UNGDOMSKOMMISSIONEN
En satsning som ger unga inflytande och chansen att påverka i sin kommun genom sitt
sommarjobb. Syftet är att ge unga chansen att jobba utredande kring frågor som är
angelägna för kommunen och bidra med ett ungt perspektiv.

Upplägg

Prisexempel

Ungdomarna anställs inom ramen för kommunens
feriepraktik och arbetar 3 veckor i Ungdomskommis‑
sionen under ledning av projekt- och processledare
från AD Tillsammans. Uppdragsgivaren ger ungdo‑
marna ett angeläget fokusområde att arbeta med.

Vad som ingår

Exempel på tidigare fokusområden:
- ”Ungas syn på Stockholms stadsdelsområden och
ungas rörlighet inom Stockholm stad.”
- “Vilka förutsättningar finns för att starta upp ett
ungdomsråd i Upplands Väsby?”

Resultat
Ungdomarna skriver en rapport och har en presenta‑
tion för kommunens makthavare samt de som berörs
av fokusområdet. Detta kan också kompletteras med
filmer som kan användas som t.ex. utbildningsmate‑
rial. Resultatet kan presenteras på olika sätt beroende
på uppdragsgivarens behov och önskan.
Satsningen har genomförts under fyra år i Stockholms
stad, ett år i Upplands Väsby och två år på uppdrag
av Hyresgästföreningen. Totalt har ca 200 ungdomar
sommarjobbat i satsningen.

12 ungdomar, 3 veckor, 1 processledare
12 000 kr exkl moms/ungdom

AD Tillsammans bistår med:
• Att anpassa konceptet utifrån uppdragsgivarens
behov.
• En dedikerad projekt- och processledare som
leder ungdomarna och ansvarar för förarbete,
och efterarbete.
• Stöd vid rekrytering och urval av ungdomar.
• Att anställa ungdomar åt uppdragsgivaren om
behov finns.
Uppdragsgivaren bidrar med:
• Att ta fram fokusområden som är angelägna, där
det finns ett kunskapsglapp att fylla.
• Ändamålsenliga lokaler.
• Att vid behov tillhandahålla material för att
arbeta med det valda fokusområdet.

Mer information
Vi berättar gärna mer om hur vi kan skapa Ungdom‑
skommissionen utifrån era förutsättningar. Maila oss
för ett möte info@adtillsammans.se

”Resultatet av ungdomarnas arbete har bl.a. presenterats i olika rapporter som har beaktats i stadens
arbete med budgeten och inspirerat i stadens trygghetsarbete både centralt och lokalt.”
Carina Röjdemark, Stabschef Stadsledningskontoret Stockholms stad

http://adtillsammans.se ‑ info@adtillsammans.se

