha uppmärksammat och stöttat initiativ 

som går i linje med vår politik och som inte är från våra ungdomsråd.  
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5.2 PROPOSITION 2 

MEDLEMSAVGIFT 
 

Varje år beslutar Sveriges Ungdomsråds kongress om medlemsavgiften för 

medlemskap inom organisationen.  

 

Ungdomsråden har rösträtt på kongressen genom att betala medlemsavgiften. 

Medlemsavgiften ska betalas av ungdomsråden och inte av enskilda medlemmar. 

 

Styrelsen anser att det är av yttersta vikt att det ska vara enkelt att som 

ungdomsråd ansluta sig till Sveriges Ungdomsråd och detsamma för medlemskap 

i ungdomsråden. Sveriges Ungdomsråd tar hänsyn till ungdomsrådens 

ekonomiska situation och är väl medvetna om att ekonomin ser olika ut för olika 

ungdomsråd. Därför är medlemsavgiften låg och med medlemsavgifterna 

finansieras Sveriges Ungdomsråds resefond där ungdomsråden kan söka 

resebidrag till organisationens träffar. 

 

Förslag till beslut 
 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022/2023 till 500  

kronor per år för anslutet medlemsungdomsråd. 

Att2 fastställa medlemsavgiften för det första året som nyanslutet  

medlemsungdomsråd till 0 kronor. 

Att3 fastställa medlemsavgiften för enskild medlem ansluten till Sveriges 

ungdomsråd genom sitt ungdomsråd till 0 kronor. 

Att4 ge styrelsen mandat att undanta anslutna medlemsungdomsråd från 

medlemsavgiften. 
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5.3 PROPOSITION 3 

POLITISKA PROGRAMMET 
 

Bakgrund  

På kongressen 2022 gavs den tillträdande styrelsen i uppdrag att revidera det 

politiska programmet, så att det följer Sveriges Ungdomsråds vision. Under 

verksamhetsåret 2022/2023 har således en arbetsgrupp, utsedd av styrelsen, 

arbetat med den kongressbeslutade revideringen. Det politiska programmet är 

det styrdokument som beskriver Sveriges Ungdomsråds ställningstaganden och 

som ska ligga till grund för all verksamhet och opinionsbildning som 

organisationen genomför. Det politiska programmet antogs under kongressen 

2022 och en reviderad kopia föreslås nu med nedan beskrivna beslutsförslag.  

 

 

Under rubriken: Ge ungdomsråd makt på riktigt  

Det är idag förekommande att ungdomsråd skapas på kommunalt initiativ för att 

kommunen vill skapa ett forum för lokalt ungdomsinflytande. Sveriges 

Ungdomsråd välkomnar sådana initiativ från kommuner och ser det som viktiga 

steg i processen om att utveckla forum för ungdomsinflytande runt om i vårt land. 

Ett vanligt problem som däremot ofta är förekommande när ungdomsråd skapas 

på kommunalt politiska initiativ är att ungdomsrådet som etableras saknar 

mångfald bland medlemmarna.  

 

När kommunen går ut och söker medlemmar till ungdomsrådet är det vanligt att 

kommunen rekryterar ungdomar som de själva anser är lämpliga för uppdraget, 

som de anser har tillhörande kunskap, erfarenhet och förmåga. Sveriges 

Ungdomsråds grundidé är att ungdomar, likaväl vuxna, ska kunna påverka sin 
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egen vardag. Därför är vi emot sådana typer av kvoteringar av ungdomar av den 

enkla anledningen att kommuner då glömmer att bredda perspektivet och 

representationen i ungdomsrådet. 

 

För Sveriges Ungdomsråd är det en självklarhet att även ungdomar som saknar 

politiska egenskaper, som är socioekonomiskt utsatta eller utsatta för någon 

annan typ av diskriminering, också ska finnas representerade i ungdomsråd. 

Ungdomsinflytande ska vara en rättighet för alla, inte bara för de ungdomar som 

politikerna själva anser är lämpliga.  

 

 

Under rubriken: Regioner måste börja lyssna på ungdomar  

Svenska kommuner äger idag frågor som är mycket viktiga för ungdomar. 

