
 
 

Bilaga 1- Förvaltningens slutsatser – fördjupning 

Ungdomens Hus är ett brett begrepp som spänner över många typer av 
verksamheter. Många kommuner har tagit initiativ till sagda hus med olika mått av 
framgång. Framgångsrika Ungdomens Hus bedriver väl underbyggd verksamhet med 
hög ungdomsdelaktighet. 
 
En mötesplats för ungdomar med syfte att brottsförebygga är enligt forskning 
beroende av genomtänkt verksamhetsplan samt medveten, kompetent personal på 
plats. En plats där unga möts kravlöst utan kompetent vuxenstöd verkar inte 
brottsförebyggande utan kan till och med bidra till normbrytande beteende. 
 
En verksamhet för 17 – 22 åringar behöver vara flexibel, engagerande och börja 
behandla ungdomar som vuxna. Möjligheter att plugga, skriva CV och söka jobb. 
Information om bostadsmarknaden och coachning i entreprenörskap och egen 
organisering. En sådan verksamhet bör ske i öppna, attraktiva och tillgängliga lokaler. 
Gärna med möjligheter till möten med andra verksamheter och målgrupper. 
 
Vi har i kommunen utvecklingsprojekt där mötesplats för äldre ungdomar och unga 
vuxna skulle kunna ingå, såsom Campus Österåker och KFNs uppdrag kring trygga 
mötesplatser. 
Campus Österåker är strategiskt väl beläget och begreppet Campus innefattar 
utbildning, kultur, samverkan och rådgivning. Aktiviteter som alla med fördel kan 
riktas emot målgruppen och paketeras till en attraktiv mötesplats som kompletterar 
dagens fritidsgårdsverksamhet och skapar utvecklingsmöjligheter till befintlig 
verksamhet. 
 
Idag finns det ingen lämplig, central lokal för en verksamhet som möter 
motionärernas önskemål och målgruppens behov. 
Utifrån verksamhetens önskade parametrar: centralt belägen, brottsförebyggande 
samt utvecklande av meningsfulla aktiviteter av och för unga som tar eget ansvar, bör 
lokaliseringen såväl som lokalen själv erbjuda möten mellan grupper och möjliggöra 
insyn i och möten med andra verksamheter. 
 
Vad gäller personella resurser behövs tillräckligt med heltidstjänster för att kunna 
möta målgrupp, marknadsföra verksamheten samt bedriva den omvärldsbevakning 
och utveckling som blir nödvändig för att hålla verksamheten aktuell och relevant.  
Ungdomar och unga vuxna bör ges möjlighet till att se framtida möjligheter och få 
stöd i att hitta sina vägar framåt. 
Informella vuxna med relevant erfarenhet och kompetens behövs för att fånga upp 
ungas intressen och utmaningar för att finnas, lyssna och guida på ett inkluderande 
sätt. Ungas delaktighet i utbudet av aktiviteter bygger även den på att personal finns 
tillgänglig för att stötta och hjälpa till att utvärdera ungas egna projekt och idéer. 
 



 
 

Ungdomsrådets synpunkter: 

 
Osäker på åldersspannet: 15-22, 20-25 eller 17-22? Det beror på 
verksamheten. 
 
Moppekörkort fås vid 15, hur påverkar det? Ungdomar blir så rörligare. 
 
Det ska vara aktiviteter! Biljard, lära känna varandra, bra aktiviteter inte bara 
TV-spel. 
 
Ingen hängverksamhet utan aktiviteter med möjlighet att umgås och lära 
känna nya människor. 
 
Möjlighet till CV, möte med arbetsgivare och nya lärdomar. 
 
Stöd att söka helg-/extrajobb. 
 
Långsiktigt bestående, inte bygga på en specifik ungdomsgrupp. 

 
Synpunkterna tas upp på UR-möte 2018-11-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


