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Förord 

Denna rapport innehåller en redovisning av hur myndigheten kontrollerar de 
bidragsansökningar vi får samt en översyn av de regelverk som styr bidragsgivningen, så 
kallade bidragsförordningar. 

Myndigheten ska enligt regleringsbrevet för 2012 redovisa vilka kontroller som görs för 
att säkerställa att bidrag ges och redovisas i enlighet med gällande förordningar samt 
lämna förslag på förordningsförändringar för att underlätta tillämpning. 

I denna rapport finns en redogörelse för vilka kontroller som sker samt förslag på 
justeringar i de regelverk som styr bidragsgivningen. 

På myndigheten har handläggaren Marina Tjelvling, utredaren Torgny Sandgren och 
Fredrik Wikström som är enhetschef på enheten för organisationsstöd arbetat med 
rapporten. Rapporten har också granskats av Lena Hallberg och Marianne Örberg som är 
jurister. För att kvalitetssäkra arbetet och ta reda på hur andra myndigheter kontrollerar 
ansökningar har dialog skett med flera andra bidragsgivande myndigheter som med 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Svenskt friluftsliv, Folkhälsoinstitutet (FHI) 
och Länsstyrelsen i Stockholms Län. 

 
Per Nilsson  
generaldirektör, Ungdomsstyrelsen 
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1 Sammanfattning, 
slutsatser och huvudförslag 

I regleringsbrevet för 2012 fick myndigheten i uppdrag att redovisa hur kontrollen sker av 
förordningsstyrda bidrag samt lämna förslag på förändringar i förordningar. Rapporten 
innehåller myndighetens redovisning av dessa uppdrag samt slutsatser och förslag. 

Här finns en redogörelse av hur Ungdomsstyrelsen kontrollerar ansökningar och 
redovisningar för att säkerställa att bidragsgivning sker utifrån de förordningar som 
reglerar bidragen. Särskild vikt har lagts på redogörelser för vilken kontroll som sker av 
sökande organisation kopplat till demokratisk uppbyggnad och demokratins idéer. För de 
organisationer som beviljas bidrag kontrollerar myndigheten bland annat stadgar, 
verksamhetsberättelser, intyganden från revisorer, men även att andra handlingar som 
organisationen fattat beslut om kan granskas. För organisationer som inte fått bidrag 
tidigare görs en mer omfattande granskning. Bland annat studeras om information på 
organisationens hemsida eller i medierna ger myndigheten skäl att inhämta ytterligare 
underlag för sin bedömning.  

I arbetet med denna rapport har myndigheten gjort en kartläggning där samtliga 
bidragsförordningar som myndigheten arbetar med har analyserats. I rapporten ger vi 
förslag på förändringar i förordningarna. Det är förändringar som inte förändrar 
förordningarnas grundläggande syfte eller inriktning i någon större utsträckning men som 
kan effektivisera och underlätta tillämpningen för myndigheten och målgruppen. 
Justeringar föreslås där myndigheten kan se att det kan finnas omotiverade skillnader som 
är problematiska för myndighetens tillämpning. Ändringar föreslås även i förordningar 
som reglerar granskning och bedömning av centrala villkor om demokratisk uppbyggnad 
och att organisationer som mottar bidrag i sin verksamhet ska respektera, eller inte strida 
mot, demokratins idéer. Skäl ges också för att se över flera förordningar som styr 
möjligheten för civila organisationer att erhålla statsbidrag som hanteras av andra 
myndigheter. I rapporten presenteras också en kartläggning av de förordningar som 
myndigheten hanterar och de mer detaljerade förändringsförslag som finns kopplat till 
olika paragrafer i en bilaga. Den finns i bilaga 1: Kartläggning och analys av 
myndighetens bidragsgivning 2012.   

 

1.1 Slutsatser 

Kontrollen vid bidragsgivning 
Myndigheten bedömer att den kontroll som sker av de huvudmän som söker bidrag från 
oss, av ansökningar och av redovisningar görs på relevanta underlag. Vi har också 
handläggningsrutiner som innebär att bidragshanteringen med stor säkerhet sker utifrån 
aktuella förordningar. Det är även slutsatser som lämnas i betänkandet Fritid på egna 
villkor (SOU 2009:29). I de flesta bidragsförordningar som myndigheten ska tillämpa 
finns krav på att en huvudman som vi fördelar bidrag till ska ha en demokratisk 
uppbyggnad och att deras verksamhet inte får strida mot demokratins idéer. Skillnader i 
förordningar framgår i rapportens bilaga. Myndigheten har operationaliserat dessa krav 
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genom att ta fram en metod för att kontrollera demokratisk uppbyggnad. 
Sammanfattningsvis går den ut på att granska att stadgar och andra dokument ger 
fullgoda möjligheter till att medlemmar i en organisation har inflytande över 
organisationens verksamhet och styrning. För att kontrollera att bidrag inte går till 
verksamhet som strider mot demokratins idéer granskar myndigheten att syfte, 
verksamhetens innehåll och idémässig grund inte strider mot principer om tillexempel 
alla människors lika värde och likhet inför lagen, folkstyre, rösträtt och respekt för 
majoritetsbeslut, yttrande-, informations-, organisations- och religionsfrihet och ett 
fungerande rättssystem som skyddar individens fri- och rättigheter. Utgångspunkten i 
granskningen tas således i de handlingar som hör till ansökan och redovisning och som 
organisationen har fattat beslut om. I betänkandet Fritid på egna villkor (SOU 2009:29) 
problematiseras tidigare tillämpning av uppföljning och granskning av målet om 
demokratisk fostran. Utredaren menar att en kvalitativ bedömning av organisationens 
verksamhet inte bör ligga till grund för ett organisationsbidrag.
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Granskningen av kraven som är kopplade till demokrati kan 
underlättas genom justeringar i förordningar 
Myndighetens uppfattning är att kraven om demokratisk uppbyggnad och om att en 
organisations verksamhet inte får strida mot demokratins idéer är en av grunderna för 
granskningen och bedömningen av bidrag. I både frågan om demokratisk uppbyggnad 
och om demokratins idéer finns utrymme för tolkningar vilket utmanar tillämpningen av 
villkoren i förordningar. Inom myndigheten finns en relativt god samsyn när det gäller 
tolkningar, även om olika perspektiv och uppfattningar i frågor om vad som är demokrati 
också är viktiga att beakta i tillämpningen. Myndigheten har utvecklat arbetssätt och 
rutiner för att kvalitetssäkra dessa slags bedömningar. Bidragsförordningarna ger dock 
ingen vägledning om vad som menas med begreppen, hur eller utifrån vilka underlag som 
en granskning ska ske. Det skulle kunna justeras i nuvarande förordningar. Myndigheten 
har också frågat sig om det finns alternativa regleringar i förordningar som kan övervägas 
för att ge stöd för tillämpningen av villkoren och bedömningarna. Dessa förslag utvecklas 
och problematiseras i redovisningen.  

 

Villkor om att organisationer ska vara demokratiska 
regleras olika, saknas i förordningar och det finns 
dessutom skillnader mellan myndigheter 
Kraven på att organisationer som tar emot bidrag ska vara demokratiskt uppbyggda och 
inte ha verksamhet som står i strid mot demokratins idéer formuleras olika i olika 
förordningar och saknas i Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som 
förebygger och motverkar diskriminering samt i reglering av bidrag som sker via 
särskilda uppdrag utan förordningsstöd. Myndigheten har haft en dialog med andra 
bidragsgivande myndigheter när vi har arbetat med det här uppdraget. En slutsats är att 
villkor om demokrati saknas i vissa förordningsstyrda bidrag till ideella organisationer 
som andra myndigheter tillämpar och att det finns betydande skillnader i olika 
myndigheters egna regelverk och praxis i de fall granskningar över huvud taget görs av 
demokratisk uppbyggnad och av att organisationer verkar i enlighet med demokratins 
idéer. Begreppen är långt ifrån självklara och kan tolkas på olika sätt. En annan 
problematik rör relationen till lagstiftning kring föreningsfrihet, yttrandefrihet och 
religionsfrihet. Rättsäkerheten kan utmanas när olika statliga bidragsgivande myndigheter 
har skilda krav och olika praxis kopplat till statsbidrag. Myndigheten kan konstatera att 
en och samma organisation har fått olika besked från myndigheter vid bedömningen av 
om de har en demokratiskuppbyggnad. 
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Administrativ hantering och myndighetens erfarenhet av att hantera 
risker för att bidragsmedel fördelas och används felaktigt  
Myndighetens bidragsgivning har uppmärksammats under det senaste året. Kritiska röster 
har ansett att statliga bidrag går till verksamhet eller organisationer med bristande respekt 
för demokratins idéer eller mänskliga rättigheter. Ett fall rörde en organisation som bjudit 
in en kontroversiell föreläsare. Myndighetens har kunnat konstatera att det i de aktuella 
fallen inte fanns någon brist i den kontroll av underlag som skett vid handläggning av 
ansökan eller vid redovisningen. Myndigheten har också svårt att se att en utökad kontroll 
skulle kunna förebygga att enskilda personer i föreningar gör uttalanden eller handlar 
odemokratiskt. Myndigheten ser också att det är problematiskt om en statlig myndighet 
på förhand, till exempel vid fördelning av ett projektbidrag till en ideell organisation, 
ställer krav på vem eller vilka som får delta på exempelvis en konferens eller vilka åsikter 
som är acceptabla. Det kan strida mot grundlagsskyddade rättigheter och skyldigheter. 
Om individer diskriminerar eller begår olagliga handlingar bör detta i första hand 
hanteras av behöriga myndigheter och rättsinstanser. Den ordinarie granskningen av 
bidrag utgår från de syften och villkor som anges i förordningen och de uppgifter och 
handlingar som Ungdomsstyrelsen kräver in i samband med ansökan och redovisning. 
Om myndigheten får in uppgifter om att medel kan ha använts på ett felaktigt sätt kan en 
ny prövning av ärendet göras och nya handlingar begäras in. Om en ny granskning visar 
att medel inte använts i enlighet med förordningens syften eller de villkor som finns i 
ansökan och beslut blir organisationer återbetalningsskyldiga. De kan också polisanmälas 
för bedrägeri. Myndigheten kan konstatera att den administrativa rutinen och erfarenheten 
som myndigheten har utvecklat för att hantera situationer när uppgifter kommer in om att 
bidrag kan ha använts på ett felaktigt sätt, eller när oegentligheter med ett bidrag kan 
befaras, har fungerat väl. 

 

Kontrollen i bidragsgivningen kan utvecklas 
genom resursförstärkningar och ökad styrning 
En slutsats som dras, med bland annat utgångspunkt i en analys avdemokratigranskningen, är 
att kontrollen idag är tillräcklig. Det är även slutsatser som utredaren lämnar i betänkandet 
Fritid på egna villkor (SOU 2009:29). De risker som kan finnas för att bidragsmedel används 
på ett felaktigt sätt går sannolikt inte att förebygga helt ut. Däremot kan återkommande 
kvalitetssäkring och kompetensutveckling leda till kvalitetsförbättringar och ske inom ramen 
för de uppdrag och ramar som myndigheten har idag. En fortsatt satsning på myndighetens 
juridiska kompetens kan övervägas liksom annan kompetensförstärkning eller stöd för 
bedömningar i insynsråd eller hos andra externa referensgrupper som är knutna till vår 
verksamhet. Även riktade insatser i form av informations- och utbildningsinsatser för 
organisationer som tar emot bidrag är viktiga åtgärder för att förebygga att bidrag används på 
ett felaktigt sätt. 
   Om regeringen vill utöka den kontroll som sker av bidragsgivningen är det myndighetens 
bedömning att det är möjligt. Myndigheten har också i flera års budgetäskanden påtalat 
behovet av resursförstärkningar för granskning av statsbidrag, i synnerhet i anslutning till 
handläggningen av bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet. Myndigheten anser att 
regeringens resurstilldelning för bidragshanteringen inte står i relation till den stora ökningen 
av uppdrag som skett under de senaste åren. Den totala ärendemängden har under relativt kort 



9 (41) 

tid ökat markant vilket påverkar flera funktioner inom myndigheten såsom registratur, 
ekonomi, revision och information. Om begreppen och villkoren i bidragsförordningarna vore 
mer enhetliga skulle effektiviseringsvinster kunna göras i flera bidragsformer. Samtidigt måste 
också respektive bidrags särskilda karaktär beaktas för att på så sätt kunna svara mot 
uppdragets syfte och regeringens intentioner bakom en bidragsform. Även ett ökat antal 
särskilda återrapporteringskrav är resurskrävande verksamhet för myndigheten. Därför föreslår 
myndigheten att återrapporteringar i huvudsak koncentreras till årsredovisning eller till den 
rapportering som myndigheten brukar göra i juni varje år om resultat och effekter. En utökad 
kontroll innebär också sannolikt ökade kostnader för organisationer som söker bidrag och att 
det i huvudsak skulle bli större och etablerade organisationer som beviljas stöd. En utökad 
kontroll av bidragens användning kan också ställas i relation till de ambitioner om relationen 
mellan staten och det civila samhället som uttrycks i propositionen En politik för det civila 
samhället (SOU 2009/10:55). En utökad kontroll kan handla om högre krav på 
organisationernas kapacitet att ta emot bidrag, ett utökat krav på revision, på granskningar på 
plats hos organisationerna och krav på delredovisningar. Ett krav på att en auktoriserad eller 
godkänd revisor ska intyga uppgifterna som lämnas i samband med ansökan kan också införas. 

 

1.2 Förslag 
Myndigheten har fått i uppdrag att lämna förslag på justeringar i bidragsförordningar 
utifrån ett tillämpande perspektiv. Här lämnas ett antal huvudförslag men också ett 
förslag på en översyn av förutsättningar för granskning av demokratisk uppbyggnad och 
demokratins idéer när det gäller bidrag till organisationer inom det civila samhället som 
olika myndigheter hanterar. 

 
• Omotiverade skillnader mellan förordningar bör justeras 

Myndigheten har i sin granskning kunnat konstatera att det finns skillnader i krav och 
formuleringar mellan de olika förordningarna. En ökad likvärdighet kan effektivisera 
tillämpningen. Dessa rör bland annat definitioner av medlem, medlemsförening, 
sammanslutning och ideell förening samt andra särskilda villkor. I Förordning 
(2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 
och när det gäller bidrag till exempelvis engagemangsguider, organisationens egna arbete 
mot diskriminering som inte styrs genom förordningar saknas kraven om demokratisk 
uppbyggnad och att verksamheten inte ska strida mot demokratins idéer helt. I en del 
förordningar där ideella organisationer ses som målgrupp saknas reglering och villkor 
som avses för ideella organisationer. 
 

• Definiera demokratisk uppbyggnad och demokratins idéer.  Ange också vilka 
underlag som ska granskas 

Det finns utrymme för tolkningar i granskningen av demokratisk uppbyggnad hos en 
organisation som tar emot bidrag och när vi bedömer huruvida en organisation verkar i 
enlighet med demokratins idéer. Begreppen kan vara svåra att definiera, avgränsa och 
fullt ut på ett enhetligt sätt tillämpa.  
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tydligare reglerar vad som avses med demokratisk uppbyggnad och demokratins idéer 
samt vilka underlag som skall granskas. Om regeringen bedömer att kontroll bör ske 
utifrån andra underlag än dokumentstudier bör detta tydliggöras antingen genom 
förordning eller andra formellt angivna instruktioner.  
 

• Ändra regleringen och skilj på prövning av villkor av demokratisk uppbyggnad 
och bedömning av demokratins idéer  

 
Begreppen demokratisk uppbyggnad och demokratins idéer är utmanande ur ett 
tillämpande perspektiv. Frågan som kan ställas är ifall det i detta sammanhang är rimligt 
att ställa ett villkor på demokratisk uppbyggnad och om att verka enligt demokratins idéer 
när det inte alltid är sådant som enkelt kan följas upp och bedömas med precision. Finns 
det alternativa tillvägagångssätt för att uppnå en god granskning av organisationers 
demokratiska uppbyggnad och att de verkar enligt demokratins idéer. Villkor i 
förordningar kan vara av det slaget att de relativt enkelt kan följas upp. De villkor som 
ställs kring demokratins idéer i dag skulle kunna betraktas som mer generella 
utgångspunkter för bidrag till ideella organisationer utifrån det mervärde som därigenom 
tillförs samhället och verksamheter inom det civila samhället. Därigenom kan dessa 
värden tillhöra syften i förordningar eller inledande utgångspunkter för ett bidrag snarare 
än att vara formulerade som villkor. Däremot kan villkor ställas på faktiska strukturer och 
förhållanden som kan utläsas av organisationers handlingar såsom till exempel hur 
medlemskapet och möjligheten till inflytande och styrning ser ut. En demokratisk 
uppbyggnad som kan ge förutsättningar för men inte garantera att verksamhet bedrivs i 
enlighet med demokratiska idéer. De villkor som nu ställs på att organisationer som tar 
emot bidrag ska verka i enlighet med demokratins idéer kan då formuleras som mål att 
sträva efter eller som övergripande förutsättningar för samtliga bidrag. De skulle då passa 
bättre i anslutning till paragrafen om respektive bidrags syfte i de olika förordningarna. 
På så sätt kan myndigheten göra en första grundläggande bedömning av syftet och att 
sökande organisationer har en verksamhet som ligger i linje med demokratins idéer.  
 
Förordningen kan också i anslutning till en sådan justering definiera de grundläggande 
utgångspunkterna för en bedömning av demokratins idéer och utifrån vilka underlag som 
den bedömningen ska göras. Den huvudsakliga kontrollen skulle då istället ske utifrån ett 
antal villkor som ställs på organisationens demokratiska uppbyggnad.  
För bidrag till ideella föreningar eller organisationer skulle de villkoren kunna vara: 

• Att medlemskap i såväl organisationen och eventuella medlemsföreningar är 
frivilligt. 

• Att de består av medlemmar som har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut 
om organisationens verksamhet och inriktning 

• Att de har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi 

• Att de har intygat att de har verksamhet i enlighet med demokratins idéer i sin 
ansökan. 
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Det finns viktiga argument för att samtliga organisationer som ges statsbidrag ska ha 
en demokratisk uppbyggnad (enligt de utökade villkor som föreslås ovan). Det skulle 
dock innebära att stiftelser inte längre kan ges bidrag. Om regeringen vill ge 
möjligheter även för organisationer som inte har en demokratisk uppbyggnad att få 
bidrag i fortsättningen bör detta ses över i de förordningar som ger möjlighet till både 
föreningar och stiftelser att få statsbidrag och överväga en annan reglering och andra 
grundkrav. 

 
• Översyn och klargöranden angående olika krav på demokratisk uppbyggnad och 

demokratins idéer i de förordningar som myndigheten tillämpar och krav som 
ställs på andra bidragsgivande myndigheters granskning av bidrag. 

 
Myndigheten kan konstatera att det finns vissa utmaningar med begreppen demokratisk 
uppbyggnad och demokratins idéer när dessa ska tillämpas i granskningen, utmaningar 
som också kan ställas emot andra bidragsgivande myndigheters tillämpning. 
Myndigheten har uppmärksammat att det i den statliga bidragsgivningen finns skillnader 
mellan krav, praxis och tillämpning mellan olika myndigheter när det gäller granskningen 
av demokratisk uppbyggnad och att organisationer har verksamhet som inte strider mot 
demokratins idéer. Myndigheten menar därför att det kan vara befogat att regeringen 
överväger om dessa skillnader är motiverade. Det kan vidare vara önskvärt att närmare 
precisera vilka krav som är rimliga i statlig bidragsgivning kopplat till demokratisk 
uppbyggnad och demokratins idéer. En sådan analys bör även inkludera hur kontrollen 
ska ske och vilka underlag som ska granskas. Den kan också innehålla en analys av dessa 
krav i relation till exempelvis åsiktsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet och 
religionsfrihet. Det kan också vara betydelsefullt att beakta de principer som finns i 
propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) om statsbidrag. 
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2 Inledning 

I regleringsbrevet för 2012 har myndigheten fått i uppdrag att redovisa hur kontrollen av 
förordningsstyrda bidrag sker och att lämna förslag på förändringar i förordning. 
Uppdraget formuleras på följande sätt i regleringsbrevet: 
 

”Ungdomsstyrelsen ska fördela statsbidrag till organisationer enligt ett 
antal förordningar. Ungdomsstyrelsen ska redovisa vilka förändringar i 

dessa förordningar som myndigheten ser ett behov av utifrån ett tillämpande 
perspektiv. Ungdomsstyrelsen ska vidare redovisa vilka kontrollåtgärder 

som myndigheten vidtar för att säkerställa att de organisationer som beviljas 
bidrag uppfyller de villkor som är förenade med bidraget. Redovisningen ska 

omfatta de kontrollåtgärder som vidtas såväl inför beslut som vid 
genomgång av lämnade redovisningar”. 

 
Denna rapport innehåller således både en beskrivning av kontrollåtgärder och förslag på 
förändringar av bidragsförordningar. Det finns ofta sakliga skäl till att det finns skillnader 
i förordningarnas olika regleringar, användning av begrepp och definitioner. Framförallt 
skiljer sig regleringar åt beroende på de syften, ändamål och målgrupper som bidragen 
har. En del skillnader i förordningar kan också förklaras genom att de tillkommit vid olika 
tidpunkter. I bidrag som liknar varandra till sin karaktär och har en målgrupp som 
påminner om varandra kan det finnas skäl att överväga en större enhetlighet i hur villkor, 
begrepp och definitioner utformas.  

En utgångspunkt i den här redovisningen är att lägga förslag till förändringar i 
förordningar som inte förändrar förordningarnas grundläggande syfte och inriktning i 
någon större utsträckning men som kan ge stöd för myndighetens tillämpning och för 
målgruppen. På så sätt kan en hög grad av effektivitet och rättsäkerhet uppnås. En 
utgångspunkt i rapporteringen är också att kritiskt analysera och problematisera 
myndighetens nuvarande rutiner i relation till de möjligheter som förordningarna ger till 
kontroll och granskning.  