Kommuner fattar beslut som direkt eller indirekt påverkar ungdomar idag eller 

imorgon. Det kan handla om bland annat skola, fritidsgårdar, klimat och social 

trygghet. Vi ser därför ofta att ungdomsråd skapas i olika kommuner i Sverige där 

ungdomar organiserar sig för att, genom ett lokalt forum få möjlighet att påverka 

i frågor som kommunen bereder eller tillhandahåller. Något som vi däremot ser 

är mindre vanligt idag är att ungdomar får möjlighet att påverka i frågor som 

regioner eller län står ansvariga för. Det rör sig om bland annat sjukvård, barn- 

och ungdomspsykiatrin och kollektivtrafiken. Sveriges Ungdomsråd tycker att 

ungdomar ska få påverka i alla frågor, även i frågor som går under regionernas 

ansvarsområden. Det regionala beslutsfattandet är i många fall totalt avgörande 

för ungas livsvillkor och levnadssätt. Det är därför viktigt att det även på regionala 

plan skapas förutsättningar för unga att organisera sig och få sina röster 

iakttagna. 

 

 

Under rubriken: Statens nationella ungdomspolitik  
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Något som ungdomsorganisationer möter dagligen i sitt arbete med att 

kommunicera med politiker och beslutsfattare är att många av de politiker som 

styr också saknar kunskap kring ungas organisering och inflytande. Eftersom 

involveringen av ungdomar i politiskt beslutsfattande och politiska utredningar 

idag är så brutalt bristande så blir ungas åsikter ofta ersatta med politikernas 

uppfattning om våra åsikter. Sverige Ungdomsråd står upp för 

Barnkonventionens skrivelser om att barn och ungdomars rätt att få sina åsikter 

i beaktning innan politiska beslut fattas. Vår organisation är av övertygelsen att 

ungdomar som inte får inflytande, också blir åsidosatta i förhållande till vad de 

vuxna tycker.  

 

Av den anledningen finner styrelsen för Sveriges Ungdomsråd att organisationen 

behöver bli tydligare kring vad exakt vi kräver från staten, under rubriken “Statens 

nationella ungdomspolitik”. Det är viktigt att ungdomsorganisationer är tydliga 

och ger exempel i sin externa kommunikation. Det förhindrar att situationer 

uppstår där politiker hävdar att vi varit tydliga med vad vi kräver och vill.  

 

 

Under rubriken: Statens nationella ungdomspolitik  

I våra grannländer, Danmark och Norge, har staten gett kommuner skarpa 

direktiv om bildandet av lokala ungdomsråd. Sveriges Ungdomsråd menar att 

Sverige måste gå i våra grannländers fotspår i syfte att skapa en starkare 

demokrati som ger ungdomar möjlighet till delaktighet och direkt inflytande över 

lokalt politiskt beslutsfattande. Att lagstifta om krav på lokala ungdomsråd skulle 

sänka trösklarna för de engagerade ungdomar som gärna vill engagera sig, men 

saknar en lokal plattform för organisering.  

 

Sveriges Ungdomsråds lokalt anslutna ungdomsråd är organisationens både 

hjärta och hjärna. Våra medlemmar styr organisationen, driver organisationens 
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arbete framåt och engagerar sig för att organisationens politik ska kunna 

förverkligas. För att Sveriges Ungdomsråd ska ha mer att säga till om i svensk 

politik är det viktigt att vi växer, att vi blir en större rörelse. Genom att fler 

ungdomsråd skapas i Sverige ökar både ungdomars inflytande och delaktighet i 

lokala politiska processer, samtidigt som Sveriges Ungdomsråd för en unik 

möjlighet att organisera fler ungdomsråd och växa. Tillsammans är vi starka!  

 

 

Under rubriken: Inledning och värdegrund  

Sveriges Ungdomsråd tar tydligt ställning mot åldersmaktsordningen och för 

feminism, antirasism och ett normkritiskt synsätt och arbetssätt. Detta innebär 

att vi inte samarbetar eller samtalar med partier och organisationer som är 

rasistiska, fascistiska eller antifeministiska. Det är däremot viktigt att Sveriges 

Ungdomsråd kan utföra sitt arbete, sprida kunskap och bilda opinion utan hinder 

som att exempelvis inte kunna delta på stora evenemang där främlingsfientliga 

organisationer också finns representerade.  

