
UNGDOMSKOMMISSIONEN

• Ungdomarna anställs oftast inom kommu-
nens sommarjobb 

• Satsningen genomförs på 3 veckor under 
ledning av projekt- och processledare från 
AD Tillsammans. 

• Uppdragsgivaren ger ungdomarna ett  
angeläget fokusområde att arbeta med. 

Ansvarsfördelning
AD Tillsammans ansvarar för: 
• Koncept och anpassning av genomföran-

de utifrån uppdragsgivarens behov.
• Projekt- och processledning i förarbete, 

genomförande och efterarbete. 
• Helhetsansvar eller stöd vid rekrytering 

och urval av ungdomar. 
• Samordning med produktionsbolag som 

ansvarar för att producera filmer i de fall 
resultatet ska presenteras så.

• Att anställa ungdomar om behov finns.  

Uppdragsgivaren ansvarar för:
• Att ta fram fokusområden som är ange-

lägna, där det finns ett kunskapsglapp att 
fylla. 

• Ändamålsenliga lokaler. 
• Tillhandahålla material, så som datorer 

och telefoner till sommarjobbare vid 
behov. 

FokusområdenUpplägg

Ungdomarna skriver en rapport samt har 
en presentation för kommunens makthavare 
och de som berörs av fokusområdet. Detta 
kan också kompletteras med filmer som kan 
användas som tex utbildningsmaterial. Resul-
tatet kan presenteras på olika sätt beroende på 
uppdragsgivarens behov och önskan. 

Resultat

Unga är en resurs och har förmågan att ta till 
sig och förstå relativt komplexa frågeställningar. 
Ett krav är att fokusområdet är angeläget och 
saknar de svar som ungdomarna kommer fram 
till. Exempel: 

”Hur kan vi skapa tätare band mellan ICT-klustret i 
Kista och unga i Järva?”

”Ungas syn på Stockholms stadsdelsområden och 
ungas rörlighet inom Stockholm stad.”

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.

Konceptet har även 
genomförts under 

namnen Rättighetsjakten 
och Engagemangsjakten. 

Under 4 år och 8 
genomföranden har 

sammanlagt 170 ungdomar 
arbetat i konceptet. 



Konceptet har stor potential att skapa uppmärksamhet i såväl lokal som nationell media. 

PR och media

”Jag kan så mycket mer än jag tror. 
Min åsikt är värdefull. Människor är 
så mycket mer engagerade än man 
kanske först tror.”

”Resultatet av ungdomarnas arbete 
har bl.a. presenterats i olika rappor-
ter som har beaktats i stadens arbete 
med budgeten och inspirerat i sta-
dens trygghetsarbete både centralt 
och lokalt.”

Två sommarjobbare i 
Ungdomskommissionen

Carina Röjdemark, Stabschef 
Stadsledningskontoret Stockholms stad

Om AD Tillsammans
AD Tillsammans AB arbetar med social utveckling 
utifrån ett inflytande- och delaktighetsperspektiv. 
Vi arbetar med att hjälpa organisationer att öka sitt 
engagemang och förnya sitt arbetssätt för att få fler 
att aktivt delta i verksamheten och utvecklingen. Våra 
kunder återfinns i både ideell, offentlig och privat 
sektor. Vi tar fram egna koncept eller arbetar utifrån 
kundens befintliga förutsättningar för att skapa så bra 
förutsättningar för hållbar förändring som möjligt. 

Genom vårt koncept Tillsammans för[ORTEN] har 
vi sedan 2013 givit över 750 ungdomar sommarjobb 
och chansen att få ägandeskap över sitt eget område.
 

Arbetssätt
För att ett projekt eller nytt initiativ ska ha så stor 
chans som möjligt att lyckas nå bra resultat måste för-
ankring bland de inblandade ske så tidigt som möjligt. 
Vi arbetar med engagerande metoder som gör det 
lättare att sätta sig in i frågor och skapar en inställning 
till att se lösningar snarare än problem.

AD Tillsammans arbetar för att skapa synergieffekter mellan 
olika aktörer för att vi tror på att  tillsammans når vi högre 
resultat och fler personer än om man arbetar ensam. En 
av våra styrkor är att knyta samman aktörer och få dem att 
arbeta mot ett gemensamt mål.

http://adtillsammans.se info@adtillsammans.se
Sankt Göransgatan 62, 112 33 Stockholm

Daniel Eidhagen - 070 424 35 11
Anna Engström - 070 966 98 16

Hör av er så berättar vi hur vi kan hjälpa er att 
engagera fler unga i er kommuns utveckling. Vi 
skräddarsyr naturligvis koncept om ni gillar vårt 
arbetssätt och tror att ett annat upplägg passar 
just er. Se mer på vår hemsida. 

http://www.adtillsammans.se/uncategorized/ungdomskommissionen/