Ungdomsstyrelsen har också i samband med årliga rapporteringar till regeringen om resultat 
och effekter av bidrag och budgetunderlag lämnat olika förslag till förändringar i förordningar, 
av tillämpningen i bidragsgivningen och behov av resursförstärkningar för att i än högre grad 
kunna kvalitetssäkra bidragsgivningen.  Exempelvis har där tidigare framförts att myndigheten 
inte anser att tilldelade resurser står i relation till myndighetens utökade ansvar för 
bidragsgivningen, att regeringen kan se över kraven på egenfinansiering i de bidrag som 
fördelas och de krav som idag ställs på att kontrollera att etniska organisationer ska ha en 
övervägande del medlemmar med etnisk bakgrund. Andra förslag har gällt att överväga 
möjligheten för myndigheten att kunna fatta beslut om bidrag, under förutsättning att beslut om 
anslag för bidrag fattas av regeringen utifrån de belopp som anges i budgetpropositionen. För 
bidrag till kvinnoorganisationer har det också till exempel tidigare föreslagits att regleringen i 
förordning kan förändras så att bidrag kan beviljas för högst ett år i taget (inte kalenderår). Även 
problematiken med att tillämpa förordningar som innehåller möjligheter för både 
riksorganisationer och paraplyorganisationer har lyfts.  Dessa och andra förslag redovisas i 
Ungdomsstyrelsens budgetunderlag 2011 och 2012. 
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Rapporteringen ska lämnas till regeringen senast den 31 maj.  
 
De förordningsreglerade bidrag som myndigheten hanterar är: 
• Förordning (2011:1 509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet 
• Förordning (2011:1 508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande 

extremism 
• Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer 
• Förordning (2008:349) om statsbidrag till ideella organisationer för homo- och 

bisexuella samt transpersoner 
• Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
• Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande 

former av intolerans 
• Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt 
• Förordning (2005:1 089) om statsbidrag för kvinnors organisering. 
• Förordning (2010:84) om statsbidrag för verksamheter med yrkesinriktat mentorskap 
• Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och 

motverkar diskriminering. 

2.1 Disposition 
Efter rapportens förord följer avsnittet Sammanfattning, slutsatser och huvudförslag. Där 
görs en sammanfattning av resultat samt Ungdomsstyrelsens slutsatser och huvudförslag. 

Avsnittet Inledning beskriver de uppdrag rapporten redovisar samt en disposition. 
I avsnittet Kvalitetsarbete kopplat till bidragsgivning görs en övergripande beskrivning 

av myndighetens kvalitetsarbete. 
I avsnittet Kontroll och granskning lämnas en redogörelse för hur kontrollen av 

ansökningar och redovisningar sker för att säkerställa att de organisationer som beviljas 
bidrag uppfyller de villkor som är förenade med bidraget. 

I avsnittet om Förslag till förändringar av villkor och förtydligande av begrepp 
utvecklas förslag till förändringar i förordningar som regeringen kan överväga som kan 
ge stöd i tillämpningen för myndigheten och för målgruppen för att uppnå en hög grad av 
effektivitet och rättsäkerhet. Vi belyser vilka konsekvenser olikheter i definitioner och i 
begrepp i förordningar kan få vid bidragstillämpningen.   

I Förslag till förändringar i regleringen av organisationers demokratiska uppbyggnad 
och att organisationer har verksamhet som inte strider mor demokratins idéer fokuserar 
vi särskilt på regleringen i förordningar som behandlar demokratifrågor. Här 
problematiseras förordningens regleringar om demokratisk uppbyggnad och demokratins 
idéer utifrån ett tillämpande perspektiv. Ett förslag lämnas till regeringen om att överväga 
förändringar av förordningens reglering i dessa avseenden.  

I Förslag om att se över olikheter mellan olika myndigheters bidragsgivning till ideella 
organisationer uppmärksammas de olikheter som finns i olika myndigheters förordningar 
när det gäller regleringen av att organisationer som kan beviljas bidrag ska ha en 
demokratisk uppbyggnad och inte ha verksamhet som strider mot demokratins idéer. 
Myndigheten föreslår att en översyn görs för att avgöra om dessa skillnader är befogade. 
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I bilagan Kartläggning och analys av myndighetens bidragsförordningar 2012 finns en 
kartläggning som visar skillnader och likheter i de bidragsförordningar som myndigheten 
tillämpar, samt förslag till förändringar i olika förordningars paragraftexter. Här lämnas 
också förslag på vilka justeringar och ändringar som myndigheten anser bör ske och som 
kan påverka möjligheten till en utökad kontroll. 

På Ungdomsstyrelsen har Marina Tjelvling, som är handläggare, Torgny Sandgren som 
är utredare och Fredrik Wikström som är enhetschef på enheten för organisationsstöd 
arbetat med rapporten. Den har också granskats av de båda juristerna Lena Hallberg och 
Marianne Örberg. Rapportens innehåll har också diskuterats internt samt föredragits för 
generaldirektören. 

Myndigheten har även fört en dialog med andra bidragsgivande myndigheter som 
Svenskt Friluftsliv, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), Statens 
folkhälsoinstitut (FHI) och Länsstyrelsen Stockholms Län. Det har vi gjort för att jämföra 
våra rutiner för kontroll och granskning med andra bidragsgivande myndigheters och få 
deras perspektiv på tillämpning av regelverk. 

Myndigheten har även behandlat frågor om kontroll och granskning i det nationella 
nätverk som finns mellan bidragsgivande myndigheter.   
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3 Kvalitetsarbete kopplat 
till bidragsgivning 

Ungdomsstyrelsens bidragsgivning skall vara tillgängliga och hanteras effektivt och 
rättssäkert. Arbetet för att kvalitetssäkra arbetssätt och rutiner för bidragsgivning sker 
löpande i samband med myndighetens ordinarie arbete. I takt med tillväxten av antalet 
bidragsfördelande uppdrag har myndigheten systematiskt arbetat med i huvudsak fyra 
utvecklingsområden för att nå en effektivitet och rättsäkerhet i bidragshanteringen. Det 
gäller utveckling av elektroniskt ärendehanteringssystem för bidragshantering som också 
innebär ökade möjligheter att styra tillämpningen. Vidare har det inneburit utveckling av 
information till organisationer om bidragsregler i huvudsak genom webben, rekrytering 
och utveckling av spetskompetens och förändringar i intern arbetsorganisation i riktning 
mot ökad generalistkompetens och samsyn i tolkningar.  

Dessa utvecklingsområden är även fortsättningsvis centrala, men dessa har utvecklats 
och vissa nya områden har identifierats utifrån det löpande kvalitetssäkringsarbetet. 
Information till organisationer om bidragsregler är fortsatt viktigt, men även utveckling 
av manualer eller hjälptexter för tolkning av regelverk, samt en ökad systematik i 
uppföljning av redovisningar och resultat är områden som fokuseras. Instruktioner eller 
hjälptexter har exempelvis för 2012 uppdaterats för att nå en mer enhetlig bedömning 
inom bidragsformerna. Förändringen mot att arbeta mer funktions- eller specialist inriktat 
kommer också att vidareutvecklas som kan innebära en allokering av resurser vid kritiska 
moment i bedömnings- och redovisningsfas, till exempel när det gäller granskning av 
demokratifrågor. I myndighetens verksamhetsplan kan de huvudsakliga prestationerna 
och förbättringsområdena anges.   

Ungdomsstyrelsen följer varje år upp det övergripande målet om att Ungdomsstyrelsens 
bidrag ska vara tillgängliga och hanteras effektivt, rättssäkert och i enlighet med dess 
syfte och krav. Målen mäts genom att målgruppen får bedöma sådant som handlägg-
ningens rättsäkerhet, effektivitet och om hur de ser på den information de får om bidragen 
i enkäter. Vid den årliga granskningen av Riksrevisionen genomförs också, utöver 
granskning av handläggarrutiner, ett antal stickprov i ansökningar och redovisningar. 
Målgruppens syn på tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet har under de senaste åren 
varit positiv. Det sammanvägda resultatet 2011 var att 81 procent (82 procent 2010) av de 
tillfrågade instämde i att bidragshanteringen i mycket eller ganska hög grad är tillgäng, 
effektiv och rättssäker. Under de senaste åren har myndigheten inte heller fått några 
särskilda synpunkter på brister i bidragsgivningen rapporterade från Riksrevisionen som 
har föranlett krav på förändringar i handläggarrutinen. Även utredaren i utredningen 
Fritid på egna villkor gjorde en granskning av Ungdomsstyrelsens hantering av bidrag till 
ungdomsorganisationer och konstaterade att den var god (SOU 2009:29). Statskontoret 
genomförde 2010 en analys av Ungdomsstyrelsens verksamhet (2010:10). Denna analys 
diskuterade bland annat myndighetens bidragsgivning. Statskontoret konstaterade inga 
brister i myndighetens tillämpning av bidragsförordningar men önskade en stramare 
tillämpning. Myndigheten har tolkat detta som en önskan om att en mindre andel av 
resurser ska användas för att informera om bidragen och att föra dialog med målgruppen 
om detta inte anges i aktuella förordningar eller uppdrag. Myndigheten har därför 
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förändrat arbetssättet runt bidragshanteringen från och med 2011. Införandet av 
tidsredovisning har inneburit bättre möjligheter för intern uppföljning av hur mycket tid 
som läggs på respektive bidragsform. Därutöver sker utvärdering och kvalitetssäkring av 
bidragshanteringen genom en årligen uppdaterad process- och riskanalys efter en modell 
som hämtats från Kammarkollegiet. Kvalitetssäkring sker också löpande i 
bidragshandläggningen genom exempelvis arbetsgrupper som gemensamt bereder 
ärenden, en praxisgrupp, föredragningar för enhetschef, generaldirektör och insynsråd. 
Till kvalitetssäkringen hör också det erfarenhetsutbyte som sker inom nätverket för 
bidragsgivande myndigheter. Även särskilda kontakter med bidragsgivande 
organisationer i vissa ärenden är viktiga delar i kvalitetsarbetet. I vissa bidragsformer har 
det också etablerat särskilda referensgrupper med experter eller personer från andra 
myndigheter. Ett exempel är det myndighetsnätverk som myndigheten bildat i samband 
med uppdraget om att ge bidrag till demokratifrämjande insatser och till verksamheter 
som motverkar våldsbejakande extremism och avhopparverksamheter. På basis av de 
synpunkter som kan komma under myndighetens olika kvalitetssäkringsmoment sker 
också löpande korrigeringar och förbättringar för att därigenom öka måluppfyllelsen när 
det gäller det övergripande målet.  
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4 Kontroll och granskning 

I detta avsnitt ges inledningsvis en överblick av myndighetens kontroll och granskning av 
sökande organisationer, deras ansökningar samt bidragsredovisningar. Därefter följer en 
mer ingående beskrivning av kontrollen av huruvida de lever upp till kraven om 
demokratisk uppbyggnad och demokratins idéer. Vi beskriver också myndighetens rutiner 
för oegentligheter och hur kontrollen av de sökande organisationernas redovisningar 
genomförs. 
 

4.1 Övergripande beskrivning 
av kontroll och granskning 

För att säkerställa att bidragen hanteras utifrån de förordningar och regelverk som är 
aktuella sker en rad kontroller, granskningar och bedömningar av varje ansökan och 
redovisning. I samband med ansökan sker även olika intyganden. Den sökande 
organisationen får intyga om de lever upp till den definition som anges i förordningen och 
som myndigheten utvecklat kring demokratins idéer. De försäkrar även att det underlag 
som lämnats är korrekt. I anslutning till detta intygande klargör myndigheten att 
oegentligheter kan polisanmälas och att de kan bli återbetalningsskyldiga om regelverket 
inte följs. 

När en ansökan lämnats granskar myndigheten först om den sökande organisationen 
möter villkoren för aktuellt bidrag. Detta sker genom att vi kontrollerar om den sökande 
organisationen har en organisationsform som får beviljas bidrag utifrån reglering i aktuell 
förordning (se bilagan för närmare information om förordningarnas olika krav på 
huvudman för ansökan). Vi kontrollerar också om ansökan lämnats i enlighet med de 
anvisningar myndigheten har gett och om organisationen har en demokratisk uppbyggnad 
och att verksamheten inte bedöms strida mot demokratins idéer. Här granskas även om 
syftet med en ansökan stämmer överens med syftet i aktuell förordning. Vid ansökan om 
projektmedel kontrollerar vi att beskrivningen i ansökan lever upp till den definition av 
ett projekt som myndigheten angivit. 

På Ungdomsstyrelsens hemsida informeras om möjligheterna att söka bidrag, hur de är 
reglerade och vilka krav som ställs. Ansökningar sker via webben, genom 
Ungdomsstyrelsens ansökningssystem (UAS). På hemsidan finns även information om 
syfte, villkor, ansökningstider, tillvägagångssätt för ansökningar, bedömningskriterier, 
rekommendationer för revisorers granskning samt länkar till styrdokument (förordningar 
och föreskrifter med mera). Utöver hemsidan kan målgrupperna få information via 
telefon, e-post och ibland genom enskilda möten. Myndigheten ger information om 
regelverk och ansökningsformulär ända fram till ansökningstiden går ut. Myndigheten 
bjuder även in till informationsträffar om bidragen för att på ett effektivt sätt nå ut till 
många med information om bidragen och om hur UAS fungerar. Myndigheten har 
genomfört särskilda konferenser om frågor som har med demokratisk uppbyggnad att 
göra och om vad det kan innebära att verka i enlighet med demokratins idéer. 
Konferenserna har också tagit upp vilka krav som myndigheten när det gäller de här 
frågorna och hur de kan granskas. Likande seminarium genomförs 2012. Under förra året 
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startade myndigheten också särskilda informations- eller utbildningstillfällen, särskilt 
riktade till de organisationer som för första gången sökt och blivit beviljade medel från 
myndigheten. Dessa informations- och utbildningstillfällen kommer att vidareutvecklas. 
Fyra träffar planeras under 2012. Vid myndighetens utåtriktade aktiviteter om andra 
frågor än bidragsgivning informeras om möjligheten att söka bidrag med hjälp av 
informationsfoldrar, vykort och rapporter med mera. Informationen på webben om 
bidragsformerna är den viktigaste informationskällan för målgruppen som beskriver vilka 
krav som ställs på den organisation som beviljas ett bidrag och hur reglerna ser ut för 
kontroll och granskning. 

När tidpunkt för ansökan har löpt ut stängs inlämningsfunktionen i ansökningssystemet. 
Ansökningar som lämnats in per post efter det datum som Ungdomsstyrelsen bestämt 
registreras men avvisas efter registrering.  

Ansökningsformuläret bygger på ett antal frågor om organisationen och dess 
verksamhet. I det elektroniska ansökningsformuläret finns också en möjlighet att ladda 
upp vissa handlingar. Frågorna ser lite olika ut beroende på vilken typ av bidrag det rör 
sig om. De skiljer sig exempelvis åt beroende på om det handlar om projekt- eller 
organisationsstöd. Gemensamt för alla bidrag är att de måste lämna in stadgar, 
verksamhetsberättelse samt protokoll som styrker val av firmatecknare. De måste också 
försäkra att innehållet i ansökan är korrekt, att de inte har skulder samt att organisationens 
verksamhet och uppbyggnad inte strider mot demokratins idéer. Granskningen och 
kontrollen av dessa uppgifter sker sedan under handläggningen av ärendet. 

 

4.2 Kontroll av sökande organisation och verksamhet 
I de olika bidragsförordningarna regleras vilken typ av organisationer som kan få bidrag 
och vilken typ av verksamhet. Myndigheten granskar de handlingar (stadgar, 
verksamhetsberättelse och protokoll med firmatecknare) och uppgifter som finns i 
formuläret för att se om organisationen och/eller den föreslagna verksamheten möter 
villkoren för bidrag. Vi kontrollerar också att organisationens uppbyggnad och 
verksamhet är demokratisk, att den uppfyller bidragsspecifika villkor samt möter de 
syften som finns för bidragsformen. Att de inte har skulder kontrolleras hos 
Kronofogdemyndigheten. Vi kontrollerar även att ansökan är styrkt av vald 
firmatecknare. Organisationer som inte har redovisat ett annat bidrag på utsatt tid eller 
som på annat sätt gjort avsteg från bidragstagarnas skyldigheter kan inte beviljas bidrag. 
De organisationer som på något sätt inte har fullgjort det ansvar som följer med ett bidrag 
följs upp på särskilt sätt (se avsnitt Hantering av oegentligheter). 

Vid ett inledande beredningsmöte, där chef deltar, behandlas de ärenden som kan 
avvisas. Enhetschef fattar beslut om fördelning av ansökningar och redovisningar på olika 
handläggare. Varje ansökande organisation har rätt till två kompletteringsomgångar. De 
har tio eller fem dagar på sig att komplettera ett ärende i de fall uppgifter eller handlingar 
saknas. För att en organisation ska vara behörig för projektstöd ska det beskrivna 
projektet möta den definition av projekt som finns angivet i förordning och som 
myndigheten har utvecklat. Det betyder att verksamhet ska ske under begränsad tid, ha ett 
tydligt syfte, vara avgränsad från föreningens vanliga verksamhet, ha en plan för hur 
erfarenheter och resultat ska hanteras och användas efteråt och ha ett riksintresse. Det 
senare innebär att en verksamhet ska vara av intresse för hela landet genom att den 
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bedrivs nationellt eller med flera kommuner inblandade eller genom att den utvecklar och 
sprider till exempel metoder eller kunskap av värde för andra.  

 
Kontrollen av huvudman och verksamhet sker sammanfattningsvis genom: 

• Att vi kontrollerar om huvudmannen skulder. 
• Att vi gör en kontroll av om huvudmannen funnits tillräckligt länge (i de 

bidragsformer där det finns krav på detta). 
• Att vi granskar om ansökan är fullständig och kom in i tid. 
• Att vi granskar om ansökningar möter förordningarnas villkor, syfte och 

myndighetens utvecklade definitioner. 
• Att vi kontrollerar att ansökan är styrkt av behörig firmatecknare. 
• En kontroll och ett intygande av demokratisk uppbyggnad och av att 

huvudmannen och verksamheten lever upp till demokratins idéer. 
 

4.3 Kontroll av demokratisk uppbyggnad och av om 
en organisation lever upp till demokratins idéer 

 
I de flesta bidragsförordningarna finns en reglering som säger att organisationer ska ha en 
demokratisk uppbyggnad för att komma i fråga för ett bidrag. En förteckning över 
skillnader mellan förordningar finns i bilaga ett. Myndigheten har operationaliserat dessa 
krav om demokrati genom att definiera vad som menas med en demokratisk uppbyggnad 
och att leva upp till demokratins idéer. För att säkerställa att stöd går till demokratiska 
organisationer och verksamheter som möter de syften och villkor som finns för 
bidragsformerna sker ett antal kontroller. 

En samlad bedömning sker utifrån stadgarna i samband med en ansökan från en ny 
organisation eller vid revidering av stadgar. Myndigheten kontrollerar att: 

• Medlemskap i såväl organisationen och eventuella medlemsföreningar är 
frivilligt. 

• Medlemmar har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens 
verksamhet och inriktning. 

• Har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi. 

 
Kontrollen innebär att myndigheten granskar att organisationens medlemmar har 
möjlighet att utöva sin rösträtt i demokratiska former genom valt styrelse eller 
motsvarande och revisorer samt att frågan om ansvarsfrihet har behandlats på årsmöte 
eller motsvarande. Myndigheten granskar också att stadgarna reglerar hur organisationen 
kan upplösas. 

 
Att verksamheten inte ska strida mot demokratins idéer betyder att syfte, innehåll och 
idémässig grund inte får strida mot principer som till exempel alla människors lika värde 
och likhet inför lagen, folkstyre, rösträtt och respekt för majoritetsbeslut, yttrande-, 
informations-, organisations- och religionsfrihet och ett fungerande rättssystem som 
skyddar individens fri- och rättigheter. 
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Kontrollen sker sammanfattningsvis genom: 
• Omvärldskontroll 
Sökning på webb och hemsida. Sådant som studeras är om organisationen 
förekommer i sammanhang som är tveksamma ur demokratisk synpunkt och som 
därigenom kan föranleda att myndigheten tar in ytterligare underlag för sin 
bedömning.  

 
• Granskning av verksamhetsberättelse 
Myndigheten granskar om det i verksamhetsberättelsen finns information om 
verksamhet som är tveksam relaterat till demokratins idéer. 

 
• Granskning av stadgar 
Granskning sker av stadgarna för att kontrollera att organisationen inte har ett syfte 
som strider mot demokratins idéer 
 
• Granskning av årsmötesprotokoll 
Myndigheten granskar om det i årsmötesprotokollet finns information om verksamhet 
som är tveksam relaterat till demokratins idéer. 

 
• Granskning av redovisning av bidrag 
I granskningen av bidragsredovisningar kontrollerar myndigheten att verksamhet 
skett i enlighet med beslut och ansökning samt förordningens syften och villkor. 
Vidare krävs att en revisor godkänt att medlen har använts för det syfte och ändamål 
som anges i förordningen. För bidrag över fem prisbasbelopp ska en godkänd eller 
auktoriserad revisor styrka redovisningen. För organisationer som söker bidrag hos 
oss för första gången kan kontroll ske av hur redovisning av bidragsmedel till andra 
bidragsgivande myndigheter har fungerat.  

 
Efter en genomgång av dessa moment görs en föredragning för enhetschef och en samlad 
bedömning lämnas. Om myndigheten i den initiala granskningen ser att det finns stora 
brister i organisationens struktur och/eller bedöms ha verksamhet som strider mot 
demokratins idéer avvisas ansökan. 