 

Sveriges Ungdomsråd ska inte ha något samröre med främlingsfientliga 

organisationer och rörelser, men det är viktigt att vår organisation kan röra sig 

fritt på plattformar där vår politik kan komma att få gehör, där våra åsikter kan 

höras och där vi får möjligheten att möta makthavare. Ett bra exempel är 

Almedalsveckan där rasistiska, antifeministiska och fascistiska organisationer i 

högsta graden finns representerade och närvarande. Där ska Sveriges 

Ungdomsråd trots detta, kunna organisera och engagera oss fullt ut, dock utan 

att samtala, samarbeta med eller uppmärksamma dessa. 
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Förslag till beslut 

 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 under rubriken “Ge ungdomsråd makt på riktigt”, lägga till följande  

ställningstagande: “Vi tycker att kommuner aktivt ska verka för en  

bredare representation i de ungdomsråd som skapas på kommunalt  

initiativ, samt på ungdomsrådets egen begäran stötta dem i deras  

arbete.”  

 

Att2 under rubriken “Regioner måste börja lyssna på ungdomar”, lägga  

till följande ställningstagande: “Att regioner satsar mer på att riva  

hinder för att också möjliggöra för regionala ungdomsråd.”  

 

Att3 under rubriken “Statens nationella ungdomspolitik”, lägga till följande  

textstycke: “Som exempel kan staten arrangera mötesplatser för unga  

och makthavare, satsa på fortbildning kring rättvis organisering, samt  

upplysa unga om deras demokratiska rättigheter. Om målsättningen  

ska vara att jobba med ungdomars rättigheter att påverka samhället  

tror Sveriges Ungdomsråd att ovanstående är exempel på steg i rätt  

riktning.”  

 

Att4 under rubriken “Statens nationella ungdomspolitik”, lägga till följande  

textstycke: “I våra grannländer, Danmark och Norge, har staten gett  

kommuner skarpa direktiv om bildandet av lokala ungdomsråd.  

Sveriges Ungdomsråd menar att Sverige måste gå i våra  

grannländers fotspår i syfte att skapa en starkare demokrati som ger  

ungdomar möjlighet till delaktighet och direkt inflytande över lokalt  
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politiskt beslutsfattande. Att lagstifta om krav på lokala ungdomsråd  

skulle sänka trösklarna för de engagerade ungdomar som gärna vill  

engagera sig, men saknar en lokal plattform för organisering.  

Kommunen måste också ge ungdomsråd stöd och söka en allsidig  

social sammansättning, där ungas åsikter tas i beaktning i alla frågor. 

“ 

 

Att5 under rubriken “Statens nationella ungdomspolitik”, lägga till  

följande ställningstagande: “Att Sveriges riksdag beslutar  

lagstiftar om krav på lokala ungdomsråd i varje svensk  

kommun.”  

 

Att6 under rubriken “Inledning och värdegrund” lägga till följande  

textstycke: “Vi får inte låta dessa rörelser hindra oss från att utföra  

vårt jobb, bilda opinion och driva på vår politik. Inbjudningar till  

Sveriges Ungdomsråd ska behandlas varsamt och beslut om vårt  

deltagande ska fattas utifrån organisationens bästa.” 

  

mailto:info@sverigesungdomsrad.se


 

 

 

Sveriges Ungdomsråd 

Åsögatan 140   www.sverigesungdomsrad.se 

116 24 Stockholm   info@sverigesungdomsrad.se 

77 

5.4 PROPOSITION 4 

ORGANISATORISKA STRATEGIN 
 

Bakgrund 

Under verksamhetsåret 2022/2023 har en arbetsgrupp, utsedd av styrelsen, 

arbetet med den organisatoriska strategin. Den organisatoriska strategin är 

Sveriges Ungdomsråds planläggning för hur organisationen ska utvecklas. 

