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Bakgrund
Ett ungdomsråd är ett lokalt inflytandeforum för ungdomar. Råden
är religiöst och politiskt obundna och de ska ge ungdomar en
plattform för och en möjlighet att göra sina röster hörda i
hemkommunen eller i Kungsholmens fall, stadsdelsområdet.
Det fanns tidigare, 2005-2010, ett ungdomsråd på Kungsholmen i
samarbete med Preventionsenheten Fält och Fritid.
Exempel på vad de då engagerade sig i är:
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ett utbytesprojekt där man först åkte iväg och besökte och
därefter tog emot ungdomar från hela Europa
utomhusbio
drogfria fester
ungdomsdelen på Kungsholmens nationaldagsfirande under
flera år
deltog i flera av Sveriges ungdomsrådskonferenser

Efter att det under en lång tid varit svårt att rekrytera ungdomar till
rådet prioriterades andra arbetsuppgifter inom Fält och Fritid.
Enligt Stockholms stads budget för 2015 ska kommunstyrelsen
särskilt uppmärksamma grupper som t.ex. ungdomar när det gäller
demokratiarbetet.
Ärendet beredning
Detta tjänsteutlåtande, om förslag till inrättande av ett ungdomsråd
på Kungsholmen, har tagits fram på uppdrag av stadsdelsnämndens
majoritet. Ärendet har behandlats inom avdelningen för Barn och
ungdom i samarbete med Preventionsenheten Fält och Fritid.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förslag på utformning av ett ungdomsråd på Kungsholmen:
Ungdomsrådet föreslås organiseras och handledas av
Preventionsenheten Fält och Fritid
Ungdomsrådet ska utgöra en demokratisk plattform där
ungdomar genom delaktighet har möjlighet att påverka i frågor som
rör dem. För att detta ska kunna bli verklighet i praktiken är det
viktigt med en koppling till stadsdelsnämnden där rådet förslagsvis i
framtiden kan fungera som remissinstans i vissa frågor.
Ungdomsrådet kan även utgöra en referensgrupp i samband med
planering av ungdomsaktiviteter inom förvaltningen samt på eget
initiativ planera och genomföra aktiviteter för och med barn och
unga.
Rådet föreslås bestå av ungdomar i åldern 13-18 år.
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Rekrytering av intresserade ungdomar sker främst via grund- och
gymnasieskolor i stadsdelen där kontakt tas med skolledningar och
elevråd eller motsvarande. För att få en spridning i ålder och
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intressen kan ungdomar även rekryteras via fritidsgården Kuggen
samt olika informationskanaler såsom Facebook, enhetens hemsida
ungkung.se, enhetens nyhetsbrev samt lokala media.
På sikt finns möjlighet till samverkan mellan ungdomsråden i
innerstaden.
Ekonomi
Förvaltningen bedömer att organisation och handledning av
ungdomsrådet ryms inom Fält och Fritids ordinarie organisation.
Enhetens lokaler kan också fungera som mötesplats för rådet.
Förvaltningen föreslår att 100 tkr av de medel som anslagits för
demokratiändamål används för ändamålet. Ungdomsrådet kan då
söka medel från förvaltningen för aktiviteter och evenemang som de
tar fram med stöd av handledning.

Bilaga
Det här kan du göra i Kungsholmens ungdomsråd,
information riktad till ungdomar
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