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Förslag om inrättande av Ungdomsråd i Tingsryds kommun 
 
Bakgrund 
Ungdomar och ungdomars inflytande är en prioriterad fråga i 3D projektet (Demokrati 
Dialog Delaktighet). Det framgår tydligt i projektbeskrivningen för 3D projektet. Styr-
gruppen för 3D projektet har också i enlighet med detta bestämt att ungdomar och ung-
domars inflytande är ett prioriterat område för projektets inriktning år 2009.  
 
Med stöd av ovanstående inledde jag som projektledare arbetet med att söka kontakt 
med ungdomar i kommunen, via elevråden (på Trojaskolan, Dackeskolan och Wasasko-
lan), Kulturverkstan och fritidsledarna. De två kommuner i länet som arbetade aktivt 
med ungdomars inflytande kontaktades, Alvesta och Ljungby. Tillsammans med Alve-
sta och Ljungby planerades och genomfördes en dag för inspiration och erfarenhetsut-
byte för ungdomar och om ungdomar och påverkan, den 21 mars. Även ungdomar från 
Markaryd bjöds in. Från Tingsryd deltog 8 ungdomar. De blev ”peppade” och bestämde 
sig att jobba vidare med att bilda ungdomsråd i Tingsryds kommun.  
 
Vad är ett ungdomsråd? 
Ungdomsråd är lokala inflytande forum för ungdomar. Andra namn som används för 
samma sak är t ex ungdomsparlament eller ungdomsforum. Gemensamt är att de är reli-
giöst och politiskt obundna och att de ger ungdomar en möjlighet att göra sig hörda i 
kommunen. Det är olika från ungdomsråd till ungdomsråd vad de har för huvuduppgift, 
verksamhet, arbetssätt, åldersgrupp, antal medlemmar, problem, rekrytering, budget, 
kontakt med kommunpolitiker och eventuella anställda. www.sverigesungdomsrad.se
Sveriges Ungdomsråd är en paraplyorganisation för ungdomsråd och andra liknande 
forum i Sverige, partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
Varför ungdomsråd i Tingsryds kommun? 
”Vi är ett gäng som är engagerade, har tankar om frågor och vi vill. Vi har skapat kon-
takter med varandra. Vi har goda förutsättningar och det behövs i Tingsryd”. 
Efter inspirations dagen den 21 mars har en grupp på 6-10 ungdomar haft sammanlagt 
fyra möten, 24/3, 15/4, 4/5 och 26/5. Varför ska vi starta ett ungdomsråd i Tingsryds 
kommun och vad innebär det, idéer på vad göra mm. Det är ungdomar från åk 7 tom åk 
3 Gymnasiet. Minnesanteckningar har förts. Motiven för att starta ungdomsråd är t ex: 
påverka politikerna i olika frågor 

• föra fram ungdomars tankar till politiker 
• göra det bättre för ungdomar i kommunen 
• få liv i Tingsrydskommun 
• samarbeta med andra ungdomar och med vuxna 
• samarbeta mellan byarna   
• det är positivt för kommunen 

 

http://www.sverigesungdomsrad.se/


  
 
Vid mötet den 4 maj mellan nio ungdomar och fyra förtroendevalda resulterade i att vi 
enades om att försöka bilda ett Ungdomsråd i Tingsryds kommun, att skriva till Kom-
munstyrelse och föreslå att Kommunfullmäktige inrättar ett Ungdomsråd i Tingsryd 
kommun.  
 
Många stora och små frågor återstår att diskutera, komma överens om och lösas efter-
hand, såsom t ex arbetssätt och arbetsformer, stöd och kontakt med politikerna. 
 
Budget 
Att ha en egen budget har ett stort symbolvärde förutom att det ökar möjligheten och 
ibland är en förutsättning för att ordna aktiviteter av olika slag. 
 
Att ungdomsråd ges ekonomiska medel är en av flera punkter som nämns under ”Förut-
sättningar för framgångsrika ungdomsråd” på hemsidan för Sveriges Ungdomsråd .  
 
I vårt län finns som tidigare nämnts två kommuner som har fungerande Ungdomsråd, 
Alvesta och Ljungby (Växjö har haft ungdomsråd), båda dessa ungdomsråd har en bud-
get på 50 000 kronor till sitt förfogande. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
att föreslå Kommunfullmäktige att inrätta ett Ungdomsråd i Tingsryds kommun samt  
 
att 50 000 kronor avsätts i budget årligen för ungdomsrådets verksamhet. 
 
 
Kulla Persson Kraft 
Projektledare 3D 



  
 
 