Strategin antogs först under kongressen 2015 och har sedan gjorts om till den 

nuvarande versionen. Målen som finns i strategin sträcker sig från 2016–2026 

med delmål år 2022, 2024 och 2026. 

 

 

Arbetet med en ny strategi 

Styrelsen ser ett behov av att börja arbeta med en ny organisatorisk strategi som 

kan ta vid efter den aktuella strategin och vill därför uppdra kommande styrelse 

att påbörja ett sådant arbete. En organisatorisk strategi ska sätta grunden för 

kommande års arbete, samt peka i den riktning som organisationen ska utvecklas. 

Det är ett stort arbete som behöver och ska ta lång tid. Styrelsen har även 

funderat på längden på den organisatoriska strategin och vill skicka med en tanke 

om att eventuellt förändra längden på strategin. Styrelsen har medvetet valt att 

yrka på något som ger kommande styrelser frihet i sitt arbete.  

 

När den nuvarande organisatoriska strategin togs fram gjordes det med 

utgångspunkt i visionsprogrammet. Visionsprogrammets syfte är att ge en tydlig 

riktning för utvecklingen av Sveriges Ungdomsråd. Visionsprogrammet svarar på 

frågan om hur organisationens medlemmar vill att Sveriges Ungdomsråd ska 

vara. Idag sträcker sig visionsprogrammet mellan år 2016 och år 2026. Styrelsen 
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anser även därför att kommande styrelser bör uppdras att se över hur 

visionsprogrammet kan uppdateras för att fortsatt följa organisationens 

utveckling och visioner, även efter år 2026.  

 

 

Konkreta verktyg att bedriva politik 

Arbetsgruppen har sett över målen som finns i den organisatoriska strategin och 

identifierat mål som är i behov av revidering. Styrelsen ser att dessa mål inte går 

i linje med den utvecklingen som sker i organisationen. De mål styrelsen föreslår 

ska revideras har som utgångspunkt att vara för medlemmarnas och 

organisationens bästa.  

 

I en del av den organisatoriska strategin, En progressiv kraft i samhället, beskrivs 

det att Sveriges Ungdomsråd aktivt ska ta avstånd från all typ av antidemokratisk, 

nazistisk, rasistisk samt fascistisk organisering och aldrig någonsin förknippas 

med den. Ur den visionen har det formulerats mål för år 2022, 2024 och 2026. 

Målet för år 2024 lyder “Att Sveriges Ungdomsråds medlemmar ska ha fått 

konkreta verktyg för att kunna bedriva Sveriges Ungdomsråds politik på en lokal 

nivå.” 

 

Styrelsen ser att målet är problematiskt då det syftar till att medlemmarna ska 

bedriva Sveriges Ungdomsråds politik på lokal nivå. Styrelsen anser i stället att 

Sveriges Ungdomsråd ska bedriva medlemmarnas politik på nationell nivå. Det är 

medlemmarna som ska styra organisationen och inte tvärtom. Styrelsen vill 

därför yrka på att målet i stället ska formuleras så att målsättningen blir att 

medlemmar ska få konkreta verktyg att bedriva sin egen politik.  

 

 

Mål för ökning av medlemmar 
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En annan del av strategin där styrelsen anser att det finns behov av revidering är 

i delen En större och starkare organisation. Här finns två mål som styrelsen menar 

går i fel riktning, eller riskerar att skada organisation på lång sikt. 

 

Det första målet handlar om en ökning i medlemsantal. Här beskrivs en väldigt 

skarp ökning av medlemssiffrorna, som inte tar hänsyn till förändrade 

förutsättningar. Ungdomsrörelsen förändras ständigt, och påverkas av händelser 

i omvärlden. COVID-19 pandemin är ett exempel på en händelse som fortfarande 

märks av på organisationen. Därför menar styrelsen att målen behöver förändras. 

 

Målet för år 2024 avser att en hundradel (1/100) av ungdomarna i varje 

ungdomsråds avsedda geografiska området ska vara medlemmar eller på annat 

sätt anslutna till ungdomsrådet. Målet för år 2026 avser detsamma fast med fem 

hundradelar (5/100). 