4.4 Kontroll av kända organisationer 
För organisationer som beviljats medel de senaste tre åren och som redovisat bidrag och 
fått dem godkända är proceduren något förenklad. För ansökningar från dessa 
organisationer görs ingen ny prövning om demokratisk struktur eller om deras 
verksamhet strider mot demokratins idéer. En sådan prövning kan dock ske om stora 
förändringar görs i organisationen, eller om myndigheten har fått uppgifter om brister i 
olika avseenden. Bakgrunden till detta är att myndigheten strävat efter att effektivisera 
handläggning och allokera en större andel av resurserna till granskning av nya 
organisationer som söker bidrag hos oss.  
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4.5 Handläggningsprocess och urval 
Varje handläggare är skyldig att meddela ansvarig chef om de misstänker att de kan vara 
jäviga i ett ärende. Om ansvarig chef anser att en handläggare är jävig så fördelas ärendet 
till en annan handläggare. 

En kollegial granskning sker av samtliga ansökningar. Detta betyder att varje ärende 
diskuteras tillsammans med andra handläggare innan förslag till beslut fattas. För att 
säkerställa att väsentliga handlingar eller information inte saknas så gör en annan 
handläggare vidare en dubbelgranskning av inkomna underlag. 

Bedömningar och kontroller dokumenteras i ansökningssystemets bedömningsdel. Det 
kan i vissa ärenden uppstå behov av regeltolkning, i sådana frågor som inte tidigare 
prövats av myndigheten. Frågor av sådan karaktär stäms först av i arbetsgruppen som 
också arbetar fram ett förslag på tolkning. Frågan bereds sedan vidare av enhetens 
praxisgrupp innan enhetschef tar ett beslut om frågan. Om det är en fråga av 
policykaraktär är det generaldirektören som tar beslutet. 

När handläggaren bedömer att ärendet är färdigt för beslut kontrolleras formalia av en 
annan handläggare. Huvudmän som inte beviljats stöd av myndigheten de senaste tre åren 
och som föreslås bifall prövas särskilt (granskning av stadgar, verksamhetsberättelse samt 
sökning på nätet och eventuell hemsida). Vid projektstöd bedöms organisationens 
kapacitet att hantera projektet, samverkan med andra aktörer i projektet och förmågan att 
ta tillvara erfarenheter, vilken utsträckning projektet genererar ny kunskap samt behovet 
av projektet och dess verksamhet. När samtliga ärenden är färdiga för beslut och en annan 
handläggare kontrollerat formalia sker en föredragning för enhetschef. Vid denna 
genomgång diskuteras stora avvikelser i jämförelse med föregående år, förändringar, 
resultat från granskningar och kompletteringar samt andra frågor som kan ha rests under 
handläggningen. Enhetschefen gör därefter en uppföljning av vissa förslag till beslut 
bland annat beroende på frågor som väcks i föredragningen. I övrigt regleras ansvar för 
tillämpningen i myndighetens arbets- och delegationsordning och innebär bland annat att 
följa upp hur beslutade arbetssätt och rutiner har följts i handläggningen 

Granskningen utgår i övrigt i stort från samma kriterier som redovisats ovan. Finns 
policymässiga frågor i anslutning till bidragsgivningen lyfts dessa till generaldirektören. 
Generaldirektören fattar beslut om principer för fördelning av bidrag. Vi 
dubbelkontrollerar att aktuellt plusgiro, bankgiro eller bankkonto är kopplat till den 
organisation som föreslås ett bifall. Därefter tas det formella beslutet när det gäller de 
ärenden som är klara. Detta sker via myndighetens ärendehanteringssystem (UAS). När 
beslut är fattat av chef i UAS går ett beslutsmeddelande till organisationen som sökt 
bidrag och till myndighetens registrator. Handläggare upprättar ett utbetalningsunderlag 
som attesteras av enhetschef, generaldirektör eller stabschef.  När detta är gjort betalas 
bidraget ut. 

4.6 Kontroll av redovisningar  
Organisationer som beviljats bidrag ska redovisa hur medel använts i enlighet med 
ansökan och beslut. Regleringen av redovisning finns i bidragsförordningarna och rör i 
huvudsak skyldighet att lämna redovisning om vilken verksamhet som bedrivits, resultat 
samt en ekonomisk redogörelse. Myndigheten ges även via förordningarna möjlighet att 
ta in de handlingar som anses nödvändiga. Myndigheten informerar om aktuella 
redovisningskrav på hemsidan men också i de beslutsmeddelanden som går ut till 
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organisationer som har sökt bidrag om de får bifall. Den inlämnade ekonomiska 
redogörelsen ska intygas av föreningens valda revisor (för bidragsbelopp under fem 
prisbasbelopp vilket för närvarande är 220 000 kronor) och av en godkänd eller 
auktoriserad revisor om summan är över fem prisbasbelopp. 

När en slutrapport kommit in kontrolleras att bidragsmedlen har använts i enlighet med 
förordningens syfte och villkor vilket innebär att medlen ska ha använts i enlighet med 
den ansökan som organisationen lämnat in och det beslut som fattats om bidrag. 
Dessutom kontrolleras att den ekonomiska redovisningen är korrekt och intygad av 
behörig person. För denna kontroll tar myndigheten in underlag där revisorer, valda 
och/eller auktoriserade eller godkända intygar redovisningen. Myndigheten kontrollerar 
även att den godkända eller auktoriserade revisorn återfinns i Revisorsnämnden 
förteckning. 

För de som beviljas organisationsbidrag krävs en ekonomisk redovisning inklusive 
resultat- och balansräkning, en revisionsberättelse och en verksamhetsberättelse vid 
redovisning av bidragen. För de som beviljats projektstöd finns även en 
självvärderingsenkät där de uppskattar måluppfyllelse med mera. Vid behov kan 
myndigheten även ta in annat material eller dokument, exempelvis inbjudningar, 
dokumentation av aktiviteter för att bedöma att medel har använts på rätt sätt. 

Myndigheten har även en kollegial granskning av slutrapporten för projektbidrag. Det 
betyder att en annan handläggare dubbelkollar den ekonomiska redovisningen och 
tillhörande handlingar samt att inkomna redovisningar diskuteras i handläggargruppen 
innan de föredras för ansvarig chef. Om handläggaren för redovisningen inte handlagt 
ansökan så behöver ingen dubbelkontroll ske. Om redovisningen visar ett överskott på 
över 2000 kronor ska medel återbetalas. Återbetalning av större belopp kan även bli 
aktuellt om myndigheten inte godkänner hela eller delar av redovisningen. För ett 
organisationsbidrag som visar att kostnaderna totalt i organisationen inte har överstigit 
bidragets nivå ställs ett återbetalningskrav på den överskjutande summan. När en 
slutrapport godkänts av chef och när eventuell återbetalning gjorts avslutas ärendet. 

Om de som beviljats medel inte redovisar bidrag får de två påminnelser. Har de efter 
påminnelserna inte redovisats bidragen utgår ett krav om återbetalning vilket senare kan 
överlåtas till Kammarkollegiet som hanterar indrivning. 

 

4.7 Hantering av oegentligheter 
Vid myndigheten finns en särskild rutin för hantering av oegentligheter. Om myndigheten 
via en enskild person eller en aktör får kännedom om att beviljade medel inte använts på 
riktigt sätt eller på annat sätt avvikit från förordning, regelverk eller beslut kan 
myndigheten göra en fördjupad granskning. Vi kan också besluta om återbetalning eller 
polisanmäla bidragsmottagare. Det första som sker är en bedömning om informationen är 
av en sådan karaktär att en särskild granskning är nödvändig. En ny genomgång görs av 
ansökan och redovisning och tillhörande handlingar för att bedöma ifall det finns 
uppgifter som myndigheten har missat i sin granskning. Åtgärder och moment i en ny 
granskning anpassas beroende på de uppgifter som framkommit i det aktuella fallet. 
Organisationen som misstanken riktats mot kan kontaktas och en skriftlig begäran lämnas 
om att organisationen, också de skriftligen, ska lämna in en redogörelse för oklarheterna. 
Organisationen kan också uppmanas att lämna in nya underlag som kan ge 
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Ungdomsstyrelsen ytterligare information i ärendet. Det gäller till exempel ekonomiska 
redovisningar eller verksamhetsberättelser. Myndigheten har enligt förordningar som styr 
projektstöd möjlighet att begära alla de underlag som behövs för att fatta ett beslut. 

Det kan bli aktuellt att kalla in organisationer till myndigheten för att i särskild ordning 
diskutera det aktuella fallet och inhämta ytterligare uppgifter i ärendet. Myndigheten kan 
också göra granskningar genom besök hos aktuell organisation. Det finns också möjlighet 
för myndigheten att kontakta andra bidragsgivande aktörer som kommuner eller landsting 
som fördelar bidrag för att hämta information om en organisations verksamhet. Vidare 
kan myndigheten kontakta revisorer som har intygat uppgifter i redovisningar, andra 
myndigheter som Polisen eller Skattemyndigheten.  

När Ungdomsstyrelsen har fått den information som efterfrågats fattas beslut om 
eventuella ytterligare åtgärder. Om bidrag fördelats på felaktiga grunder kan en 
organisation bli återbetalningsskyldig. Om oklarheter eller felaktigheter beror på 
medvetet fusk kan Ungdomsstyrelsen lämna in en anmälan om bedrägeri till polisen. 

Ungdomsstyrelsens rutin vid misstanke om oegentligheter är sammanfattningsvis: 
• En genomgång av ansökan och redovisning samt de handlingar som legat grund 

för beslut. 
• En bedömning av om informationen ska leda till en särskild ny granskning. 
• En skriftlig kontakt kan tas med aktuell organisation där de får redogöra för sin 

hållning i frågan. 
• Myndigheten kan kalla in den organisation som är berörd för att diskutera det 

aktuella fallet och hämta in ytterligare uppgifter om ärendet.  
• Myndigheten kan också göra granskningar genom besök hos aktuell 

organisation. 
• Myndigheten kan kräva in nya handlingar som kan behövas för beredning. 
• Myndigheten kan ta kontakt med en revisor, Polisen eller Skattemyndigheten. 
• Myndigheten kan ta kontakt med aktörer som vi samverkar med och andra 

bidragsgivare. 
• Beslut tas om eventuell återbetalning eller om polisanmälan ska göras. 
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5 Förslag till förändringar 
av villkor och förtydligade begrepp  

Myndigheten har fått i uppdrag att lämna förslag på förändringar i bidragsförordningar 
för att underlätta tillämpningen av dem. Våra huvudförslag sammanfattas i det inledande 
kapitlet. Här utvecklas förslag, motiv och konsekvenser av de ändringar som föreslås. I 
dag finns det skillnader i förordningars struktur, hur bidrag benämns, i villkor, innehåll 
och begrepp i de förordningar som vi tillämpar. En större enhetlighet kan öka 
rättsäkerheten och effektiviteten vid tillämpningen. Utgångspunkten för de förslag som 
läggs är att de kan övervägas utan att det grundläggande syftet eller inriktningen i de olika 
förordningarna förändras och att myndigheten får stöd vid tillämpningen. Ett undantag är 
förslaget som gäller förordningen för etniska organisationer. Där föreslår 
Ungdomsstyrelsen att syftet ändras så att det liknar de övriga organisationsbidragens 
grundläggande syften.  
 
Myndigheten föreslår att förordningsförändringar övervägs på följande områden: 
• Se över balansen mellan vilka uppgifter som bör regleras i förordningar och vad som 

kan avgöras i samband med myndighetens tillämpning. 
• Anpassa villkoren för bidragen efter vilken typ av bidragsform de gäller. 
• Överväg en mer enhetlig struktur och uppbyggnad av förordningar. 
• Använd liknande begrepp när det är möjligt. 
• Definiera eller klargör fler begrepp på annat sätt. 
 

5.1 Se över balans mellan förordning 
och myndighetens tillämpning  

Enligt Myndigheternas föreskrifter Handbok i författningsskrivning får en myndighet inte 
föreskriva något som innebär ett helt nytt åliggande eller ingrepp för den enskilde (Ds 
1998:43). Ungdomsstyrelsen föreslår därför att vissa uppgifter regleras på 
förordningsnivå. På så sätt får myndigheten stöd vid tillämpningen.  
 
Uppgifter som bör regleras på förordningsnivå 
Ungdomsstyrelsen anser att revisorns granskning av medlemsunderlaget skulle 
underlättas om förordningen reglerade att uppgifter om medlemmens namn, födelseår, 
kön med mera ska kunna utläsas av medlemsföreningens eller organisationens 
medlemsförteckning eller motsvarande. Det kan också övervägas om myndigheten 
behöver stöd av förordningen för att kunna begära in underlag från bidragsmottagarens 
medlemsföreningar för att försäkra att de uppgifter som ligger till grund för ansökan är 
riktiga. Inför ändringar av sådant slag bör dock de regler som finns i Personuppgiftslagen 
(1998:204) beaktas. Om regeringen anser att det finns behov av informationen kan också 
regeringen överväga att ge myndigheten förordningsstöd för att begära uppgifter om 
medlemmars ålder, kön och etnicitet. Det kan också finnas behov av att reglera vad som 
avses med ett projekt i förordningarna. Regeringen skulle exempelvis kunna reglera att ett 
projekt ska ha en verksamhet som utförs under en begränsad tid, har ett tydligt syfte, är 
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avgränsat från föreningens vanliga verksamhet, har en plan för hur erfarenheter och 
resultat ska användas efteråt. Det skulle också kunna regleras ett villkor om att den 
verksamhet som ges stöd ska bedrivas på nationell nivå eller med flera kommuner 
inblandade. Det kan också regleras att den verksamhet som ges stöd ska utveckla och 
sprida till exempel metoder eller kunskap av värde för andra, eller vända sig till en 
målgrupp som anses särskilt angelägen att stärka. Det kan också vara aktuellt att se över 
vilka prioriteringar som bör gälla för respektive projektbidrag. 
 
Uppgifter som bör hanteras på föreskriftsnivå 
För att underlätta tillämpningen och effektivisera bidragsadministrationen föreslår 
Ungdomsstyrelsen att föreskrifter av administrativ karaktär hanteras på myndighetsnivå. 
Ungdomsstyrelsen anser att frågor om ansöknings-, utbetalnings-, och redovisningstid, 
vad en ansökan eller redovisning ska innehålla, hur sökande kan komplettera sitt ärende 
med mera kan regleras i myndighetens föreskrifter. För närvarande regleras till exempel 
en sökande organisations möjlighet till komplettering av ett ärende i en av 
förordningarna. Det är reglerat i Förordning (2005:1 089) om statsbidrag för kvinnors 
organisering. En regel som är av rent administrativ karaktär. Ett annat exempel på 
uppgifter av administrativ karaktär som är reglerade i ett antal förordningar är regler om 
utbetalning av ett bidrag. I vissa av myndighetens förordningar regleras att det kan ske 
utbetalning vid två tillfällen om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kapitlet, 6 
och 7 §§ i Socialförsäkringsbalken. I Förordning (2002:989) om statligt stöd för 
verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering regleras att stödet betalas ut i 
förskott två gånger per år. Enligt Förordning (2005:1 089) om statsbidrag för kvinnors 
organisering ska ett beviljat verksamhetsbidrag betalas ut vid ett tillfälle under 
bidragsåret till den förening eller stiftelse som beviljats bidraget. Om vissa av de 
bidragsadministrativa regleringarna regleras genom myndighetens föreskrifter kan 
regelsystemet göra det möjligt för Ungdomsstyrelsen att välja det effektivaste medlet för 
att nå resultatet. Det kan komma att underlätta för målgruppen att få ökad förståelse för 
bidragsgivningen och på sikt ge möjlighet till myndigheten att utveckla 
bidragsadministrationen på ett effektivare sätt. 

 

5.2 Anpassa villkoren efter vilken 
typ av bidragsform de gäller 

I En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) nämns olika typer av bidrag som 
organisations-, verksamhets-, projekt-, och anläggningsbidrag. De olika bidragstyperna 
definierar vi så här:  

• Organisationsbidrag 
Är ett generellt bidrag till en organisation inom det civila samhället där bidraget 
inte avgränsas till särskilda verksamheter. Bidraget kan också användas till 
kanslikostnader.  

• Verksamhetsbidrag 
Ett riktat bidrag till en viss eller till flera angivna verksamheter som 
organisationen bedriver.  

• Projektbidrag 
Ett riktat bidrag till ett projekt, det vill säga till en i tiden avgränsad verksamhet.  
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• Uppdragsersättning 
Det är full ersättning, eller i princip full ersättning, för en verksamhet som staten 
och en organisation inom det civila samhället kommer överens om att 
organisationen ska bedriva. Uppdragsersättningar är alltså inte ett bidrag i 
egentlig mening, utan ersättningar som styrs av uppdrag eller avtal mellan 
parterna. De är dock ändå av intresse som en del av de offentliga medel som 
utbetalas.  

• Anläggningsbidrag 
Ett bidrag till köp, nybyggnad, ombyggnad eller upprustning av lokal för ideell 
verksamhet.  

 
För några av de bidrag som Ungdomsstyrelsen hanterar är det oklart vilken bidragstyp 
som bidraget hör till. Till exempel kan ett bidragssyfte likna ett verksamhetsbidrag men 
villkoras som ett organisationsbidrag i förordningen. En sådan reglering finns i 
Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. Där står 
att:  

”Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och 
verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället”  

 
Ungdomsstyrelsen anser att regeringen bör förtydliga om bidraget är ett 
verksamhetsbidrag eller ett organisationsbidrag och sedan anpassa syfte eller villkor efter 
intentionen med bidraget. Ett annat exempel har vi tagit från Förordning (2005:1 089) om 
statsbidrag för kvinnors organisering som uttrycker att det rör sig om ett 
verksamhetsbidrag men utifrån förordningens villkor och det som uttrycks i förarbetena 
är det mer likt ett projektbidrag, vilket Ungdomsstyrelsen har hanterat det som. 
Ungdomsstyrelsen anser att regeringen bör se över de nuvarande bidragsformerna och 
överväga om det är möjligt att öka antalet organisationsbidrag. Det kan också övervägas 
om dessa organisationsbidrag kan kompletteras med projektbidrag för helt nystartade 
verksamheter. Ett sådant förslag skulle öka långsiktigheten vid bidragsgivning och vara i 
linje med den överenskommelse som finns i politiken för det civila samhället. För barn- 
och ungdomsorganisationer finns redan möjlighet att söka organisationsbidrag och 
projektbidrag vid nystartad verksamhet. Skälen till att se över till vilken bidragstyp olika 
bidrag hör är att det är otydligt i den nuvarande regleringen. Ett exempel är att det i de 
flesta förordningar för organisationsbidrag reglerar att hänsyn ska tas till om en 
organisation får ett annat organisationsbidrag till sin verksamhet. Om det i grunden är ett 
verksamhetsbidrag som avses men det regleras som ett organisationsbidrag i förordningen 
kan myndigheten avslå eller minska bidraget om man redan har fått bidrag från en annan 
statlig myndighet. Om bidragsvillkoren kan harmonisera med bidragsformen kan också 
villkoren få en enhetligare tillämpning vilket skulle effektivisera bidragsgivningen på 
sikt. 
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5.3 Överväg en mer enhetlig struktur 
och uppbyggnad av förordningar 

Myndigheten föreslår en översyn av förordningar som kan resultera i en mer enhetlig 
struktur och ny uppbyggnad av förordningar. Åtminstone när det gäller de bidrag som 
vänder sig till ideella organisationer och vars karaktär och målgrupp liknar varandra. Det 
skulle vara möjligt att skilja på och dela upp villkoren i grundläggande villkor för 
behörighet, villkor för intentionen med bidraget samt rent bidragsadministrativa villkor. 
Det skulle förbättra effektiviteten och rättssäkerheten i bidragshanteringen för såväl 
myndigheten som för målgruppen. 

 
Förordningarna skulle i så fall i huvudsak bestå av fyra olika delar: 

• syfte 
• grundläggande förutsättningar för ett bidrag 
• särskilda villkor för ett speciellt bidrag 
• enhetliga villkor för bidragsadministrationen. 

 
När det gäller bidragens syfte lämnar myndigheten förslag till regeringen att överväga 
mer generella utgångspunkter för att bidrag endast ska utgå till verksamhet som inte 
strider mot demokratins idéer. Detta utvecklas längre fram i rapporten. 
 
Grundläggande förutsättningar 
Efter förordningars beskrivning av syfte, mål och generella utgångspunkter kan ett antal 
sammanhållande grundläggande förutsättningar anges som ska gälla för att komma i fråga 
för ett statsbidrag.  
   Exempel på sådana villkor skulle kunna vara att den ideella föreningen eller 
organisationen som söker bidrag är en organisation: 

• i vilken medlemskap i såväl organisationen och eventuella medlemsföreningar är 
frivilligt 

• består av medlemmar som har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om 
organisationens verksamhet och inriktning 

• har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi 

• intygar att de har verksamhet i enlighet med demokratins idéer i sin ansökan. 
 
Särskilda villkor för respektive bidrag  
När de grundläggande villkoren har reglerats kan villkor för det särskilda bidraget tas 
fram. Ungdomsstyrelsen föreslår att sådana villkor till exempel skulle kunna vara: 

• Om ansökan ska innehålla särskilda uppgifter.  
• Om några specifika uppgifter ska ha granskas av revisor och utmynna i en rapport 

som bifogas ansökan. 
• Vilken tidpunkt eller förhållande som de redovisade uppgifterna i ansökan ska 

avse.  
• Om och i så fall hur bidraget ska beräknas. 
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• Om och i så fall i vilken nivå på omfattning som organisationen ska nå upp till 
för att få bidrag. Det kan röra sig om antal län, antal medlemmar eller antal 
medlemsföreningar och så vidare. 

• Om det finns särskilda prioriteringar. 
• Om det finns regler eller undantag som är speciellt anpassade för bidraget. 
• Om bidraget är tidsbegränsat 
• Om särskilda villkor gäller för ett medlemskap. Det kan exempelvis handla om 

ålder. 
 
