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• Samarbete kring ungdomsfrågor sedan 
2002 

• EU:s ungdomsstrategi: Ram för 
ungdomspolitiskt samarbete

• Sveriges ungdomspolitik

• Ungdomar är engagerade!

EU:s ungdomspolitik



Europeisk handlingsplan

Nationell handlingsplan

Lokal

handlingsplan

För att säkerställa att EU:s 
ungdomspolitik får varaktiga effekter 
för ungdomar är det viktigt att den 
genomförs med kopplingarna till 
regionala och lokala nivåer i 
åtanke och att verksamheter utförs 
för att stödja ungdomspolitik på 
gräsrotsnivå. Dessutom bör 
ungdomars åsikter beaktas när globala 
frågor behandlas.

Från global till lokal 
dimension



Europeiska ungdomsstrategin

Engagera

Att främja ungdomars deltagande i det demokratiska livet.

Sammanföra

Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att 
främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och 
interkulturell förståelse. 

Stärka

Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra 
ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka 
erkännandet av sådana erfarenheter



7. Sysselsättning av god 
kvalité för alla

Garantera en tillgänglig arbetsmarknad som ger alla ungdomar 
möjlighet till sysselsättning av god kvalitet

8. Lärande av god kvalité

Integrera och förbättra olika former av lärande, förbereda ungdomarna 
för tjugohundratalets utmaningar, med ett liv i ständig förändring.

4. Information och konstruktiv 
dialog

Säkerställa att ungdomar får bättre tillgång till tillförlitlig information, 
stödja deras förmåga att kritiskt bedöma information och delta i en 
inkluderande och konstruktiv dialog.

11 ungdomsmål



- UNGDOMSUTBYTEN
- KOMPETENSUTVECKLING 

FÖR UNGDOMSLEDARE
- PROJEKT FÖR ATT ÖKA 

UNGAS DELAKTIGHET

- ERFARENHETSUTBYTE
- INNOVATIONPROJEKT
- UNGDOMSINITIATIV

PROGRAMOMRÅDE 1 
/ MOBILITET

PROGRAMOMRÅDE 2 / 
STRATEGISKA 
PARTNERSKAP



Varför Erasmus+?

• Ett bredare sammanhang

• Verktyg för att stärka unga

• Nätverk med massor av kunskap

• Tillgång till material, verktyg och inspiration

• Gratis utbildning för personal

• Mycket blir mer 2021!



Projekt för att öka ungas delaktighet
Youth participation activities (YPA)

Ungdomsdrivna lokala och transnationella 
projekt där unga:

Engageras i och lära sig 
om demokratiska 

processer och 
civilsamhället

Får ett ökat 
medvetande om EU:s 

gemensamma 
värderingar och 

rättigheter

Förs samman med 
andra unga och 
beslutsfattare i 
meningsfulla 
diskussioner

Utvecklar digitala 
kompetenser och 
kritiskt tänkande



Från LUPP till Erasmus+

• Låt unga vara del av lösningen

• Analysera LUPP tillsammans med unga

• Förklara spelreglerna och lägg grunden till konstruktiva 
lösningar

• Skapa dialogforum där ungas röster och förslag kan höras 
och tas emot av beslutsfattare

• Åk med ungdomsrådet till Bryssel och prata med andra 
ungdomar och politiker

• Utforma en kampanj - Workshops för att identifiera och 
driva frågor som är viktiga för unga

• Vänd på rollerna – använd unga som konsulter

• Simulering av fullmäktige eller EU-parlamentet



Vad funkar inte?
• Studieresor till Stockholm och svenska riksdagen går inte –

däremot kan ni arrangera en debatt i Stockholm med unga 
från andra kommuner i Sverige. Ni kan också åka till Bryssel, 
Strasbourg, Luxemburg.

• Kostnader för reguljära möten för ungdomsrådet går inte –
däremot kan ni etablera påverkanskanaler som unga själva är 
med och utformar och det finns ett tydligt syfte

• Partipolitiska arrangemang går inte – däremot kan ni 
arrangera debatter i sakpolitiska frågor



Hur är budgeten uppbyggd?

Grundbudget: 500 euro/månad

Handledarstöd max 12 dagar (om projektet drivs av 
unga)  

Vid mobiliteter:
Reseersättning enligt avstånd
Organisationsstöd baserat på antal deltagare och antal 
dagar

Seminarium/konferens: 100 euro/person



Ungdomsutbyten

Målgrupp 
13-30 år

Aktivitetsperiod 
5-21 dagar

Deltagare
Minst 2 länder 
16 till 60 deltagare (minst 4 personer/grupp)

Stöd
Resor, logi, aktivitetsstöd, extra kostnader för deltagare med olika funktionsvariationer, 
särskilda behov eller andra begränsade möjligheter

Viktiga principer
Icke-formellt lärande
Interkulturell dialog
Inkludering



Kompetensutveckling för 
ungdomsledare
Målgrupp 
Ungdomsarbetare/ledare
Ingen åldersgräns

Aktivitetsperiod 
2 dagar – 2 månader

Deltagare
Minst 2 länder 
Upp till 50 deltagare

Stöd
Resor, logi, aktivitetsstöd, extra kostnader för deltagare med olika 
funktionsvariationer, särskilda behov eller 
andra begränsade möjligheter

Exempel på aktiviteter: 
Jobshadowing, erfarenhetsutbyte, utbildningar, seminarier.



Erasmus+ ackreditering

• Nytt för 2021

• Arbeta strategiskt med internationella utbyten, 
kompetensutveckling för ungdomsledare och eventuellt 
projekt för att öka ungas delaktighet.

• Förenklad ansökningsprocess

• Garanterad beviljad budget  



Volontärtjänstgöring

• Europeiska solidaritetskåren

• Solidaritet och europeiskt mervärde

• 18-30 år 

• Nationella volontärer

• Internationella volontärer



Nationella volontärer

• Unga med begränsade möjligheter

• Stötta i verksamheten, får ej ersätta avlönat arbete.

• 30-38 timmar i veckan. 

• 2 veckor-12 månader

• Fritidsgårdar, förvaltningar som arbetar med unga eller 
internationella frågor.

• Ta emot internationella volontärer.



Sända volontärer

• Ungdomar i er kommun kan få resa iväg som 
volontärer!

• Istället för sommarjobb?



Budgetexempel
1 volontär – 12 månader i Sverige 

20€ –
820€

Rese-
bidraget

9 720€

225€

Stöd till 
organi-

sationer

1 800€

Fick-
pengar

Ca 12 
500€

Totalt 

Mentorskap

Handledning

Förberedelse

(3 240 Euro)

Stöd för 
inklude-ring

Språklektioner

(150 Euro)

Språk-stöd

Visum

Vaccinering

Förberedelsebesök

Extra kostna-
der



Vad säger forskningen?

• RAY: researchyouth.eu.

• 70% ökat sina möjligheter att få ett arbete

• 84% planerar att studera

• Utvecklar kommunikationsförmåga, sociala 
kompetenser och kulturell medvetenhet.



Vill ni veta mer?

• Hemsidan

• Webinarier/utbildningar 

• Nyhetsbrev – Vidgade vyer

• Kontakta internationella avdelningen
• erasmusplus@mucf.se

• esc@mucf.se

• Frågor?

mailto:erasmusplus@mucf.se
mailto:esc@mucf.se


@ungciv @ungcivwww.mucf.se

Desirée Persson, desiree.persson@mucf.se