 

Styrelsen hade hellre sett en formulering som liknar målet om ungdomsråd, det 

vill säga att målet i stället baseras på resultatet från tidigare år. På så vis skulle 

målet ha kvar sin andemening, att organisationen ska öka sina medlemssiffror, 

samtidigt som målet skulle bli mer flexibelt och bättre anpassat till verkligheten. 

Därför föreslår styrelsen en alternativ formulering av målen för 2024 och 2026. 

 

 

Påverkan mellan kongresser 

Det andra målet i En större och starkare organisation, som styrelsen menar borde 

ändras, handlar om ungdomsrådens möjlighet att påverka organisationen mellan 

kongresser. 

 

Målet för 2022 är att ta fram en struktur för påverkan, vilket styrelsen har gjort. 

Styrelsen menar att det bästa vore att målen för 2024 och 2026 följer samma 
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tema, men så är inte fallet. Målen för 2024 och 2026 handlar i stället om att 

Sveriges Ungdomsråd ska ta fram verksamhetsförslag till ungdomsråden, och att 

en viss andel av ungdomsråden ska använda detta material. Styrelsen tycker att 

ungdomsråden själva ska styra all sin verksamhet, och att organisationen hjälper 

till i den utsträckning det är möjligt.  

 

Styrelsen alternativa förslag på mål är således mål som garanterar att 

medlemmarna får påverka mellan kongresser. Därför föreslår styrelsen att målen 

för 2024 och 2026 i stället ska handla om hur stor andel av ungdomsråden som 

tillfrågas eller på annat sätt ges möjlighet att påverka Sveriges Ungdomsråd. 

 

 

Förslag till beslut 

 

Kongressen föreslås besluta 

 

Att1 uppdra styrelsen att ta fram en ny organisatorisk strategi till  

kongressen 2026 

 

Att2 uppdra styrelsen att se över det nuvarande visionsprogrammet  

 

Att3 i den organisatoriska strategin, under rubriken “En progressiv kraft i  

samhället” del fyra ändra målet för 2024 från “Att Sveriges  

ungdomsråds medlemmar ska ha fått konkreta verktyg för att kunna 

bedriva Sveriges ungdomsråds politik på en lokal nivå” till “Att Sveriges 

Ungdomsråds medlemmar ska ha fått konkreta verktyg för att kunna 

bedriva sin egen politik.”  

 

Att4 i den organisatoriska strategin, under rubriken “En större och starkare  
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organisation” del två ändra målet för 2024 från “Att avdelningarna har 

en hundradel (1/100) av ungdomarna i sitt geografiska område som 

medlemmar eller på annat sätt anslutna till avdelningen” till “Att Sveriges 

Ungdomsråds ökar antalet medlemmar med 10% jämfört med antalet 

medlemmar 2022”  

 

Att5 i den organisatoriska strategin, under rubriken “En större och starkare  

organisation” del två ändra målet för 2026 från “Att avdelningarna har 

fem hundradelar (5/100) av ungdomarna i sitt geografiska område som 

medlemmar eller på annat sätt anslutna till avdelningen” till “Att Sveriges 

Ungdomsråds ökar antalet medlemmar med 10% jämfört med antalet 

medlemmar 2024”  

 

Att6 i den organisatoriska strategin, under rubriken “En större och starkare  

organisation” del tre ändra målet för 2024 från “Att Sveriges 

ungdomsråd ska erbjudit nationellt material med verksamhetsförslag till 

våra avdelningar - (kampanjer/manualer etc)” till “Att 50% av Sveriges 

Ungdomsråds medlemsungdomsråd getts möjlighet att påverka 

organisationen mellan kongresser under perioden 2022–2024”. 

 

Att7 i den organisatoriska strategin, under rubriken “En större och starkare  

organisation” del tre ändra målet för 2024 från “Att 50% av Sveriges 

ungdomsråds avdelningar ska ha tagit del av vårt material och applicerat 

det på lokal nivå.” till “Att 85% av Sveriges Ungdomsråds 

medlemsungdomsråd getts möjlighet att påverka organisationen mellan 

kongresser under perioden 2024–2026”. 
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