Enhetliga villkor för bidragsadministrationen av statliga bidrag  
Efter att syften, utgångspunkter, grundläggande och specifika villkor har angivits kan mer 
enhetliga villkor som avser bidragsadministrationen tas fram. Vad som ska regleras i 
förordningen och vad som kan ligga i myndighetens tillämpning eller föreskrifter kan 
övervägas. Idag finns det till exempel skillnader i hur, när och på vilka grunder en 
organisation ska redovisa sitt bidrag som regleras i förordning. Administrativa regler 
finns i större utsträckning i vissa av förordningarna. Framförallt i Förordning (2005:1 
089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Där finns detaljerad reglering som tid för 
redovisning, vilka underlag som ska in med mera. För flertalet av förordningarna regleras 
redovisningen på en mer generell nivå. En nivå som borde vara tillräcklig. Det kan till 
exempel röra sig om att en organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att 
tillhandahålla de uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen på 
begäran av Ungdomsstyrelsen. 
 
Det finns också skillnader i förordningarna när det gäller vilka krav som kan ställas i 
samband med återbetalning och återkrav. När det gäller återrapporteringen till regeringen 
finns det reglerat att vissa bidrag, även organisationsbidrag, ska effektrapporteras, 
samtidigt som den typen av förordningsreglering saknas i andra bidrag. Reglerna i 
förordningar skiljer sig också åt när det gäller hur och när ansökan ska lämnas in, hur 
uppgifterna ska försäkras av sökande, hur de ska granskas av revisorn samt när det gäller 
krav på revisorns kvalifikationsnivå. Förordningsregler som saknar motiv för att hanteras 
på olika sätt kan alltså göras mer enhetliga på förordningsnivå för att därigenom göra 
tillämpningen i bidragshanteringen mer effektiv och rättssäker.  
   Exempel på sådana bidragsadministrativa villkor som kan göras mer enhetliga i 
förordningar är: 

• ansökan (inlämning, granskning och försäkran av uppgifter) 
• inte stå i skuld för skatter eller vara i likvidation eller konkurs 
• inte stå i skuld till bidragsgivaren 
• beslut om bidrag  
• redovisning 
• återrapportering  
• återbetalning och återkrav 
• bemyndigande 
• överklagande 
• utbetalningstider 
• kvalifikationsnivå på revisors granskning. 
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Fördelen med att dela upp villkoren i grundläggande villkor för behörighet, villkor för 
intentionen med bidraget samt rent bidragsadministrativa villkor är att det blir enklare att 
tillämpa de grundläggande reglerna eftersom samma krav gäller oavsett vilket bidrag som 
hanteras. Informationen till målgruppen kan bli mer koncentrerad, enhetlig och 
kostnadseffektiv att ta fram. Det kan också bli enklare för en organisation att söka, då 
man vet vilka grundläggande krav som gäller oavsett vilket bidrag som organisationen 
söker. Organisationen kan koncentrera sig på vad som gäller för det bidraget som de vill 
söka. En sådan modell (och villkor) borde också kunna vara applicerbar på annan statlig 
bidragsgivning med ideella organisationer som målgrupp. Det finns alltså möjlighet att se 
över bidragens förordningar till sin form och till sitt innehåll där enhetliga villkor, 
begrepp och definitioner kan leda till en effektivare och mer rättssäker tillämpning av 
bidragsförordningarna. 
 

5.4 Använd liknande begrepp och 
betydelser när det är möjligt  

Det finns ett antal begrepp i myndighetens förordningar som kan göras mer enhetliga. En 
ökad enhetlighet i uttrycken gör att tillämpningen kan göras mer rättssäker och 
effektiviseras ytterligare. Det skulle kunna innebära att tolkningar av regelverken i 
myndighetens tillämpning förbättrades och att informationen om bidragsreglerna till 
målgruppen blir enklare att ta till sig och mer kostnadseffektiv att ta fram. I de olika 
förordningarna förekommer villkor som troligtvis kan avse samma sak men som uttrycks 
med olika begrepp.  
 
Lokalförening, avdelning eller medlemsförening 
Exempel på sådana begrepp är lokalförening, avdelning eller medlemsförening. Det råder 
en viss begreppsförvirring kring förening, avdelning, grupp, klubb och sektion med mera. 
Det finns juridiska skillnader i begreppen, framför allt när det gäller ansvarsfrågan. En 
avdelning är till exempel inte en juridisk person utan en del av den organisation den 
tillhör. I de senast beslutade förordningarna har medlemsförening återkommit som 
begrepp därför föreslår Ungdomsstyrelsen att begreppen lokalförening och avdelning 
ersätts med begreppet medlemsförening.  
 
Ideellt syfte eller utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte  
Ett annat exempel på olika begrepp med samma betydelse som förekommer i 
myndighetens förordningar är regeln om att organisationerna ska vara en ideell 
organisation eller vara utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte. För en effektivare 
hantering av bidragsgivningen är det lämpligt att liknande begrepp används i samtliga 
förordningar. Ungdomsstyrelsen föreslår att ideell organisation är det begrepp som kan 
gälla framöver.  
 
Övriga begrepp och betydelser 
Det finns också ett behov av att se över begreppen stödja eller stärka i myndighetens 
förordningar som reglerar organisationsbidrag. I tre av fyra förordningar används 
begreppet stärka, i den fjärde förordningen står det uttryckt att bidraget ska stödja. 
Ungdomsstyrelsen tror att avsikten ändå är det samma och därför bör liknande begrepp 
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användas i samtliga förordningar. Vid en översyn av förordningarna skulle också begrepp 
som stöd kunna ersättas av begreppet bidrag. Det vore också bra att se över hur begrepp 
som förening eller organisation används i förordningarna. Centrala begrepp i förordningar 
som rör demokratifrågor kan också formuleras på olika sätt och det kan ses över för att 
uppnå en större effektivitet och rättsäkerhet i tillämpning och uttolkning av dessa villkor 
och bedömningsgrunder. Förslag på ändringar i villkor och bedömningsgrunder för frågor 
som rör demokratisk uppbyggnad och demokratins idéer utvecklas längre fram i 
rapporten.   
 

5.5  Definiera eller klargör fler begrepp på annat sätt  
Med närmare definitioner och klargöranden av vissa begrepp i förordningarna kan 
tillämpningen bli mer avgränsad, rättssäker och effektiv. Den kan också bli mer 
transparent genom att myndighetens egen möjlighet till tolkning begränsas. 
Ungdomsstyrelsens uppfattning är att vissa begrepp är svåra att avgränsa och tillämpa. 
Begreppet riksintresse, som regleras i förordningen för kvinnors organisering, är ett 
sådant exempel. 
 
Riksintresse 
I propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55), beskrivs begreppet 
riksintresse. ”En organisation som bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för 
hela samhället och inte endast lokalt.” Exempel på sådan verksamhet är organisationer 
som representerar någon av Sveriges nationella minoriteter eller organisationer som är 
bildade på etnisk grund och har medlemmar på ett fåtal orter. Ytterligare exempel är 
organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning på ett fåtal orter, 
eller organisationer som har en speciell kompetens med nära anknytning till att stärka 
kvinnornas ställning i samhället. Vid en bedömning av om en organisation har ett 
riksintresse på grund av en särskild kompetens har Ungdomsstyrelsen identifierat vissa 
frågeställningar som utmanar bedömningen, inom bidragsformen kvinnors organisering.  

De frågeställningarna är: 
• På vilken nivå ska den speciella kompetensen vara förankrad? Ska det kunna 

utläsas av stadgarna eller är det tillräckligt att den finns dokumenterad genom 
exempelvis en verksamhetsberättelse? 

• Är det möjligt att ens avgöra och förutse om den speciella kompetensen kan 
stärka kvinnors ställning i samhället på sikt, kräver det uppföljning?  

• Ska riksintresset genomsyra hela rörelsen, eller bara vara en del av en helhet? 
• Hur liten kan en rörelse vara för att ses vara av allmänt intresse för samhället? 
• Hur pass unik ska en organisation vara på området?  
• Hur ska exempelvis riksintresset bedömas för en etablerad organisation som 

arbetat många år med en viss fråga om den får konkurrens med ett nyetablerat 
nätverk eller av en lokalförening?  

• Verkar organisationen inom ett mansdominerat område? Idag kräver en sådan 
bedömning en stor omvärldsanalys för att beslutet ska vara rättssäkert.  
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För att effektivisera hanteringen utan att förlora möjligheten att stödja nyetablerade 
kvinnoorganisationer kan det övervägas om definitionen av begreppet riksintresset ska 
avgränsas ytterligare. Det kan också övervägas om begreppet kan ersättas med anpassade 
regler för organisationer som företräder nationella minoriteter och personer med 
funktionsnedsättning. En möjlighet till undantag för samtliga organisationer från vissa 
villkor i en etableringsfas kan också vara aktuellt. Anpassade regler för organisationer 
som företräder nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning finns redan i 
Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationerna.  
 
Verksamhetens omfattning samt ordinarie verksamhet i ett minsta antal län. 
Vid beräkning av bidragets storlek i fråga om organisationsbidrag ska hänsyn tas till 
verksamhetens omfattning enligt Förordning (2005:1 089) om statsbidrag för kvinnors 
organisering. En liknande reglering finns i Förordning (2008:349) om statsbidrag till 
organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Ett annat villkor som återkommer i de båda 
förordningarna är villkoret om att en organisation ska ha ordinarie verksamhet i ett minsta 
antal län. När Ungdomsstyrelsen tog över dessa bidrag fanns olika tolkningar när det 
gäller vad som avses med verksamhetens omfattning och ordinarie verksamhet i ett 
minsta antal län. I en annan förordning Förordning (2011:65) om statsbidrag för barn- 
och ungdomsorganisationer regleras att bidraget ska beräknas på antalet anslutna 
föreningar. Organisationen ska även ha medlemsföreningar i ett minsta antal län enligt 
villkor i förordningen. Ungdomsstyrelsen anser att verksamhetens omfattning och 
ordinarie verksamhet i ett minsta antal län behöver definieras för en tydligare vägledning 
av hur bidraget bör beräknas och hanteras, alternativt ersättas med liknande villkor och 
beräkningsgrunder som för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna.  
 
Medlem och medlemsförening, demokratisk uppbyggnad samt demokratins idéer  
Medlem och medlemsförening är också begrepp som i de flesta förordningar är 
odefinierade och det kan råda en osäkerhet om vad som kan räknas som medlem eller 
medlemsförening. Likaså finns ett behov av att klargöra vad som avses med demokratisk 
uppbyggnad. Det villkor som Ungdomsstyrelsen ser som mest utmanande att tillämpa och 
som också behöver definieras ytterligare eller skrivas in i respektive bidrags syfte är 
villkoret om att i sin verksamhet respektera demokratins idéer eller att inte ha verksamhet 
som strider mot demokratins idéer. En närmare beskrivning av behovet av förändring 
redovisas i nästa avsnitt. 
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6 Förslag till förändringar 
i regleringen av organisationers demokratiska 
uppbyggnad och att organisationer har verksamhet 
som inte strider mot demokratins idéer 

Här lämnar myndigheten förslag på förändringar i regleringar i förordningar som kan 
underlätta myndighetens tillämpning av villkoren om att en organisation ska ha en 
demokratisk uppbyggnad och i sin verksamhet respektera eller verka i enlighet med 
demokratins idéer.  
 
Ett sätt är att tydligare definiera vad som avses med demokratisk uppbyggnad och att i sin 
verksamhet respektera, eller verka i enlighet med, demokratins idéer i förordningar samt 
att ange utifrån vilka underlag som granskning ska ske. Vi bedömer att de förändringarna 
kan ske genom att utveckla befintliga förordningar i den riktningen.  
Ett annat alternativ är att överväga att skilja på villkor som kan ställas på att 
organisationer ska ha en demokratisk uppbyggnad respektive de bedömningar som 
myndigheten gör av att organisationer som tar emot bidrag har verksamhet som 
respekterar demokratins idéer och inte har verksamhet som strider mot demokratins idéer. 
I enlighet med utredaren som presenterade utredningen Fritid på egna villkor anser 
Ungdomsstyrelsen att granskningen inte ska grunda sig på kvalitativa bedömningar. 
Bedömningar bör göras utifrån de handlingar som föreningen fattat beslut om och i 
demokratisk ordning har ställt sig bakom. Förändringar i förordningar kan då göras 
genom att ta bort själva villkoret om att organisationer i sin verksamhet ska respektera 
demokratins idéer och istället villkora vad som ska granskas när det gäller kraven på 
demokratisk uppbyggnad. Syftet i de aktuella förordningarna kompletteras sedan med att 
organisationer som kan komma ifråga för ett statsbidrag förutsätts ha en verksamhet som 
inte strider mot demokratins idéer. På så sätt gör myndigheten en första grundläggande 
bedömning av syfte och att sökande organisationer har en verksamhet som ligger i linje 
med demokratins idéer. Det kan kompletteras med att organisationen får intyga att den 
inte bedriver verksamhet som strider mot demokratins idéer. Det tydliggör också 
föreningens ansvar i denna viktiga fråga. Med villkor som granskas menar myndigheten 
att det är sådant som faktiskt går att följa upp i styrande dokument. Med bedömningar 
menar myndigheten sådant som kan bedömas, men inte följas upp med precision, såsom 
att en organisation i sin verksamhet verkar i enlighet med demokratins idéer.  

Myndigheten lämnar förslag på vilka villkor som kan ställas på demokratisk 
uppbyggnad och utifrån vilka utgångspunkter och underlag en bedömning av demokratins 
idéer kan göras. I det här kapitlet utvecklas och problematiseras förslagen utifrån ett 
tillämpande perspektiv. 
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6.1.1 Villkor för och definition av 
medlem samt medlemsförening 

Ungdomsstyrelsen anser att medlem och medlemsförening behöver definieras för att 
tydliggöra vad som avses med en demokratiskt uppbyggd förening. Endast Förordning 
(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tar upp vad som avses 
med medlem och medlemsförening. I Förordning (2005:1 089) om statsbidrag för 
kvinnors organisering regleras vad som avses med medlem. I övriga förordningar finns 
inget som reglerar vad begreppen betyder.  
 
Medlemsdefinition 
Att definiera vad som avses med en medlem kan säkerställa medlemmens rättigheter att 
påverka verksamhet och inriktning i föreningen. Flertalet av de organisationer som får ett 
statsbidrag idag har en så kallad vertikal uppbyggnad. Det vill säga att det enskilda 
medlemskapet är den lägsta nivån en fysisk person blir medlem i en lokal förening. 
Övriga nivåer bygger på en princip om representativ demokrati. Representanter på en 
underliggande nivå går på bestämmandemöten på en överordnad nivå. En sådan 
organisation kan bestå av många nivåer. För andra organisationer regleras medlemskapet 
centralt. Medlemmen går med i organisationen men blir med sitt medlemskap ansluten till 
en förening inom organisationen. Enligt Björn Lindquist, jur.dr. samt ledamot i 
Riksidrottsförbundets Juridiska Kommitté och styrelseledamot i Svensk Idrottsjuridisk 
Förening kan ett medlemskap som läggs på högre nivå kan göra att man äventyrar 
underliggande nivås möjlighet att accepteras som en juridisk person eller ideell förening. 
Vidare menar Lindquist att de lokala föreningarna är bildade som ideella föreningar och 
att de därigenom är juridiska personer. Dessa föreningar är medlemmar i 
(riks)organisationen. De organisationer som inte har en vertikal uppbyggnad (där 
medlemskapet regleras centralt) kan ha såväl fysiska som juridiska personer som 
medlemmar. I en sådan organisation kan det lätt uppstå bestämmande- och 
representationsmässiga problem. Organisationer eller grupper, som inte är utformade som 
juridiska personer, kan inte bli medlemmar just i egenskap av organisation eller grupp. En 
organisation, som har flera grupper av medlemmar som inte är organiserade i fristående 
föreningar, bör bygga på medlemskap för fysiska personer. Grupperna kan då agera inom 
föreningen eller med fullmakt för föreningen..  
Ungdomsstyrelsen anser därför att det finns skäl att överväga att i bidragsförordningarna 
definiera vad begreppet ”medlem” i förordningarna.  
 
 
En medlem kan till exempel vara en enskild person som: 
•  Aktivt har tagit ställning för ett medlemskap året närmast före det år då ansökan om 

bidrag görs. 
• Har möjlighet att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning enligt 

stadgarna. 
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Definition av medlemsförening 
För många organisationer är en medlemsförening den lokala grunden, där medlemmen 
kommer i kontakt med de demokratiska processerna i en organisation i första hand. För 
att klargöra vad som avses med den demokratiska ordningen kan till exempel definieras 
vad avses med en medlemsförening En definition av en medlemsförening skulle kunna 
vara en ideell förening som: 
• Har antagit stadgar och är införd i organisationens register över medlemsföreningar. 
• Har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om föreningens 

verksamhet och ekonomi. 
• Som haft verksamhet det senaste verksamhetsåret samt genomfört ett ordinarie 

årsmöte 
 
Om vad som avses med en demokratiskt uppbyggd organisation klargörs genom utökade 
villkor och definitioner av medlemskap och medlemsförening kan villkoret demokratiskt 
uppbyggd tas bort. I vissa förordningar separeras inte kraven på demokratisk uppbyggnad 
mellan föreningar och stiftelser. Om villkoret demokratisk uppbyggnad ersätts med 
utökade villkor som föreslås ovan kommer det att begränsa möjligheten för stiftelser att få 
fortsatt stöd. Om regeringen fortsatt vill ge möjlighet även för organisationer som inte har 
en demokratisk uppbyggnad att få bidrag bör annan reglering övervägas där stiftelser och 
ideella föreningar regleras utifrån vad som är möjligt att pröva utifrån de olika 
associationsformerna.   
 

6.1.2 Villkor för en demokratiskt uppbyggd 
organisation ur ett representativt perspektiv 

Ungdomsstyrelsen har tidigare begärt in uppgifter om ålder, kön och antal representanter 
eller ombud på det senaste årsmötet. Dock har uppgifterna varit frivilliga eftersom det 
saknas förordningsstöd för att kräva in den typen av uppgifter från sökande 
organisationer. Villkoren för en demokratisk uppbyggnad kan utökas om regeringen vill 
följa utvecklingen av representationen i organisationerna utifrån kön, ålder och etnicitet. 
Till exempel skulle myndigheten kunna pröva hur representationen ser ut i de beslutande 
organen när det gäller kön och ålder. Myndigheten skulle också kunna granska hur 
representationen ser ut när det gäller andel medlemmar med utländsk bakgrund i de 
beslutande organen. Ungdomsstyrelsen skulle kunna begära in och granska 
jämställdhetsplaner eller likabehandlingsplaner. Om regeringen tycker att det är relevant 
kan villkor regleras i förordningarna som stöd för att myndighetens granskar 
medlemmarna hos organisationerna som söker bidrag när det gäller kön, etnisk 
tillhörighet och ålder. Det är uppgifter som kräver en viss administration för vissa 
organisationer om de ska kunna presentera dem för myndigheten. Förordningen kan 
också reglera att organisationen själv får lämna in en redogörelse för hur organisationen 
arbetar med exempelvis jämställdhet. Likaså kan det övervägas om det bör införas ett 
krav om minsta antal ombud på ett årsmöte, för att säkra en grund för deltagandet i 
organisationen. 
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6.1.3 Villkor eller bedömning av demokratins idéer  
Ungdomsstyrelsen ser att det skulle vara möjligt att komplettera de inledanande syftena i 
förordningarna med att det är en grundläggande förutsättning att en organisation som kan 
beviljas bidrag har en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I den 
bedömningen som myndigheten ska göra om huruvida organisationen lever upp till den 
förutsättningen bör underlagen för bedömningen anges i förordningen. Förordningen kan 
också innehålla ett krav på att organisationen som söker bidrag ska intyga att de driver en 
verksamhet i enlighet med demokratins idéer, för att på så sätt tydliggöra förenings 
ansvar i den viktiga frågan. Ett alternativ är att utveckla villkoret som förtydligar vad som 
avses med demokratins idéer 

Myndigheten vill skilja på vad som med mer säkerhet kan följas upp i en organisation 
genom att ställa villkor och sådant som mer är en bedömningsfråga som inte kan avgöras 
med samma säkerhet. Myndigheten anser dock att granskningar eller bedömningar inte 
ska vara av kvalitativ karaktär utan grunda sig på de handlingar som organisationen har 
fattat beslut om och som föreningen i demokratisk ordning ställer sig bakom. Det är 
samma hållning som utredaren i betänkandet Fritid på egna villkor har (SOU 2009:29).  
 
Respektera demokratins idéer 
I de nuvarande förordningarna regleras att en organisations verksamhet inte får strida mot 
demokratins idéer alternativt ska respektera demokratins idéer. Som villkoret är 
formulerat ger det ingen vägledning om vad som egentligen med precision som avses och 
vilken tillämpning som förväntas ske. Vad innebär det att villkora? Är det möjligt eller 
rimligt för en myndighet att följa upp att en ideell organisation verkar i enlighet med 
demokratins idéer i sin verksamhet? Vilka metoder är då tillämpbara och står de i relation 
till de övergripande intentionerna bakom statligt stöd till ideella organisationer? Vad 
innebär det egentligen att respektera demokratins idéer? Att respektera är mer ett 
förhållningssätt än ett uttryck i dokument och handlingar och kan på så vis vara väldigt 
resurskrävande att kontrollera. Vad får egentligen en demokratikontroll kosta?  
 
Vad betyder demokratins idéer? 
På regeringens webbplats om mänskliga rättigheter står det att demokrati förutsätter att de 
mänskliga rättigheterna förverkligas. Av informationen på webbplatsen framgår också att 
insyn, öppenhet och lättillgänglig samhällsinformation är grundläggande förutsättningar 
för att människor ska kunna utöva inflytande. Insyn och öppenhet är grunden för fri 
åsiktsbildning och samhällsdebatt samt för möjligheten att utkräva ansvar. På den 
nationella forskningsportalen www.forskning.se står att demokrati är ett sätt för staten att 
styra samhället där man tar hänsyn till samhällets gemensamma behov, men 
uppfattningen om vad som är demokratiskt och inte, är något som hela tiden förändras. 
En demokratisk värdering kan också vara högst individuell. Var går gränsen för vems 
demokratiska värderingar som ska gälla?  

