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Borås Stads 
styrdokument

Planerande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Fastställt av: Fritids- och folkhälsonämnden
Datum: 22 november 2022 
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden  
Dokumentet gäller för: Fritids- och folkhälsonämnden  
Dokumentet gäller till och med: 2026

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.

 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

https://www.globalamalen.se
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Program för Öppen  
ungdomsverksamhet i  
Borås Stad
Den öppna ungdomsverksamheten inom Borås Stad ska vara tillgänglig för alla barn och unga 
i Borås. Med folkhälsa som grund ska verksamheten genomsyras av hållbarhet, delaktighet, 
trygghet och jämställdhet.

Verksamhetens uppdrag ska utgå från:

• ett främjande, förebyggande och normkritiskt förhållningssätt

• en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter 
och resurser

Den öppna ungdomsverksamheten har en viktig roll i arbetet med att stärka ungas inflytande 
och delaktighet i samhället. Den är också en viktig arena för både traditionella och nya former 
av kulturella verksamheter. Att samverka med aktörer från civilsamhället är en viktig del av 
öppen ungdomsverksamhet då det kan medföra ytterligare möjligheter och aktiviteter för 
målgruppen än vad som på egen hand kan erbjudas.

Öppen ungdomsverksamhet

MÅLGRUPP
Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar 
och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år.

AVSIKT MED ÖPPEN UNGDOMSVERKSAMHET
Öppen ungdomsverksamhet ska vara tillgänglig för alla och ska främja en jämlik hälsa hos 
unga. Kön, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
etnicitet, religion och ålder ska beaktas för att unga ska få en jämlik tillgång till verksamheten.

Öppen ungdomsverksamhet är en verksamhet:

• som stimulerar till aktivt engagemang och ansvarstagande

• där personalen fungerar som inspiratörer, stöd och möjliggörare

• som skapar sociala sammanhang och projekt där alla kan bidra och få en roll

• där olika verksamhetsformer kompletterar varandra

• som skapar läroprocesser och synliggör icke-formellt lärande

• som aktivt arbetar för att inkludera och nå nya grupper

Verksamheten ska bedrivas och planeras utifrån kunskap om ungas behov, önskningar  
och livsvillkor.
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Inriktning av Öppen 
ungdomsverksamhet i 
Borås Stad
Verksamheten ska utgå från tre inriktningar:

Mötesplatser för unga
Öppen ungdomsverksamhet ska bedrivas på trygga och jämställda platser som stimulerar och 
stödjer aktiviteter som bygger på ungas aktiva engagemang och ansvarstagande under hela 
året, inklusive lovverksamhet.

Ungas aktörskap
Öppen ungdomsverksamhet ska genom internationella utbyten, ledarutbildningar, feriearbete, 
unga kommunutvecklare och uppdrag till unga, stärka- och underlätta ungas aktörskap.

Samverkan med civilsamhället
Öppen ungdomsverksamhet ska i samverkan med civilsamhället skapa ökad tillgänglighet 
och mervärde tillsammans med- och för unga.

Samverkan innebär ett utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser 
i området.
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