  

http://www.forskning.se/
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Definiera begrepp 
För att underlätta gränsdragningarna och därigenom myndighetens tillämpning kan 
regeringen överväga att klargöra vad som avses med demokratins idéer ur ett tillämpande 
perspektiv. En myndighet får i princip aldrig besluta om föreskrifter som innebär att de 
grundläggande fri- och rättigheterna begränsas (2 kap. och 8 kap. 1 § RF). En annan 
problematik handlar om förhållandet till exempelvis föreningsfrihet, yttrandefrihet och 
religionsfrihet. Ungdomsstyrelsen har i sin bidragsgivning uppmärksammat att olika 
friheter kan komma i konflikt med varandra i en prövning. Hur förhåller sig egentligen 
religionsfriheten till reglering om allas lika värde och yttrandefrihet? Är varje frihet lika 
värd eller vilken reglering väger tyngst i samband med bidragsgivning? När är något en 
personlig värdering och när är det en värdering som en organisation ställer sig bakom? 
Principen om föreningsfrihet eller associationsfrihet stadgas i 2 kap. 1 § femte punkten 
regeringsformen och innebär att varje medborgare (och enligt 2 kap. 22 § 2 st. även 
utlänningar) har frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. 
Denna frihet får enligt 14 § 2 st. samma kapitel bara begränsas när det gäller föreningar 
för rasistisk förföljelse eller av militär natur.  
 
Myndighetens tillämpning och kontroll 
Myndighetens bidragsgivning har under det senaste året uppmärksammats vid några 
tillfällen. Kritiker har ansett att statliga bidrag går till verksamhet eller organisationer med 
bristande respekt för demokratins idéer eller mänskliga rättigheter. I de aktuella fallen har 
myndigheten tillsatt särskilda utredningar för att se om bidrag har betalats ut till 
verksamheter som strider mot demokratins idéer. Inte i någon av utredningarna har det 
framkommit att myndigheten brustit i rutiner. Inte heller har bidrag behövt återkallas på 
grund av brister i verksamhet i relation till demokratins idéer. Myndigheten har svårt att 
se att en utökad kontroll skulle kunna förebygga att enskilda personer i föreningar gör 
uttalanden eller utför handlingar som kan uppfattas som odemokratiska. Myndigheten ser 
också det som problematiskt om en statlig myndighet på förhand till exempel vid 
fördelning av ett projektbidrag till en ideell organisation, talar om eller avgränsar vem 
eller vilka som får delta på exempelvis en konferens eller vilka åsikter som är acceptabla 
eftersom detta kan strida mot grundlagsskyddade rättigheter och skyldigheter. Om 
individer diskriminerar eller begår olagliga handlingar bör detta i första hand hanteras av 
behöriga myndigheter och rättsinstanser.  
 
När det gäller att verksamheten respekterar demokratins idéer har myndigheten hittills 
avgränsat sin ordinarie kontroll till att granska grundläggande styrdokument i en 
organisation. Det är dokument som stadgar, verksamhetsberättelser, protokoll, 
policydokument som handlingsplaner, idéprogram med mera. I särskilda fall har 
myndigheten granskat föreningarnas policydokument och den typ av information som 
presenteras på organisationens webbplatser, samt gjort en sökning på internet och googlat 
på organisationens namn för att se i vilket sammanhang som organisationen finns med, 
för att på så sätt kunna bedöma om det finns uppgifter som borde beaktas vid en 
bedömning. Vid en sådan granskning kan det i vissa fall vara svårt att avgöra om det är en 
individ som yttrar en åsikt när det gäller en viss fråga, eller om det är organisationen som 
har tagit ställning.  
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Det kan alltså diskuteras hur långt det är rimligt att myndigheten ska och bör gå i sin 
ordinarie granskning om en organisation respekterar demokratins idéer. Ska myndigheten 
som regel granska organisationers webbplatser och gå igenom alla publicerade 
dokument? Är det tillräckligt att granska de styrande dokument som föreningen har fattat 
beslut om och som föreningen i demokratisk ordning ställer sig bakom? Hur 
resurskrävande ska en kontroll vara i relation till det bidrag som ges ut? Hur långt är det 
rimligt att en myndighet granskar en ideell organisation som tar emot bidrag givet 
förenings-, yttrande- och religionsfrihet? Utmaningarna i en sådan granskning av bidrag 
är många, men det råder en relativ stor konsensus om det mervärde som självständiga 
ideella organisationer bidrar med när det gäller att utveckla demokratin, demokratiska 
förhållningssätt och värderingar. Mervärden som motiverar statliga bidrag med de 
utmaningar som följer i form av kontroll och granskning. Frågan som möjligen alltid 
kommer att finnas kvar är vad som är lagom. 
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7 Se över olikheter mellan 
olika myndigheters bidragsgivning 
till ideella organisationer 

Som vi har lyft tidigare i rapporten så finns det utmaningar när det gäller tillämpningen av 
villkor om demokratisk uppbyggnad och att organisationer ska ha en verksamhet som inte 
strider mot demokratins idéer. Reglering, definitioner och begrepp kan ses över. 
Myndigheten har också uppmärksammat att detta även kan vara utmaningar för andra 
myndigheter som ger bidrag till ideella organisationer. I dialog med andra bidragsgivande 
myndigheter har vi kunnat konstatera att villkor om demokrati även saknas i vissa 
förordningsstyrda bidrag till ideella organisationer som andra myndigheter tillämpar och 
att det finns betydande skillnader i olika myndigheters egna regelverk och praxis i de fall 
granskningar över huvudtaget görs av demokratisk uppbyggnad och av att organisationer 
verkar i enlighet med demokratins idéer. Myndigheten har kunnat konstatera att en och 
samma organisation fått olika besked från myndigheter vid bedömningen av dess 
demokratiska uppbyggnad. Myndigheten föreslår att regeringen överväger en översyn för 
att avgöra om dessa skillnader är befogade. 
 
Om begreppen förblir odefinierade finns det en risk att olika myndigheter hanterar 
tillämpningen kring demokratins idéer på olika sätt. Om olika statliga bidragsgivande 
myndigheter har olika krav och praxis kopplat till statsbidrag till ideella organisationer 
ser myndigheten utmaningar som bland annat är kopplade till rättsäkerhet. 
Utrikesdepartementet har till exempel tagit fram en policy för demokratisk utveckling och 
mänskliga rättigheter åt Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) när det 
gäller bidragsgivning som skulle kunna vara vägledande för en vidare översyn. I 
Förändring för frihet Policy för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom 
svenskt utvecklingssamarbete 2010–2014 slår regeringen fast ett antal grundläggande 
ställningstaganden. I policyn fokuserar regeringen på rättighetsperspektivet. Inom ramen 
för rättighetsperspektivet, som uttrycks i den policyn, ryms fyra grundläggande principer 
som sammanfattas i Utrikesdepartementets informationsblad om policyn: 
• Icke-diskriminering 

Varje människa har rätt till ett liv utan diskriminering och fattigdom. Detta kräver 
bland annat tillgång till relevant statistik och kvalitativ information. Människor ska 
behandlas lika och med samma värdighet, vilket i praktiken ofta innebär att 
marginaliserade och diskriminerade gruppers intressen ska synliggöras och 
prioriteras.  

• Deltagande  
Alla människor ska kunna göra sig hörda oavsett samhällsställning, kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller sexuell läggning. En 
utgångspunkt är att stärka deltagandet i demokratiska politiska processer. 

• Öppenhet och insyn 
En förutsättning för aktivt deltagande i samhället är att människor har rätt till fri och 
oberoende information. Öppenhet och insyn ger människor möjlighet att hålla 
beslutsfattare ansvariga.  
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• Ansvarstagande och ansvarsutkrävande 
Staten har ett ansvar för att individen kan åtnjuta sina rättigheter, ensam eller 
tillsammans med andra.  

 
I praktiken handlar rättighetsperspektivet om att förmå staten att garantera individers 
rättigheter och om att förbättra människors kunskap om och möjligheter att själva hävda 
dessa rättigheter. Det kan alltså, som myndigheten har lyft i rapporten, övervägas att 
närmare precisera vilka krav som är rimliga att ställa i villkor vid statlig bidragsgivning 
och vad som kan bedömas kopplat till demokratisk uppbyggnad och demokratins idéer. 
En sådan analys bör även, som tidigare framförts, ta upp hur kontrollen ska ske och på 
vilka underlag som kan användas i relation till exempelvis åsiktsfrihet, föreningsfrihet, 
yttrandefrihet och religionsfrihet. Det kan också vara betydelsefullt att beakta de principer 
som tagits i propositionen En politik för det civila samhället (SOU 2009/10:55). 
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9 Bilaga 

 
 



 
 

Ungdomsorganisationer  
2011:65 

Kvinnors organisering 
2005:1089 

Etniska organisationer 
2008:63 

HBT 
2008:349 

ADV 
2002:989 

     

          

INLEDANDE 
BESTÄMMELSER 
 

    

 
Befintlig formulering 
1 § Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag till 
1. barn- och ungdomsorganisationer, och 
2. organisationers arbete för barn och 
ungdomar på lokal nivå. 
 
Förslag om tilläggskrivning 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter.  
 
För barn- och ungdomsorganisationerna som 
söker om organisationsbidrag krävs att det 
inom organisationen finns förteckning eller 
motsvarande över medlemmarna där 
medlemskapets ställningstagande finns 
dokumenterat. Av förteckning ska det kunna 
utläsas att namn, adress, födelseår, kön, 
datum för ställningstagandet. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning: 
§ Denna förordning innehåller bestämmelser 
om statsbidrag till kvinnors organisering. 
 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter.  
 
För kvinnoorganisationer som söker om 
organisationsbidrag krävs att det inom 
organisationen finns förteckning eller 
motsvarande över medlemmarna där 
medlemskapets ställningstagande finns 
dokumenterat. Av förteckning ska det kunna 
utläsas att namn, adress, födelseår, kön, 
datum för ställningstagandet. 
 

 
Befintlig formulering 
1§ Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag till 
organisationer bildade på etnisk grund. 
- 
Förslag om tilläggskrivning 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter.  
 
För organisationer bildade på etnisk grund 
och som söker om organisationsbidrag krävs 
att det inom organisationen finns förteckning 
eller motsvarande över medlemmarna där 
medlemskapets ställningstagande finns 
dokumenterat. Av förteckning ska det kunna 
utläsas att namn, adress, födelseår, kön, 
datum för ställningstagandet. 
 

 
Befintlig formulering 
1 § Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag till 
organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Med könsöverskridande identitet eller uttryck 
avses att någon inte identifierar sig som 
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller 
på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett 
annat kön.  
 
Förslag om tilläggskrivning 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter.  
 
För hbt-organisationer som söker om 
organisationsbidrag krävs att det inom 
organisationen finns förteckning eller 
motsvarande över medlemmarna där 
medlemskapets ställningstagande finns 
dokumenterat. Av förteckning ska det kunna 
utläsas att namn, adress, födelseår, kön, 
datum för ställningstagandet. 
 

 
Befintlig formulering 
1 § Statligt stöd enligt denna förordning får 
lämnas till organisationer och stiftelser för 
verksamhet  

     

 
Befintlig formulering 
4 § Med barn- och ungdomsorganisation 
avses i denna förordning en sådan 
organisation som uppfyller villkoren i 8 § och 
där minst 60 procent av medlemmarna är i 
åldrarna 6-25 år. 
 

 
Befintlig formulering 
2 § Med en kvinnoorganisation avses i denna 
förordning: 
1. en ideell förening där tre fjärdedelar av 
medlemmarna är kvinnor och som har som 
ändamål att stärka kvinnors ställning i 
samhället, 
2. en ideell förening som huvudsakligen har 
som medlemmar sådana ideella föreningar 
som avses i 1 och som har som ändamål att 
stärka kvinnors ställning i samhället, eller 
3. en sammanslutning av kvinnor inom en 
ideell förening, som arbetar för att stärka 
kvinnors ställning i samhället. 
För en sådan kvinnoorganisation som anges 
i 2 § 3 krävs att föreningen för en förteckning 
över vilka kvinnor som aktivt valt att ingå i 
sammanslutningen och att dessa är 
medlemmar i den ideella föreningen och har 
fyllt 15 år. Med en medlem i föreningen 
avses detsamma som enligt första stycket. 
Förslag ny skrivning 
§ Med kvinnoorganisation avses i denna 
förordning en sådan organisation som 
uppfyller villkoren i 8 § och där minst 75 
procent av medlemmarna är kvinnor över 15 
år och som arbetar för att stärka kvinnors 
ställning i samhället. 
 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

     

 

SYFTE 
 

    

 
Befintlig formulering 
3 § Syftet med bidraget är att stödja barns 
och ungdomars självständiga organisering 
och inflytande i samhället. 
 

 
Befintlig formulering 
1 § Syftet med statsbidraget är att stödja 
kvinnors organisering i egna 
sammanslutningar. Bidraget skall främja 
kvinnors deltagande i den demokratiska 
processen och i samhällslivet. Bidraget skall 
också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina 
rättigheter och driva sina krav. 
 
Förslag ny skrivning: 
 § Syftet med bidraget är att stödja kvinnors 
självständiga organisering och inflytande i 
samhället. 
 
Tilläggsskrivning 
§Syftet med verksamhetsbidraget är att 
främja kvinnors deltagande i den 
demokratiska processen och i samhällslivet. 
Bidraget skall också möjliggöra för kvinnor 
att bevaka sina rättigheter och driva sina 
krav. 

 
Befintlig formulering 
 (§1) Syftet med statsbidraget är att stärka 
organisationernas egna initiativ och 
verksamheter som rör kultur, språk, identitet 
och delaktighet i samhället. 
 
Förslag ny skrivning: 
§Syftet med bidraget är att stödja 
organisationernas egna initiativ och 
verksamheter med ändamål att stärka 
ställningen i samhället för organisationer 
byggda på etnisk grund.  
 
(organisationsbidrag) 
Alternativ skrivning 
§Syftet med statsbidraget är att stödja 
organisationernas egna initiativ och 
verksamheter som rör kultur, språk, identitet 
och delaktighet i samhället. 
(verksamhetsbidrag) 

 
Befintlig formulering 
2 § Syftet med statsbidraget är att stödja 
organisationernas egna initiativ och 
verksamheter med ändamål att stärka 
ställningen i samhället för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller personer ed 
könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
Förslag ny skrivning: 
 § Syftet med bidraget är att stödja 
organisationernas egna initiativ och 
verksamheter med ändamål att stärka 
ställningen i samhället för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller personer ed 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 
Formulering saknas 

     

  



 
 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR STATSBIDRAG 
 

    

 
Befintlig formulering 
8 § Bidrag får endast lämnas till en 
organisation som ansöker om bidrag och 
som 
1. är en ideell förening i vilken medlemskap i 
såväl organisationen som dess 
medlemsföreningar är frivilligt, 
2. är självständig och demokratiskt 
uppbyggd, 
3. i sin verksamhet respekterar demokratins 
idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot 
diskriminering, och 
4. har bedrivit verksamhet i Sverige under 
minst två år före ansökan om bidrag. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 
• i vilken medlemskap i såväl 

organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• som består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet 
och inriktning 

• som har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om organisationens 
verksamhet och ekonomi 

• som i sin ansökan intygat att de verkar 
för att stärka demokratin och värnar om 
individers fri- och rättigheter. 

 
 

 
Befintlig formulering 
6 § Organisationsbidrag får lämnas till en 
ideell förening för verksamhet som 
tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten 
skall bedrivas av en kvinnoorganisation som 
1. har en demokratisk uppbyggnad och som 
bedriver en verksamhet som inte strider mot 
demokratins idéer, 
2. har en riksomfattande organisation med 
ordinarie verksamhet i minst fem län eller har 
ett riksintresse, och 
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under 
minst tre år före ansökan om bidrag.  
Med ett riksintresse avses att 
kvinnoorganisationen bedriver en 
verksamhet som är av allmänt intresse för 
hela samhället och inte endast lokalt.  
Undantag från kravet i första stycket 3 får 
medges om en sådan kvinnoorganisation 
som avses i 2 § 3 har ombildats till en ideell 
förening och har bedrivit och beviljats 
organisationsbidrag för samma verksamhet 
under tre år före ansökan om bidrag. 
 
8 § Verksamhetsbidrag får lämnas till en 
ideell förening eller en stiftelse för 
verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 
§. 
För bidrag till en ideell förening krävs att 
verksamheten skall bedrivas av en 
kvinnoorganisation som har en demokratisk 
uppbyggnad. Verksamheten får bedrivas 
tillsammans med en eller flera parter eller 
nätverk. För bidrag till en stiftelse krävs att 
verksamheten skall bedrivas av en stiftelse 
som inte är statlig eller kommunal, och med 
huvudsakligt ändamål att stärka kvinnors 
ställning i samhället. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 
• i vilken medlemskap i såväl 

organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• som består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet 
och inriktning 

• som har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om organisationens 
verksamhet och ekonomi 

• som i sin ansökan intygat att de verkar 
för att stärka demokratin och värnar om 
individers fri- och rättigheter. 

Bidrag får även lämnas till en 
sammanslutning av kvinnor inom en ideell 
förening som arbetar för att stärka kvinnors 
ställning i samhället. 
För en sammanslutning av kvinnor inom en 
ideell förening krävs att det finns en 
förteckning över vilka kvinnor som aktivt valt 
att ingå i sammanslutningen och att dessa är 
medlemmar i den ideella föreningen och har 
fyllt 15 år. 

 
Befintlig formulering 
4 § Bidrag får lämnas till en organisation som 
 
1. till övervägande del har medlemmar med 
utländsk bakgrund, 
2. bedriver sin verksamhet i Sverige, 
3. har en riksomfattande organisation med 
tillfredsställande geografisk spridning i 
förhållande till dem som utgör 
organisationens medlemsunderlag, 
4. har minst 1 000 betalande medlemmar 
anslutna till lokalföreningar eller avdelningar, 
5. själv bekostar en del av sin verksamhet, 
6. har en demokratisk uppbyggnad och som 
bedriver en verksamhet som inte strider mot 
demokratins idéer, 
7. har ett syfte som överensstämmer med 
vad som anges i 1 § andra stycket, och 
8. har bedrivit verksamhet under minst två år.  
Bidrag får även lämnas till samarbetsorgan 
för organisationer som avses i första stycket. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 
• i vilken medlemskap i såväl 

organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• som består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet 
och inriktning 

• som har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om organisationens 
verksamhet och ekonomi 

• som i sin ansökan intygat att de verkar 
för att stärka demokratin och värnar om 
individers fri- och rättigheter. 

 
 

 
Befintlig formulering 
5 § Bidrag får lämnas till en organisation som 
1. är självständig och demokratiskt uppbyggd 
med en verksamhet som inte strider mot 
demokratins idéer, 
2. har ett huvudsakligt syfte som 
överensstämmer med 2 §, 
3. bedriver sin verksamhet i Sverige, 
4. själv bekostar en del av sin verksamhet, 
5. har en riksomfattande organisation med 
tillfredsställande geografisk spridning i 
förhållande till organisationens 
medlemsunderlag, 
6. har bedrivit verksamhet med ett ändamål 
som överensstämmer med 2 § under minst 
två år, och 
7. har minst 500 betalande medlemmar eller 
har betalande medlemmar och organiserad 
verksamhet i minst fyra lokalföreningar eller 
avdelningar. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 
• i vilken medlemskap i såväl 

organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• som består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet 
och inriktning 

• som har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om organisationens 
verksamhet och ekonomi 

• som i sin ansökan intygat att de verkar 
för att stärka demokratin och värnar om 
individers fri- och rättigheter. 

 
 

 
Befintlig formulering 
2 § Stödet får lämnas till en organisation eller 
stiftelse för verksamhet som förebygger och 
motverkar diskriminering enligt 1 § genom 
    1. avgiftsfri rådgivning och information till 
en enskild om hur han eller hon kan ta till 
vara på sina rättigheter, och 
    2. opinionsbildning, kurs- och 
seminarieverksamhet samt allmän 
information och rådgivning. 
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Befintlig formulering 
11 § Organisationsbidrag får lämnas till en 
barn- och ungdomsorganisation 
som har 
1. minst 1 000 medlemmar i åldrarna 6–25, 
och 
2. medlemsföreningar i minst fem län. 
12 § Organisationsbidrag får även lämnas till 
en barn- och ungdomsorganisation 
som företräder nationella minoriteter i 
Sverige och som 
1. har minst 200 medlemmar i åldrarna 6–25, 
och 
2. bedriver lokalt förankrad verksamhet som 
har en tillfredsställande geografisk spridning i 
förhållande till organisationens medlemmar. 
13 § Organisationsbidrag får även lämnas till 
en barn- och ungdomsorganisation som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning och som har 
1. minst 200 medlemmar i åldrarna 6–25, 
och 
2. medlemsföreningar i minst tre län. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Organisationsbidrag får lämnas till en barn- 
och ungdomsorganisation som ansöker om 
bidrag och som har 

• minst 1 000 medlemmar i 
åldrarna  
6–25 som betalat medlemsavgift, 
ansökt om eller på annat sätt 
bekräftat medlemskap 

• medlemsföreningar i minst fem 
län och 

• bedrivit verksamhet i Sverige 
under minst två år före ansökan 
om bidrag. 

§ Organisationsbidrag får även lämnas till en 
barn- och ungdomsorganisation 

• som företräder nationella 
minoriteter i Sverige och  

• har minst 200 medlemmar i 
åldrarna  
6–25 som betalat medlemsavgift, 
ansökt om eller på annat sätt 
bekräftat medlemskap och 

• som bedriver lokalt förankrad 
verksamhet som har en 
tillfredsställande geografisk 
spridning i förhållande till 
organisationens medlemmar. 

§ Organisationsbidrag får även lämnas till en 
barn- och ungdomsorganisation som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning och  

• som har minst 200 medlemmar i 
åldrarna 6–25 som betalat 
medlemsavgift, ansökt om eller 
på annat sätt bekräftat 
medlemskap, och 

• som har medlemsföreningar i 
minst tre län. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Organisationsbidrag får lämnas till en 
kvinnoorganisation som ansöker om bidrag 
och som har 

• har medlemmar från 15 år som 
betalat medlemsavgift, ansökt om 
eller på annat sätt bekräftat 
medlemskap  

• medlemsföreningar i minst fem 
län och 

• bedrivit verksamhet i Sverige 
under minst två år före ansökan 
om bidrag. 

 
§ Organisationsbidrag får även lämnas till en 
kvinnoorganisation som företräder nationella 
minoriteter i Sverige eller personer med 
funktionsnedsättning och  

• som bedriver lokalt förankrad 
verksamhet som har en 
tillfredsställande geografisk 
spridning i förhållande till 
organisationens medlemmar. 

 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 

• § Organisationsbidrag får lämnas 
till en etnisk organisation som 
ansöker om bidrag och som har 
minst 1 000 betalande 
medlemmar 

• har medlemsföreningar i minst 
fem län och 

• själv bekostar en del av sin 
verksamhet, 

• har bedrivit verksamhet i Sverige 
under minst två år före ansökan 
om bidrag. 

 
§ Organisationsbidrag får även lämnas till en 
etnisk organisation som företräder nationella 
minoriteter i Sverige eller personer med 
funktionsnedsättning och  

• som bedriver lokalt förankrad 
verksamhet som har en 
tillfredsställande geografisk 
spridning i förhållande till 
organisationens medlemmar. 

 
§ Organisationsbidrag får även lämnas till en 
etnisk organisation som företräder personer 
med funktionsnedsättning och 

• som har minst 200 betalande 
medlemmar och 

• som har medlemsföreningar i 
minst tre län. 

 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Organisationsbidrag får lämnas till en hbtq- 
organisation som ansöker om bidrag och 
som 

• har minst 500 betalande 
medlemmar eller har betalande 
medlemmar och organiserad 
verksamhet i minst fyra 
lokalföreningar eller avdelningar  

• själv bekostar en del av sin 
verksamhet, 

• har bedrivit verksamhet i Sverige 
under minst två år före ansökan 
om bidrag. 

 
§ Organisationsbidrag får även lämnas till en 
hbtq-organisation som företräder nationella 
minoriteter i Sverige eller personer med 
funktionsnedsättning och  
som bedriver lokalt förankrad verksamhet 
som har en tillfredsställande geografisk 
spridning i förhållande till organisationens 
medlemmar. 
 

 
Befintlig formulering 
3 § Stödet får lämnas till en organisation eller 
stiftelse om 
    1. verksamheten bedrivs utan vinstsyfte, 
    2. verksamheten bedrivs med tydliga mål 
och metoder, 
    3. verksamheten har en långsiktig 
inriktning, och 
    4. det finns personer i verksamheten som 
har kunskaper om diskriminering och om de 
bestämmelser som gäller inom området. 
 

     

 
Befintlig formulering 
17 § Projektbidrag får lämnas för projekt på 
lokal nivå med särskilt ändamål att stödja 
barns och ungdomars självständiga 
organisering och inflytande i samhället.  

 
Befintlig formulering 
Verksamheten skall bestå i aktiviteter som 
syftar till att engagera kvinnor för ett visst 
ändamål som har ett riksintresse eller till 
internationellt utbyte mellan kvinnor. 
 

        

 
Befintlig formulering 
6 § Med medlemsförening i en barn- och 
ungdomsorganisation avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som i demokratisk ordning har antagit 
stadgar och är införd i organisationens 
register över medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. där minst 60 procent av medlemmarna är i 
åldrarna 6–25, och 
4. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär. 
 
Förslag ny skrivning  
§ Med medlemsförening i en barn- och 
ungdomsorganisation avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
Med medlemsförening i en 
kvinnoorganisation avses i denna förordning 
en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
4. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
Med medlemsförening i en organisation 
bildad på etnisk grund avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
Med medlemsförening i en hbtq organisation 
avses i denna förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär 

 
Formulering saknas 
 

     



 
 

 
Befintlig formulering 
5 § Med medlem i en barn- och 
ungdomsorganisation avses i denna 
förordning en person som  
1. innehar medlemskap i en eller flera 
medlemsföreningar i organisationen, eller i 
en barn- och ungdomsorganisation som 
organiserar nationella minoriteter i Sverige, 
2. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, och 
3. året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap genom att ha betalat 
medlemsavgift, ansökt om eller på annat sätt 
bekräftat medlemskap. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1.året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2.finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, 

 
Befintlig formulering 
3 § Med en medlem i en sådan 
kvinnoorganisation som anges i 2 § 1 och 2 
avses den som har stadgeenliga möjligheter 
att påverka beslut om organisationens 
verksamhet och inriktning och som året före 
bidragsåret aktivt tagit ställning till ett 
medlemskap genom att ha betalat 
medlemsavgift eller ansökt om medlemskap. 
För att räknas som en sådan medlem som 
avses i 2 § 1 krävs dessutom att han eller 
hon har fyllt 15 år.  
 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1.året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2.finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1.året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2.finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1.året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2.finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, 

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
14 § Organisationsbidrag till stöd för barn- 
och ungdomsorganisationers 
medlemsföreningar får lämnas till en sådan 
barn- och ungdomsorganisation som avses i 
11, 12 eller 13  
§ för att bidraget ska komma organisationens 
medlemsföreningars ordinarie och 
långsiktiga lokala verksamhet till del. 

         

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
Bidrag får även lämnas till samarbetsorgan 
för organisationer som avses i första stycket. 
Förslag  
Villkoret bör utgå med hänvisning till det 
villkor om samarbetsorganisation som 
återkommer tidigare i förordningen. 

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
16 § Projektbidrag får lämnas till en 
organisation även om den inte är en barn- 
och ungdomsorganisation. 
17 § Projektbidrag får lämnas för projekt på 
lokal nivå med särskilt ändamål att stödja 
barns och ungdomars självständiga 
organisering och inflytande i samhället. 
Projektbidrag enligt första stycket får lämnas 
för ett projekt under högst tre bidragsår. 
Projektbidraget får inte användas för 
administrativa kostnader i organisationens 
eller medlemsföreningarnas ordinarie 
verksamhet.  
 
Förslag ny skrivning  
Projekt som särskilt ska prioriteras är 
insatser  
• som sker i samarbete eller syftar till att 

etablera samverkan inom området med 
andra ideella, offentliga eller privata 
aktörer, 

• där erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara, tillämpas på nya sätt eller 
sprids på ett strategiskt sätt till 
relevanta aktörer 

• som har kapacitet att genomföra 
projektet 

• som resulterar i en utvecklad metod 
som kan spridas och ha värde för 
andra eller som bedrivs nationellt eller 
mellankommunalt 

• som kan ge förutsättningar för 
långsiktiga resultat i relation till 
bidragets syfte. 

 

 
Befintlig formulering 
8 § Verksamhetsbidrag får lämnas till en 
ideell förening eller en stiftelse för 
verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 
§. 

För bidrag till en ideell förening krävs att 
verksamheten skall bedrivas av en 
kvinnoorganisation som har en demokratisk 
uppbyggnad. Verksamheten får bedrivas 
tillsammans med en eller flera parter eller 
nätverk. För bidrag till en stiftelse krävs att 
verksamheten skall bedrivas av en stiftelse 
som inte är statlig eller kommunal, och med 
huvudsakligt ändamål att stärka kvinnors 
ställning i samhället. 

Verksamheten skall bestå i aktiviteter som 
syftar till att engagera kvinnor för ett visst 
ändamål som har ett riksintresse eller till 
internationellt utbyte mellan kvinnor. 
Verksamheten får inte strida mot 
demokratins idéer. Aktiviteterna skall vara 
tillfälliga och avgränsade från föreningens 
eller stiftelsens ordinarie verksamhet. 

Förslag ny skrivning  
Projekt som särskilt ska prioriteras är 
insatser  
• som sker i samarbete eller syftar till att 

etablera samverkan inom området med 
andra ideella, offentliga eller privata 
aktörer, 

• där erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara, tillämpas på nya sätt eller 
sprids på ett strategiskt sätt till 
relevanta aktörer 

• som har kapacitet att genomföra 
projektet 

• som resulterar i en utvecklad metod 
som kan spridas och ha värde för 
andra eller som bedrivs nationellt eller 
mellankommunalt 

• som kan ge förutsättningar för 
långsiktiga resultat i relation till 
bidragets syfte. 

        

  
Befintlig formulering 
9 § Bidrag får inte lämnas för verksamhet 
som bedrivs eller skall bedrivas av politiska 
partier eller deras kvinnoorganisationer. Med 
politiska partier avses i denna förordning 
partier som är representerade i riksdagen 
samt föreningar eller sammanslutningar av 
väljare som avser att under särskild 
beteckning ställa upp i allmänt val. 

 

        

 
Befintlig formulering 
10 § Bidrag lämnas i form av 
1. organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer enligt de särskilda 
villkor som anges i 11–13 och 15 §§, 
2. organisationsbidrag till stöd för barn- och 
ungdomsorganisationers medlemsföreningar 
enligt de särskilda villkor som anges i 14 §, 
och 
3. projektbidrag till organisationers arbete för 
barn och ungdomar på lokal nivå enligt de 
särskilda villkor som anges i 16 och 17 § §. 
 

 
Befintlig formulering 
4 § Statsbidrag för kvinnors organisering får 
lämnas som  
1. organisationsbidrag, 
2. etableringsbidrag, och 
3. verksamhetsbidrag. 
 
Förslag ny skrivning  
Bidrag lämnas i form av 
1. organisationsbidrag,  
2. projektbidrag, 
 
Alternativ skrivning  
Bidrag lämnas i form av 
1. organisationsbidrag,  
2. verksamhetsbidrag, 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning  
Bidrag lämnas i form av 
1. organisationsbidrag,  
 
Alternativ skrivning 
Bidrag lämnas i form av 
1. verksamhetsbidrag, 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning  
Bidrag lämnas i form av 
1. organisationsbidrag, 

 
Formulering saknas 
 

     



 
 

 
Befintlig formulering 
15 § Organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 
får under högst tre bidragsår i följd även 
lämnas till en barn- och 
ungdomsorganisation som inte uppfyller 
villkoren i 11–13 §§. 
Har organisationen ett begränsat 
medlemsunderlag, får bidrag enligt första 
stycket lämnas för fler bidragsår om det finns 
särskilda skäl. 
 

 
Befintlig formulering 
7 § Etableringsbidrag får lämnas till en ideell 
förening för verksamhet som tillgodoser 
syftena enligt 1 §. Verksamheten skall 
bedrivas i Sverige av en kvinnoorganisation 
som uppfyller villkoren enligt 6 § första 
stycket 1 och 2 och som har antagit en 
utvecklingsplan. 

Etableringsbidrag får lämnas under högst tre 
år. Etableringsbidrag får inte lämnas om 
organisationsbidrag beviljas för samma 
verksamhet. 
 
Förslag på skrivning 
 § Organisationsbidrag enligt § och x 2 får 
under högst tre bidragsår i följd även lämnas 
till en kvinnoorganisation som inte uppfyller 
villkoren i xx–xx §§. 

 
Befintlig formulering 
5 § Bidrag får under en tre år lång 
etableringsperiod lämnas även till 
organisationer som avses i 4 § första stycket 
men som inte uppfyller de villkor som anges i 
4 § första stycket 3, 4 och 8. 
 
Förslag på skrivning: 
§ Organisationsbidrag enligt § och x 2 får 
under högst tre bidragsår i följd även lämnas 
till en organisation bildad på etnisk grund 
som inte uppfyller villkoren i xx–xx §§. 

 
Befintlig formulering 
6 § Bidrag får under en tre år lång 
etableringsperiod lämnas även om 
organisationen inte uppfyller de villkor som 
anges i 5 § 5-7.  
 
Förslag på skrivning: 
§ Organisationsbidrag enligt § och x 2 får 
under högst tre bidragsår i följd även lämnas 
till en HBT organisation som inte uppfyller 
villkoren i xx–xx §§. 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
9 § Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs. 
 

 
Befintlig formulering 
9 a § Bidrag får inte lämnas till en förening 
eller stiftelse som har skulder för svenska 
skatter eller avgifter hos 
Kronofogdemyndigheten eller som är i 
likvidation eller försatt i konkurs.  
 
Förslag ny skrivning 
§ Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs. 
 

 
Befintlig formulering 
6 § Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs. 

 
Befintlig formulering 
7 § Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs. 

 

 
Formulering saknas 
. 

     

 
ANSÖKAN 

    

 
Befintlig formulering 
18 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen 
av organisationen. Ansökan får överföras 
elektroniskt till Ungdomsstyrelsen. 
 

 
Befintlig formulering 
12 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen 
på blankett som Ungdomsstyrelsen 
tillhandahåller. 

Förslag ny skrivning: 
Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av 
organisationen. Ansökan får överföras 
elektroniskt till Ungdomsstyrelsen. 

 

 
Befintlig formulering 
7 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen.  
 
Förslag ny skrivning: 
Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av 
organisationen. Ansökan får överföras 
elektroniskt till Ungdomsstyrelsen. 

 
Befintlig formulering 
8 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen.  

Förslag ny skrivning: 
Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av 
organisationen. Ansökan får överföras 
elektroniskt till Ungdomsstyrelsen. 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
 (19§) Ansökan ska innehålla uppgifter om 
antal medlemmar i organisationen, antal 
medlemmar i åldrarna 6–25 och antal 
medlemsföreningar. En revisor ska granska 
dessa uppgifter. Revisorns rapport över 
granskningen ska bifogas ansökan. 
 
Förslag ny skrivning: 
Ansökan om organisationsbidrag ska 
innehålla uppgifter om antal medlemmar i 
organisationen, antal medlemmar i åldrarna 
6–25 och antal medlemsföreningar. En 
revisor ska granska dessa uppgifter. 
Revisorns rapport över granskningen ska 
bifogas ansökan. 
 
Förslag på tillägg: 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
Medlemmar ska redovisas utifrån kön. 
 

 
Befintlig formulering 
 (12§) I ansökan ska intygas att de i ansökan 
lämnade uppgifterna är riktiga samt att 
ansökan inte avser bidrag för verksamhet 
som avses i 9 §. 

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad 
av behörig företrädare för den förening eller 
stiftelse som ansöker om bidrag. En ansökan 
om bidrag för verksamhet som bedrivs eller 
ska bedrivas av en sådan sammanslutning 
som avses i 2 § 3, ska dessutom vara 
skriftligen godkänd av minst två av de 
kvinnor som ingår i sammanslutningen.  

(13§) Tillförlitligheten av uppgifterna om 
antalet enskilda medlemmar, antalet 
medlemsföreningar eller antalet kvinnor i 
sammanslutningen, och om andelen kvinnor, 
skall intygas av föreningens revisor. Avser 
ansökan ett sammanlagt bidragsbelopp som 
uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall 
revisorn vara auktoriserad eller godkänd. 

(§14 etableringsbidrag) Tillförlitligheten av 
uppgiften om andelen kvinnor i föreningen 
eller medlemsföreningarna, skall intygas av 
föreningens revisor och, om ansökan avser 
ett sammanlagt bidragsbelopp som uppgår 
till minst fem prisbasbelopp enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring från och 
med det andra bidragsåret, av en 
auktoriserad eller godkänd revisor. 

(15§ verksamhetsbidrag) Tillförlitligheten av 
uppgiften om andelen kvinnor i föreningen 
eller medlemsföreningarna, skall intygas av 
föreningens revisor. 

Förslag ny skrivning:  
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
Ansökan om ett organisationsbidrag ska 
innehålla uppgifter om antal medlemmar i 
organisationen och antal medlemsföreningar. 
Medlemmar ska redovisas utifrån kön. 
En revisor ska granska dessa uppgifter. 
Revisorns rapport över granskningen ska 
bifogas ansökan. 

 
Befintlig formulering 
 (7§)Tillförlitligheten av uppgifterna som 
lämnas enligt första stycket ska intygas av 
organisationens revisor. 
 
Förslag ny skrivning: 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
Ansökan om ett organisationsbidrag ska 
innehålla uppgifter om antal medlemmar i 
organisationen och antal medlemsföreningar. 
Medlemmar ska redovisas utifrån kön. 
En revisor ska granska dessa uppgifter. 
Revisorns rapport över granskningen ska 
bifogas ansökan. 

 
Befintlig formulering 
 (8§)Tillförlitligheten av uppgifterna om 
betalande medlemmar enligt 5 § 7 ska 
intygas av organisationens revisor. 

Förslag ny skrivning: 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
Ansökan om ett organisationsbidrag ska 
innehålla uppgifter om antal medlemmar i 
organisationen och antal medlemsföreningar. 
Medlemmar ska redovisas utifrån kön. 
En revisor ska granska dessa uppgifter. 
Revisorns rapport över granskningen ska 
bifogas ansökan. 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
11 § En ansökan om organisationsbidrag 
eller etableringsbidrag ska ha kommit in 
senast den 1 oktober året före bidragsåret 
eller den senare tidpunkt som 
Ungdomsstyrelsen beslutat. 
 
Förslag ny skrivning 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
19 § Ansökan ska innehålla uppgifter om 
antal medlemmar i organisationen, antal 
medlemmar i åldrarna 6–25 och antal 
medlemsföreningar. En revisor ska granska 
dessa uppgifter. Revisorns rapport över 
granskningen ska bifogas ansökan. 
21 § I en ansökan om organisationsbidrag 
enligt 10 § 2 ska barn- och 
ungdomsorganisationen redovisa principer 
och tillvägagångssätt för hur bidraget ska 
komma medlemsföreningarnas ordinarie och 
långsiktiga lokala verksamhet till del. 
 

 
Befintlig formulering 
13 § En ansökan om organisationsbidrag 
skall även innehålla 
1. den ansökande föreningens stadgar, 
2. handlingar som visar vem eller vilka som 
har rätt att företräda föreningen, 
3. verksamhetsberättelse eller redovisning av 
den verksamhet som under föreningens 
senaste verksamhetsår bedrivits av den 
kvinnoorganisation som ansökan avser, 
4. uppgift om antalet enskilda medlemmar, 
antalet medlemsföreningar eller, när det 
gäller en sådan kvinnoorganisation som 
anges i 2 § 3, antalet kvinnor, i den 
kvinnoorganisation som ansökan avser, 
5. uppgift om andelen kvinnor i föreningen 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag på skrivning 
Ansökan ska innehålla uppgifter om antal 
medlemmar i organisationen och antal 
medlemsföreningar. En revisor ska granska 
dessa uppgifter. Revisorns rapport över 
granskningen ska bifogas ansökan. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag på skrivning 
Ansökan ska innehålla uppgifter om antal 
medlemmar i organisationen och antal 
medlemsföreningar. En revisor ska granska 
dessa uppgifter. Revisorns rapport över 
granskningen ska bifogas ansökan. 

 
Formulering saknas 
 

     



 
 

eller medlemsföreningarna, avseende den 
kvinnoorganisation som ansökan avser, samt  
6. uppgift om sökanden ansökt om eller 
beviljats annat statligt organisationsbidrag 
och i sådant fall med vilket belopp. 
 
14 § En ansökan om etableringsbidrag skall 
även innehålla 
1. den ansökande föreningens stadgar, 
2. handlingar som visar vem eller vilka som 
har rätt att företräda föreningen, 
3. utvecklingsplan för den 
kvinnoorganisations verksamhet som 
ansökan avser, samt 
4. uppgift om andelen kvinnor i föreningen 
eller medlemsföreningarna, avseende den 
kvinnoorganisation som ansökan avser. 
 
15 § En ansökan om verksamhetsbidrag 
skall även innehålla 
1. den ansökande föreningens eller 
stiftelsens stadgar, 
2. handlingar som visar vem eller vilka som 
har rätt att företräda föreningen eller 
styrelsen, 
3. uppgift, när det gäller en 
kvinnoorganisations verksamhet, om andelen 
kvinnor i föreningen eller 
medlemsföreningarna, avseende den 
kvinnoorganisation som ansökan avser, samt  
4. uppgift om vilka aktiviteter och för vilket 
ändamål eller till vilket internationellt utbyte 
som aktiviteterna syftar. 
 

 
Befintlig formulering 
 (19§) Uppgifter om medlemmar och 
medlemsföreningar ska avse förhållandena 
den 31 december året innan ansökan ges in 
till Ungdomsstyrelsen, eller vid en annan 
tidpunkt som Ungdomsstyrelsen bestämmer. 

 
Befintlig formulering 
 (19§) När antalet medlemmar eller kvinnor 
och verksamhetens omfattning bedöms, ska 
hänsyn tas till förhållandena den dag då den 
ansökande föreningens senaste 
verksamhetsår upphörde.  

Förslag på skrivning: 
Uppgifter om medlemmar och 
medlemsföreningar ska avse förhållandena 
den 31 december året innan ansökan ges in 
till Ungdomsstyrelsen, eller vid en annan 
tidpunkt som Ungdomsstyrelsen bestämmer. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag på skrivning: 
Uppgifter om medlemmar och 
medlemsföreningar ska avse förhållandena 
den 31 december året innan ansökan ges in 
till Ungdomsstyrelsen, eller vid en annan 
tidpunkt som Ungdomsstyrelsen bestämmer. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag på skrivning: 
Uppgifter om medlemmar och 
medlemsföreningar ska avse förhållandena 
den 31 december året innan ansökan ges in 
till Ungdomsstyrelsen, eller vid en annan 
tidpunkt som Ungdomsstyrelsen bestämmer. 

 
Formulering saknas 

     

 
Befintlig formulering 
20 § Organisationen ska lämna de 
handlingar och uppgifter till 
Ungdomsstyrelsen som myndigheten 
behöver för att kunna pröva ansökan. 
 

 
Befintlig formulering 
16 § Sökanden är skyldig att lämna 
Ungdomsstyrelsen också andra handlingar 
och uppgifter som Ungdomsstyrelsen begär 
för prövning av ansökan.  

Förslag ny skrivning: 
Organisationen ska lämna de handlingar och 
uppgifter till Ungdomsstyrelsen som 
myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan. 

 
Befintlig formulering 
 (7§) Sökanden ska lämna 
Ungdomsstyrelsen de handlingar och 
uppgifter som styrelsen bestämmer.  
 
Förslag på skrivning: 
Organisationen ska lämna de handlingar och 
uppgifter till Ungdomsstyrelsen som 
myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan. 

 
Befintlig formulering 
 (8§) Sökanden ska lämna 
Ungdomsstyrelsen de handlingar och 
uppgifter som styrelsen i ett enskilt fall 
beslutar.  

Förslag på skrivning: 
Organisationen ska lämna de handlingar och 
uppgifter till Ungdomsstyrelsen som 
myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan. 

Formulering saknas 
 

     

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
17 § Om den som ansöker om bidrag enligt 
denna förordning inte lämnar de handlingar 
och uppgifter som följer av 12-16 §§, skall 
sökanden ges möjlighet att komplettera 
ansökan inom en viss tid. 
 
Förslag: 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning 
prövas av Ungdomsstyrelsen. 

 
Befintlig formulering 
10 § Frågor om bidrag enligt denna 
förordning prövas av Ungdomsstyrelsen.  

 
Befintlig formulering 
2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning 
prövas av Ungdomsstyrelsen. 
 

 
Befintlig formulering 
3 § Frågor om bidrag enligt denna förordning 
prövas av Ungdomsstyrelsen.  

 
Befintlig formulering 
4 § Ungdomsstyrelsen fattar beslut om stöd 
enligt denna förordning efter ansökan.  
 

     

 
Befintlig formulering 
 (1§) Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån 
av tillgång på medel. 

 
Befintlig formulering 
5 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel. 

18 § Beslut om bidrag ska avse ett visst 
bidragsår. Ett bidragsår för 
organisationsbidrag och etableringsbidrag 
avser ett kalenderår. För verksamhetsbidrag 
avser ett bidragsår en tolvmånadersperiod.  
    Ungdomsstyrelsen fattar beslut om bidrag 
vid de tidpunkter som Ungdomsstyrelsen 
bestämmer. 
Förslag på skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 
 

 
Befintlig formulering 
9 § Bidrag beviljas för högst ett år i taget. 
3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel. 
 
Förslag på skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 

 
Befintlig formulering 
10 § Bidrag beviljas för högst ett år i taget. 
4 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel.  

Förslag på skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 

 
Befintlig formulering 
4 § … Stödet beviljas för ett år i sänder. 
Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Vid 
fördelning av stöd bör en geografisk 
spridning över hela landet eftersträvas.  
 

     

 
Befintlig formulering 
22 § Organisationsbidrag enligt de särskilda 
villkor som anges i 11–14 §§ består av dels 
ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som 
grundas på antalet medlemmar i åldrarna 6–
25 och antalet medlemsföreningar i 
organisationen. 
En medlemsförening får ingå i endast en 
organisations underlag för beräkning av 
bidrag. 
23 § Organisationsbidrag enligt de villkor 
som anges i 15 § består av ett fast belopp 
motsvarande det fasta belopp som lämnas 
för organisationsbidrag enligt de särskilda 
villkor som anges i 11–13 §§. 
25 § När Ungdomsstyrelsen fastställer 
storleken på organisationsbidraget till en 
barn- och ungdomsorganisation som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning, får myndigheten 
beakta att organisationens verksamhet är 
särskilt resurskrävande. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
 § Organisationsbidrag enligt de särskilda 
villkor som anges i xx–xx §§ består av dels 
ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som 
grundas på antalet kvinnor över 15 år och 
antalet medlemsföreningar i organisationen. 
En medlemsförening får ingå i endast en 
organisations underlag för beräkning av 
bidrag § Organisationsbidrag enligt de villkor 
som anges i xx § och xx består av ett fast 
belopp motsvarande det fasta belopp som 
lämnas för organisationsbidrag enligt de 
särskilda villkor som anges i xx–xx §§. 
25 § När Ungdomsstyrelsen fastställer 
storleken på organisationsbidraget till en 
kvinnoorganisation som företräder personer 
med funktionsnedsättning, får myndigheten 
beakta att organisationens verksamhet är 
särskilt resurskrävande. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
 § Organisationsbidrag enligt de särskilda 
villkor som anges i xx–xx §§ består av dels 
ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som 
grundas på antalet betalande medlemmar 
och antalet medlemsföreningar i 
organisationen. 
En medlemsförening får ingå i endast en 
organisations underlag för beräkning av 
bidrag. 
 § Organisationsbidrag enligt de villkor som 
anges i xx § och xx består av ett fast belopp 
motsvarande det fasta belopp som lämnas 
för organisationsbidrag enligt de särskilda 
villkor som anges i xx–xx §§. 
25 § När Ungdomsstyrelsen fastställer 
storleken på organisationsbidraget till en 
organisation som företräder personer med 
funktionsnedsättning, får myndigheten 
beakta att organisationens verksamhet är 
särskilt resurskrävande. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
 § Organisationsbidrag enligt de särskilda 
villkor som anges i xx–xx §§ består av dels 
ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som 
grundas på antalet betalande medlemmar 
och antalet medlemsföreningar i 
organisationen. 
En medlemsförening får ingå i endast en 
organisations underlag för beräkning av 
bidrag. 
 § Organisationsbidrag enligt de villkor som 
anges i xx § och xx består av ett fast belopp 
motsvarande det fasta belopp som lämnas 
för organisationsbidrag enligt de särskilda 
villkor som anges i xx–xx §§. 
25 § När Ungdomsstyrelsen fastställer 
storleken på organisationsbidraget till en 
organisation som företräder personer med 
funktionsnedsättning, får myndigheten 
beakta att organisationens verksamhet är 
särskilt resurskrävande. 
 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
7 § Med bidragsår avses i denna förordning 
det statliga budgetåret. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning: 
§ Med bidragsår avses i denna förordning 
det statliga budgetåret. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning: 
§ Med bidragsår avses i denna förordning 
det statliga budgetåret. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning: 
§ Med bidragsår avses i denna förordning 
det statliga budgetåret. 
 

 
Formulering saknas 
 

     

  



 
 

 
Befintlig formulering 
24 § Vid bedömningen av storleken på 
organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 ska 
Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till om 
organisationen får annat statligt 
organisationsbidrag samt om 
organisationens medlemsföreningar får 
bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund. 
 

 
Befintlig formulering 
19 § Vid bedömningen av 
organisationsbidragets storlek ska 
Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till antalet 
medlemmar eller, när det gäller en sådan 
kvinnoorganisation som anges i 2 § 3, antalet 
kvinnor i sammanslutningen, och till 
verksamhetens omfattning. Hänsyn ska 
dessutom tas till om kvinnoorganisationen får 
annat statligt organisationsbidrag för sin 
verksamhet. 
 
Förslag ny skrivning: 
§ Vid bedömningen av storleken på 
organisationsbidrag enligt xx § x och x ska 
Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till om 
organisationen får annat statligt 
organisationsbidrag. 

 
Formulering saknas 
-  
Förslag ny skrivning: 
§ Vid bedömningen av storleken på 
organisationsbidrag enligt xx § x och x ska 
Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till om 
organisationen får annat statligt 
organisationsbidrag. 

 
Befintlig formulering 
11 § Vid bedömningen av 
organisationsbidragets storlek ska 
Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till antalet 
medlemmar och till verksamhetens 
omfattning. Hänsyn ska dessutom tas till om 
organisationen får annat statligt 
organisationsbidrag för sin verksamhet.  

Förslag ny skrivning: 
§ Vid bedömningen av storleken på 
organisationsbidrag enligt xx § x och x ska 
Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till om 
organisationen får annat statligt 
organisationsbidrag. 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
26 § I ett beslut om att bevilja bidrag ska 
sista dagen för redovisning enligt 27 § 
anges.  
Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska 
framgå av beslutet. 

 
Befintlig formulering 
20 § I ett beslut om bidrag skall anges för 
vilket ändamål bidraget beviljas. 

Medel som beviljats som bidrag för 
verksamhet som bedrivs av en sådan 
sammanslutning som avses i 2 § 3 skall 
hållas åtskilda från den mottagande 
föreningens övriga medel.  

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.  

Förslag ny skrivning: 
§ I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista 
dagen för redovisning enligt xx § anges.  
Medel som beviljats för verksamhet som 
bedrivs av en sådan sammanslutning som 
avses i x § x skall hållas åtskilda från den 
mottagande organisationens övriga medel.  
Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska 
framgå av beslutet. 
 

 
Befintlig formulering 
8 § I ett beslut om bidrag ska sista dag för 
redovisning enligt 10 § bestämmas.  
Beslut om bidrag får förenas med villkor. 
 
Förslag ny skrivning: 
§ I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista 
dagen för redovisning enligt xx § anges.  
Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska 
framgå av beslutet. 

 
Befintlig formulering 
9 § I ett beslut om bidrag ska sista dag för 
redovisning enligt 13 § anges. 
Beslut om bidrag får förenas med villkor. 
 
Förslag ny skrivning: 
§ I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista 
dagen för redovisning enligt xx § anges.  
Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska 
framgå av beslutet. 

 
Formulering saknas 
. 

     

          
          
          

          
          

          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          
  



 
 

Ungdomsorganisationer  
2011:65 

Kvinnors organisering 
2005:1089 

Etniska organisationer 
2008:63 

HBT 
2008:349 

ADV      

UTBETALNING  
 

         

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
24 § Ett beviljat organisationsbidrag eller 
etableringsbidrag betalas ut till den förening 
som beviljats bidraget vid två tillfällen under 
bidragsåret, vardera gången med hälften av 
det beviljade bidraget. För ett 
organisationsbidrag eller ett 
etableringsbidrag upp till och med fem 
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring görs endast en utbetalning. 

Ett beviljat verksamhetsbidrag betalas ut vid 
ett tillfälle under bidragsåret till den förening 
eller stiftelse som beviljats bidraget. 

Förslag ny skrivning: 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
12 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om 
bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring kan 
bidraget betalas ut vid två tillfällen, vardera 
gången med hälften av det beviljade 
bidraget.  

Förslag ny skrivning: 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 

 
Befintlig formulering 
5 § Stödet betalas ut förskottsvis två gånger 
per år. 
 

     

 
Befintlig formulering 
28 § En organisation som har tagit emot 
bidrag är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter 
som myndigheten behöver för att granska 
redovisningen. 
 

 
Befintlig formulering 
21 § En förening som har tagit emot 
organisationsbidrag eller etableringsbidrag är 
skyldig att vid den tidpunkt som angivits i 
beslutet, eller senast den 1 april året efter det 
år då beviljat bidrag betalats ut, lämna 
Ungdomsstyrelsen en ekonomisk 
redovisning av de utbetalda medlen och en 
redovisning av vad medlen har använts till. 
En förening eller stiftelse som har tagit emot 
verksamhetsbidrag enligt denna förordning 
är skyldig att lämna en slutredovisning till 
Ungdomsstyrelsen vid den tidpunkt som 
angivits i beslutet eller senast tre månader 
efter att aktiviteterna har slutförts. 
Redovisningen ska lämnas på en särskild 
blankett som Ungdomsstyrelsen 
tillhandahåller. Redovisningen ska innehålla 
en ekonomisk redovisning och en 
redogörelse för vad medlen använts till. 

En förening eller stiftelse som har tagit emot 
etableringsbidrag eller verksamhetsbidrag 
ska även inom samma tid som anges i första 
stycket lämna Ungdomsstyrelsen en 
redogörelse för de resultat som uppnåtts och 
hur de förhåller sig till det ändamål som 
bidraget beviljats för. 

Föreningens eller stiftelsens revisor ska 
intyga att den ekonomiska redovisningen är 
tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att 
tillämpliga föreskrifter och villkor m.m. har 
följts. Om det bidrag som har tagits emot 
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring ska 
detta göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor.  

22 § En förening eller stiftelse som har tagit 
emot bidrag enligt denna förordning är även 
skyldig att, på begäran av 
Ungdomsstyrelsen, lämna 
Ungdomsstyrelsen det underlag som behövs 
för granskningen av redovisningen.  

Förslag på skrivning 
En organisation som har tagit emot bidrag är 
skyldig att på begäran av Ungdomsstyrelsen 
tillhandahålla de uppgifter som myndigheten 
behöver för att granska redovisningen. 

 
Befintlig formulering 
11 § En organisation som har tagit emot 
bidrag är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som 
styrelsen begär för granskning av 
redovisningen. 
 
Förslag ny skrivning 
En organisation som har tagit emot bidrag är 
skyldig att på begäran av Ungdomsstyrelsen 
tillhandahålla de uppgifter som myndigheten 
behöver för att granska redovisningen. 
 

 
Befintlig formulering 
13 § En organisation som har tagit emot 
bidrag enligt denna förordning är skyldig att 
vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna 
Ungdomsstyrelsen en ekonomisk 
redovisning av de mottagna medlen och en 
redovisning av vad medlen har använts till.   

Organisationens revisor ska intyga att den 
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, 
räkenskaperna rättvisande samt att villkoren 
för bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m. 
har följts. Om det bidrag som har tagits emot 
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring ska 
detta göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 

Förslag ny skrivning 
En organisation som har tagit emot bidrag är 
skyldig att på begäran av Ungdomsstyrelsen 
tillhandahålla de uppgifter som myndigheten 
behöver för att granska redovisningen. 

 
Formulering saknas 
 

     

 

Ungdomsorganisationer  
2011:65 

Kvinnors organisering 
2005:1089 

Etniska organisationer 
2008:63 

HBT 
2008:349 

ADV      

UPPFÖLJNING 
OCH UTVÄRDERING 
 

 
 

 
 

       

 
Befintlig formulering 
27 § En organisation som har tagit emot 
bidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk 
och annan redovisning till Ungdomsstyrelsen 
som myndigheten begär. 
En revisor ska granska redovisningen. 
Revisorns rapport över granskningen ska 
bifogas redovisningen. Om det bidrag som 
har tagits emot uppgått till minst fem 
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 
 
Förslag ny skrivning: 
En organisation som har tagit emot bidrag är 
skyldig att lämna sådan ekonomisk och 
annan redovisning till Ungdomsstyrelsen 
som myndigheten begär. 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 

 
Befintlig formulering 
 (21§)Föreningens eller stiftelsens revisor 
ska intyga att den ekonomiska redovisningen 
är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt 
att tillämpliga föreskrifter och villkor m.m. har 
följts. Om det bidrag som har tagits emot 
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring ska 
detta göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor.  

Förslag ny skrivning: 
En organisation som har tagit emot bidrag är 
skyldig att lämna sådan ekonomisk och 
annan redovisning till Ungdomsstyrelsen 
som myndigheten begär. 
 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 

 
Befintlig formulering 
10 § En organisation som har tagit emot 
bidrag enligt denna förordning är skyldig att 
vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna 
en ekonomisk redovisning av de mottagna 
medlen till Ungdomsstyrelsen. 
Organisationens revisor ska intyga att den 
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, 
räkenskaperna rättvisande samt att villkoren 
för bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m. 
har följts. Om det bidrag som har tagits emot 
uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring ska 
detta göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 
 
Förslag ny skrivning: 
En organisation som har tagit emot bidrag är 
skyldig att lämna sådan ekonomisk och 
annan redovisning till Ungdomsstyrelsen 
som myndigheten begär. 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 
 

 
Befintlig formulering 
14 § En organisation som har tagit emot 
bidrag är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som 
styrelsen begär för granskning av 
redovisningen.  
 
Förslag ny skrivning: 
En organisation som har tagit emot bidrag är 
skyldig att lämna sådan ekonomisk och 
annan redovisning till Ungdomsstyrelsen 
som myndigheten begär. 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 

 
Befintlig formulering 
6 § En organisation eller stiftelse som har fått 
stöd enligt denna förordning skall för 
uppföljning och utvärdering av verksamheten 
till Ungdomsstyrelsen lämna de 
redovisningshandlingar, 
verksamhetsberättelser och andra uppgifter 
som Ungdomsstyrelsen bestämmer.  
 

     

  



 
 

 
Befintlig formulering 
29 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning lämna en samlad redovisning 
av vilka som har fått bidrag och med vilka 
belopp. Ungdomsstyrelsen ska dessutom 
senast den 1 juni varje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för 
vad bidragen har använts till. Om möjligt ska 
myndigheten också redovisa bidragens 
effekter i förhållande till syftet med det 
statliga stödet enligt denna förordning.  
 
Förslag: 
Skrivning om effekter bör utgå då det avser 
ett organisationsbidrag 

 
Befintlig formulering 
23 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning lämna en samlad redovisning 
av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp 
och för vilka ändamål. Ungdomsstyrelsen 
ska dessutom senast den 1 juni varje år till 
regeringen lämna en sammanfattande 
redogörelse för vad bidragen har använts till 
och, om möjligt, en bedömning av 
statsbidragets effekter i förhållande till 
syftena med bidraget.  

Förslag: 
Skrivning om ”för vilka ändamål” och 
bedömning av statsbidragets effekter bör 
utgå då det avser ett organisationsbidrag 

 
Befintlig formulering 
12 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning lämna en samlad redovisning 
av vilka som har fått bidrag och med vilka 
belopp. Ungdomsstyrelsen ska dessutom 
senast den 1 juni varje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för 
vad bidragen har använts till och, om möjligt, 
en bedömning av statsbidragets effekter i 
förhållande till syftet med bidragen. 
 
Förslag: 
Skrivning om bedömning av statsbidragets 
effekter bör utgå då det avser ett 
organisationsbidrag 

 
Befintlig formulering 
15 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning lämna en samlad redovisning 
av vilka som har fått bidrag och med vilka 
belopp. Ungdomsstyrelsen ska dessutom 
senast den 1 juni varje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för 
vad bidragen har använts till och, om möjligt, 
en bedömning av statsbidragets effekter i 
förhållande till syftet med bidragen  
 
Förslag: 
Skrivning om bedömning av statsbidragets 
effekter bör utgå då det avser ett 
organisationsbidrag. 

 
Formulering saknas 
 

     

 
Befintlig formulering 
30 § Mottagaren av bidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i 27 §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt 10 § 3 är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 
 

 
Befintlig formulering 
25 § Ungdomsstyrelsen får besluta att helt 
eller delvis kräva tillbaka ett bidrag 
1. om mottagaren av bidraget genom att 
lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt 
har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt 
eller med för högt belopp eller att bidraget av 
annat skäl lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
2. om bidraget inte används för det ändamål 
det har beviljats för, 
3. om föreningen eller stiftelsen inte lämnar 
sådana handlingar och underlag som avses i 
21 och 22 §§, eller 
4. om villkor i beslutet inte har följts. 
Förordning (2007:1138). 
Förslag på ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 

 
Befintlig formulering 
13 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 2. bidraget av något annat skäl 
än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt 
eller med för högt belopp och mottagaren 
borde ha insett detta, 
3. bidraget inte används för det syfte som 
anges i 1 § andra stycket, 
4. den som har mottagit bidraget inte lämnar 
sådan redovisning som avses i 10 §, eller 
5. villkor i beslutet inte har följts. 
 
Förslag på ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 
 

 
Befintlig formulering 
16 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. bidraget inte används för det syfte som 
anges i 2 §, 
4. den som har tagit emot bidraget inte 
lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, 
eller 

5. villkor i beslutet inte har följts. 

Förslag på ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 

 
Befintlig formulering 
7 § Ungdomsstyrelsen får besluta att kräva 
tillbaka stöd om 
    1. det har lämnats på grund av felaktiga 
uppgifter, 
2. det inte har använts för det ändamål det 
beviljats för, eller 
3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar 
sådana uppgifter som avses i 6 § 
Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat 
stöd inte skall betalas ut om det kan antas att 
stödet har beviljats på grund av felaktiga 
uppgifter. 
 

     

 
Befintlig formulering 
31 § Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt 30 §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen 
besluta att efterge återkravet helt eller delvis. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag på skrivning: 
Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt xx §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen 
besluta att efterge återkravet helt eller delvis. 

 
Befintlig formulering 
14 § Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt 13 § ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det får Ungdomsstyrelsen 
efterge återkrav helt eller delvis. 

 
Befintlig formulering 
17 § Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt 16 § ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det får Ungdomsstyrelsen 
efterge återkrav helt eller delvis. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag på skrivning: 
Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt xx §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen 
besluta att efterge återkravet helt eller delvis. 

     

 
Befintlig formulering 
32 § Ungdomsstyrelsen får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställigheten 
av denna förordning. 
 

 
Befintlig formulering 
27 § Ungdomsstyrelsen får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställigheten 
av denna förordning.  

 
Befintlig formulering 
15 § Ungdomsstyrelsen får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställigheten 
av denna förordning. 
 

 
Befintlig formulering 
18 § Ungdomsstyrelsen får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställigheten 
av denna förordning.  

 
Befintlig formulering 
9 § Ungdomsstyrelsen får meddela de 
ytterligare föreskrifter som behövs för 
verkställighet av denna förordning. 

     

 
Befintlig formulering 
33 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 
2011 och tillämpas första gången i fråga om 
bidrag för bidragsåret 2013. 
 
2. Förordningen (2001:1060) om statsbidrag 
till ungdomsorganisationer ska upphöra att 
gälla vid utgången av 2012. Den upphävda 
förordningen gäller dock fortfarande för 
bidrag som har beviljats före den 1 januari 
2013. 
 

 
Befintlig formulering 
26 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 
januari 2006 då förordningen (1982:865) om 
statsbidrag till kvinnoorganisationernas 
centrala verksamhet skall upphöra att gälla. 
2. Ansökningar om organisationsbidrag och 
etableringsbidrag för 
bidragsåret 2006 skall ha kommit in till 
delegationen senast den 1 mars 2006 eller 
den senare tidpunkt som delegationen 
beslutat. 
3. Ansökningar enligt den upphävda 
förordningen som kommit in till 
Regeringskansliet före den 1 januari 2006 
men ännu inte avgjorts handläggs enligt den 
nya förordningen. Härvid skall en ansökan 
om grundbidrag och rörligt bidrag enligt den 
upphävda förordningen handläggas som en 
ansökan om organisationsbidrag eller 
etableringsbidrag respektive 
verksamhetsbidrag enligt den nya 
förordningen. Ansökningar från 
riksdagspartiers kvinnoorganisationer skall 
dock inte handläggas enligt den nya 
förordningen. 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 
februari 2008. 
2. Bestämmelsen i 23 § tillämpas i fråga om 
årsredovisningen första gången 2009. 

 
Befintlig formulering 
16 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 
2008, då förordningen (2000:216) om 
statsbidrag till organisationer som främjar 
integration ska upphöra att gälla. Den 
upphävda förordningen gäller dock 
fortfarande för bidrag 
som har beviljats före den 1 juli 2008. 
 

 
Befintlig formulering 
19 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas.  
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 
2008.  

 
Befintlig formulering 
8 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna 
förordning får inte överklagas. 

     

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020989.htm#P6


 
 

 
Befintlig formulering 
33 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 
2011 och tillämpas första gången i fråga om 
bidrag för bidragsåret 2013. 
 
2. Förordningen (2001:1060) om statsbidrag 
till ungdomsorganisationer ska upphöra att 
gälla vid utgången av 2012. Den upphävda 
förordningen gäller dock fortfarande för 
bidrag som har beviljats före den 1 januari 
2013. 
 

 
Befintlig formulering 
26 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 
januari 2006 då förordningen (1982:865) om 
statsbidrag till kvinnoorganisationernas 
centrala verksamhet skall upphöra att gälla. 
2. Ansökningar om organisationsbidrag och 
etableringsbidrag för 
bidragsåret 2006 skall ha kommit in till 
delegationen senast den 1 mars 2006 eller 
den senare tidpunkt som delegationen 
beslutat. 
3. Ansökningar enligt den upphävda 
förordningen som kommit in till 
Regeringskansliet före den 1 januari 2006 
men ännu inte avgjorts handläggs enligt den 
nya förordningen. Härvid skall en ansökan 
om grundbidrag och rörligt bidrag enligt den 
upphävda förordningen handläggas som en 
ansökan om organisationsbidrag eller 
etableringsbidrag respektive 
verksamhetsbidrag enligt den nya 
förordningen. Ansökningar från 
riksdagspartiers kvinnoorganisationer skall 
dock inte handläggas enligt den nya 
förordningen. 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 
februari 2008. 
2. Bestämmelsen i 23 § tillämpas i fråga om 
årsredovisningen första gången 2009. 
 

 
Befintlig formulering 
16 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 
2008, då förordningen (2000:216) om 
statsbidrag till organisationer som främjar 
integration ska upphöra att gälla. Den 
upphävda förordningen gäller dock 
fortfarande för bidrag 
som har beviljats före den 1 juli 2008. 
 

 
Befintlig formulering 
19 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas.  
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 
2008.  
 

 
Befintlig formulering 
8 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna 
förordning får inte överklagas. 
 

     
     

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

 

 

  



 
 

Kartläggning och analys av myndighetens bidragsförordningar 2012 
 

 

     
Jämställdhet 
SFS 2006:390, ändr enl. 
SFS 2007:1137 och SFS 
2010:1728 

Rasism & intolerans 
SFS 2008:62, ändrad enl. 
SFS 2010:1734 

Mentor 
SFS 2010:84, ändr enl. 
SFS 2010:1741 

Våldsbejakande 
extremism 
SFS 2011:1508 

Demokrati 
SFS 2011:1509 

     
     

INLEDANDE 
BESTÄMMELSER 
 

    

 
Befintlig formulering 
1 § Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag 
till projekt vars syfte är att främja jämställdhet 
mellan 
kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). 
 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter.  

 
Befintlig formulering 
1 § Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag till 
verksamheter som motverkar eller 
förebygger rasism eller liknande former av 
intolerans som kan ta sig uttryck i bl.a. 
antisemitism, islamofobi, afrofobi, 
antiziganism och homofobi. 
 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter. 
 

 
Befintlig formulering 
1 § Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag 2010–2012 för 
att pröva och utveckla modeller för 
verksamheter med yrkesinriktat mentorskap 
för nyanlända invandrares etablering på 
arbetsmarknaden eller som företagare. 
 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter. 

 
Befintlig formulering 
1 § Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag för verksamhet 
för att förebygga våldsbejakande extremism 
och stödja avhopparverksamhet under 
perioden 2012–2014. 
 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter. 
 
 

 
Befintlig formulering 
1 § Denna förordning innehåller 
bestämmelser om statsbidrag för 
demokratifrämjande verksamhet under 
perioden 2012–2014. 
 
Bidrag kan gå till organisationer som i sin 
ansökan intygar att de verkar för att stärka 
demokratin och värnar om individers fri- och 
rättigheter. 
 

     
 

SYFTE 
 

    

 
Befintlig formulering 
2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning 
prövas av Ungdomsstyrelsen.  
 
Förslag ny skrivning 
Ungdomsstyrelsen prövar frågor om 
statsbidrag enligt denna förordning. 
 

 
Befintlig formulering 
2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning 
prövas av Ungdomsstyrelsen.  
 
Förslag ny skrivning 
Ungdomsstyrelsen prövar frågor om 
statsbidrag enligt denna förordning. 

 
Befintlig formulering 
2 § Ungdomsstyrelsen prövar ärenden om 
bidrag enligt denna förordning. 
 
Förslag ny skrivning 
Ungdomsstyrelsen prövar frågor om 
statsbidrag enligt denna förordning. 

 
Befintlig formulering 
2 § Ungdomsstyrelsen prövar frågor om 
statsbidrag enligt denna förordning. 

 
Befintlig formulering 
2 § Ungdomsstyrelsen prövar frågor om 
statsbidrag enligt denna förordning. 

 
Befintlig formulering 
 (3§)… till jämställdhetsprojekt vars syfte 
ligger inom ramen för regeringens mål för 
jämställdhetspolitiken. 
Förslag ny skrivning: 
Syftet med statsbidraget är att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män genom 
projekt vars syfte ligger inom ramen för 
regeringens mål för jämställdhetspolitiken. 
 

 
Befintlig formulering 
5 § Bidrag får lämnas för att stödja 
verksamheter vars syfte är att motverka eller 
förebygga rasism eller liknande former av 
intolerans. 
Förslag ny skrivning: 
Syftet med statsbidraget är att motverka eller 
förebygga rasism eller liknande former av 
intolerans. 

 
Befintlig formulering 
3 § Syftet med statsbidraget är att främja 
nyanlända invandrares etablering på 
arbetsmarknaden eller som företagare. 

 
Befintlig formulering 
3 § Syftet med statsbidraget är att minska 
antalet aktiva inom våldsbejakande 
extremistmiljöer. 

 
Befintlig formulering 
3 § Syftet med statsbidraget är att stärka 
ungas demokratiska värderingar. 

     
     

FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR STATSBIDRAG 
 

    

 
Befintlig formulering 
3 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, 
lämnas…  
 
Förslag ny skrivning 
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel. 

 
Befintlig formulering 
3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel.  
 
Förslag ny skrivning 
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel. 

 
Befintlig formulering 
4 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel.  
 
Förslag ny skrivning 
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel. 
 

 
Befintlig formulering 
4 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel. 

 
Befintlig formulering 
4 § Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på 
medel. 

 
Befintlig formulering 
Bidrag får endast lämnas till projekt som är 
skäliga från kostnadssynpunkt och som har 
förutsättningar att nå de mål som har satts 
upp för projektet. … 
 
Förslag: 
Villkoret bör utgå med hänvisning till krav om 
ideell organisation och prioriteringar som 
återkommer senare i förordningen. 
 

 
Formulering saknas 
-- 

 
Formulering saknas 
-- 

 
Formulering saknas 
-- 

 
Formulering saknas 
-- 

 
Formulering saknas 
-- 

 
Befintlig formulering 
5 § … Ansökningar om bidrag ska prövas 
med hänsyn till verksamhetens 
förutsättningar att ge upphov till långsiktiga 
effekter. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå med hänvisning till det 
effektredovisningskrav och  krav om 
långsiktiga resultat som återkommer senare i 
förordningen. 
 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Befintlig formulering 
4 § Projekt som är nyskapande och som kan 
ge kunskap av värde för utvecklingen av 
jämställdhetsarbetet samt projekt som inte 
kan finansieras med andra medel skall 
särskilt prioriteras. 
 
Förslag ny skrivning  
Projekt som särskilt ska prioriteras är 
insatser  
• som sker i samarbete eller syftar till att 

etablera samverkan inom området med 
andra ideella, offentliga eller privata 
aktörer, 

• där erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara, tillämpas på nya sätt eller 
sprids på ett strategiskt sätt till 
relevanta aktörer 

• som har kapacitet att genomföra 
projektet 

• som resulterar i en utvecklad metod 
som kan spridas och ha värde för 
andra eller som bedrivs nationellt eller 
mellankommunalt 

• som kan ge förutsättningar för 
långsiktiga resultat i relation till 
bidragets syfte. 

 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning  
Projekt som särskilt ska prioriteras är 
insatser  
• som sker i samarbete eller syftar till att 

etablera samverkan inom området med 
andra ideella, offentliga eller privata 
aktörer, 

• där erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara, tillämpas på nya sätt eller 
sprids på ett strategiskt sätt till 
relevanta aktörer 

• som har kapacitet att genomföra 
projektet 

• som resulterar i en utvecklad metod 
som kan spridas och ha värde för 
andra eller som bedrivs nationellt eller 
mellankommunalt 

• som kan ge förutsättningar för 
långsiktiga resultat i relation till 
bidragets syfte. 

 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning  
Projekt som särskilt ska prioriteras är 
insatser  
• som sker i samarbete eller syftar till att 

etablera samverkan inom området med 
andra ideella, offentliga eller privata 
aktörer, 

• där erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara, tillämpas på nya sätt eller 
sprids på ett strategiskt sätt till 
relevanta aktörer 

• som har kapacitet att genomföra 
projektet 

• som resulterar i en utvecklad metod 
som kan spridas och ha värde för 
andra eller som bedrivs nationellt eller 
mellankommunalt 

• som kan ge förutsättningar för 
långsiktiga resultat i relation till 
bidragets syfte. 

 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning  
Projekt som särskilt ska prioriteras är 
insatser  
• som sker i samarbete eller syftar till att 

etablera samverkan inom området med 
andra ideella, offentliga eller privata 
aktörer, 

• där erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara, tillämpas på nya sätt eller 
sprids på ett strategiskt sätt till 
relevanta aktörer 

• som har kapacitet att genomföra 
projektet 

• som resulterar i en utvecklad metod 
som kan spridas och ha värde för 
andra eller som bedrivs nationellt eller 
mellankommunalt 

• som kan ge förutsättningar för 
långsiktiga resultat i relation till 
bidragets syfte. 

 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning  
Projekt som särskilt ska prioriteras är 
insatser  
• som sker i samarbete eller syftar till att 

etablera samverkan inom området med 
andra ideella, offentliga eller privata 
aktörer, 

• där erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara, tillämpas på nya sätt eller 
sprids på ett strategiskt sätt till 
relevanta aktörer 

• som har kapacitet att genomföra 
projektet 

• som resulterar i en utvecklad metod 
som kan spridas och ha värde för 
andra eller som bedrivs nationellt eller 
mellankommunalt 

• som kan ge förutsättningar för 
långsiktiga resultat i relation till 
bidragets syfte. 

 

  



 
 

 
 
Befintlig formulering 
5 § Bidrag får lämnas till ideella föreningar 
eller stiftelser, som inte är statliga eller 
kommunala, och som bedriver en 
verksamhet som inte strider mot demokratins 
idéer. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 

• i vilken medlemskap i såväl 
organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att 
påverka beslut om 
organisationens verksamhet och 
inriktning 

• har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om föreningens 
verksamhet och ekonomi 

• intygar att de har verksamhet i 
enlighet med demokratins idéer i 
sin ansökan. 

 

 
 
Befintlig formulering 
4 § Bidrag får lämnas till organisationer och 
stiftelser, som inte är statliga eller 
kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver 
en verksamhet i Sverige som inte strider mot 
demokratins idéer. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 

• i vilken medlemskap i såväl 
organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att 
påverka beslut om 
organisationens verksamhet och 
inriktning 

• har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om föreningens 
verksamhet och ekonomi 

• intygar att de har verksamhet i 
enlighet med demokratins idéer i 
sin ansökan. 

 

 
 
Befintlig formulering 
5 § Bidrag får lämnas till organisationer som 
inte är statliga eller kommunala, och som 
utan vinstsyfte bedriver en verksamhet i 
Sverige som inte strider mot demokratins 
idéer. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 

• i vilken medlemskap i såväl 
organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att 
påverka beslut om 
organisationens verksamhet och 
inriktning 

• har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om föreningens 
verksamhet och ekonomi 

• intygar att de har verksamhet i 
enlighet med demokratins idéer i 
sin ansökan. 

 
 
 
 

 
 
Befintlig formulering 
5 § Statsbidrag får lämnas till en ideell 
förening som 
    1. är självständig och demokratiskt 
uppbyggd, 
    2. bedriver verksamhet i Sverige utan 
vinstsyfte, och 
    3. i sin verksamhet respekterar 
demokratins idéer, inklusive principerna om 
jämställdhet och förbud mot diskriminering. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 

• i vilken medlemskap i såväl 
organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att 
påverka beslut om 
organisationens verksamhet och 
inriktning 

• har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om föreningens 
verksamhet och ekonomi 

• intygar att de har verksamhet i 
enlighet med demokratins idéer i 
sin ansökan. 

 

 
 
Befintlig formulering 
5 § Statsbidrag får lämnas till en ideell 
förening som 
    1. är självständig och demokratiskt 
uppbyggd, 
    2. bedriver verksamhet i Sverige utan 
vinstsyfte, och 
    3. i sin verksamhet respekterar 
demokratins idéer, inklusive principerna om 
jämställdhet och förbud mot diskriminering. 
    Bidrag får även lämnas till en stiftelse som 
inte är statlig eller kommunal och som 
uppfyller kraven i första stycket 2 och 3. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Statsbidrag får lämnas till en organisation 

• i vilken medlemskap i såväl 
organisationen och eventuella 
medlemsföreningar är frivilligt 

• består av medlemmar som har 
stadgeenliga möjligheter att 
påverka beslut om 
organisationens verksamhet och 
inriktning 

• har organ som utses eller 
företräds av medlemmarna för att 
besluta om föreningens 
verksamhet och ekonomi 

• intygar att de har verksamhet i 
enlighet med demokratins idéer i 
sin ansökan. 

 
 
Formulering saknas 
 
Förslag ny skrivning  
§ Med medlemsförening avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär. 
 

 
Formulering saknas 
-- 
Förslag ny skrivning  
§ Med medlemsförening avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär. 

 
Formulering saknas 
-- 
Förslag ny skrivning  
§ Med medlemsförening avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär. 

 
Formulering saknas 
-- 
Förslag ny skrivning  
§ Med medlemsförening avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär. 
 

 
Formulering saknas 
-- 
Förslag ny skrivning  
§ Med medlemsförening avses i denna 
förordning en ideell förening 
1. som har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över 
medlemsföreningar, 
2. som har organ som utses eller företräds 
av medlemmarna för att besluta om 
föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. som inte endast bedriver verksamhet som 
är av tillfällig karaktär. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1. året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2. finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, som är av tillfällig karaktär. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1. året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2. finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, som är av tillfällig karaktär. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1. året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2. finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, som är av tillfällig karaktär. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1. året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2. finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, som är av tillfällig karaktär. 
 

 
Formulering saknas 
-- 
Förslag ny skrivning 
§ Med medlem avses i denna förordning en 
person som  
1. året närmast före det år då ansökan om 
bidrag sker, aktivt tagit ställning för ett 
medlemskap. 
2. finns upptagen i medlemsregister eller 
motsvarande inom organisationen. Och 
3. har stadgeenliga möjligheter att påverka 
beslut om organisationens verksamhet och 
inriktning, som är av tillfällig karaktär. 
 

 
Befintlig formulering 
3 § … Bidrag får inte lämnas till projekt som 
kan antas ha ett kommersiellt syfte. 
 
Förslag: 
Villkoret bör utgå med hänvisning till krav om 
ideell organisation som återkommer senare i 
förordningen  
 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 

- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Befintlig formulering 
6 § Bidrag får inte lämnas till politiska partier. 
Med politiska partier avses i denna 
förordning partier som är representerade i 
riksdagen samt föreningar som avser att 
under särskild beteckning ställa upp i allmänt 
val. 
 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
 
- 

 
Befintlig formulering 
7 § Bidrag får inte lämnas till en förening eller 
stiftelse som har skulder för svenska skatter 
eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten 
eller som är i likvidation eller försatt i 
konkurs. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs 

 
Befintlig formulering 
6 § Bidrag får inte lämnas till en organisation 
eller stiftelse som har skulder för svenska 
skatter eller avgifter hos 
Kronofogdemyndigheten eller som är i 
likvidation eller försatt i konkurs. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs 
 

 
Befintlig formulering 
6 § Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs 

 
Befintlig formulering 
6 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening 
eller stiftelse som har skulder för svenska 
skatter eller avgifter hos 
Kronofogdemyndigheten eller som är i 
likvidation eller försatt i konkurs. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs 

 
Befintlig formulering 
6 § Statsbidrag får inte lämnas till en förening 
eller stiftelse som har skulder för svenska 
skatter eller avgifter hos 
Kronofogdemyndigheten eller som är i 
likvidation eller försatt i konkurs. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Bidrag får inte lämnas till en organisation 
som har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller 
som är i likvidation eller försatt i konkurs 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
7 § Bidrag får lämnas för verksamhet som en 
organisation genomför i egen regi eller 
tillsammans med en eller flera andra 
organisationer eller företag. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå med hänvisning till villkoret 
om prioriteringar som återkommer tidigare i 
förordningen. 
 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
- 

     



 
 

  

 
Formulering saknas 

- 

 
Formulering saknas 

- 

 
Befintlig formulering 
8 § Bidrag får lämnas för verksamhet med ett 
syfte som överensstämmer med vad som 
anges i 3 §, och som innebär att 
 
1. mentorskapet används för att upprätthålla 
enskildas yrkesidentitet och för att skapa 
kontakter med yrkesaktiva i samma bransch i 
Sverige, 
2. mentor och adept sammanförs på 
grundval av yrke, utbildning eller tidigare 
erfarenhet, 
3. verksamheten i huvudsak når ut till 
nyanlända invandrare med uppehållstillstånd 
som är flyktingar, skyddsbehövande i övrigt 
och anhöriga till dessa, 
4. verksamheten baseras på tydligt 
formulerade förväntningar på såväl mentor 
och adept som på önskat resultat, och 
5. den sökande organisationen åtar sig att 
medverka i en samlad utvärdering av 
verksamheten. 
    Vid fördelningen av bidrag ska verksamhet 
som innebär samverkan med potentiella 
arbetsgivare eller utbildningsinstitutioner eller 
som i hög utsträckning når ut till boende i en 
sådan del av en kommun som omfattas av 
lokala utvecklingsavtal eller till kvinnor 
främjas särskilt. 

 

 
Formulering saknas 

- 

 
Formulering saknas 

- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Formulering saknas 
- 

 
Befintlig formulering 
9 § Bidrag får även lämnas för verksamhet 
som innebär att yrkesinriktat mentorskap 
enligt 8 § kombineras med annan 
verksamhet till stöd för den enskilde, t.ex. 
vägledning vid studier eller till engagemang 
inom ideella organisationer eller spridning av 
samhällsinformation. I sådana fall ska det 
yrkesinriktade mentorskapet dock alltid 
utgöra den väsentliga delen av 
verksamheten. 
 

 
Befintlig formulering 
7 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet 
som 
1. förebygger att individer ansluter sig till 
våldsbejakande extremistmiljöer, eller  
2. stöder individer som avser att lämna 
sådana miljöer. 
 

 
Befintlig formulering 
7 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet 
som 
1. förebygger att antidemokratiska 
beteenden utvecklas, eller 
2. genomför demokrati- och 
ledarskapsutbildning för personer som är 
eller kan utvecklas till att bli förebilder på 
lokal nivå. 

     

ANSÖKAN     

 
Befintlig formulering 
8 § Ansökan görs skriftligen på blankett som 
Ungdomsstyrelsen tillhandahåller.  
 
Förslag ny skrivning:  
Ansökan om statsbidrag ska göras 
skriftligen. Ansökan får överföras elektroniskt 
till Ungdomsstyrelsen.  
 

 
Befintlig formulering 
7 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen.  
 
Förslag ny skrivning:  
Ansökan om statsbidrag ska göras 
skriftligen. Ansökan får överföras elektroniskt 
till Ungdomsstyrelsen.  
 

 
Befintlig formulering 
10 § Ansökan om bidrag ska göras 
skriftligen. 
 
Förslag ny skrivning:  
Ansökan om statsbidrag ska göras 
skriftligen. Ansökan får överföras elektroniskt 
till Ungdomsstyrelsen.  
 

 
Befintlig formulering 
8 § Ansökan om statsbidrag ska göras 
skriftligen. 
 
Lägg till i skrivning: 
Ansökan får överföras elektroniskt till 
Ungdomsstyrelsen. 

 
Befintlig formulering 
8 § Ansökan om statsbidrag ska göras 
skriftligen.  
 
Lägg till i skrivning: 
Ansökan får överföras elektroniskt till 
Ungdomsstyrelsen. 

 
Befintlig formulering 
8 § … Ansökan ska vara egenhändigt 
undertecknad av behörig företrädare för 
sökanden. Företrädaren ska intyga att de 
uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga. 
 
Förslag ny skrivning 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning 
Behörig företrädare för organisationen ska 
intyga att de uppgifter som lämnas i ansökan 
är riktiga. 
 

 
Befintlig formulering 
9 § Ansökan ska innehålla 
    1. sökandens stadgar, 
    2. handlingar som visar vem eller vilka 
som får företräda sökanden, 
    3. en verksamhetsberättelse eller en 
annan redovisning av den verksamhet som 
sökanden bedrivit under det senaste 
verksamhetsåret, 
    4. en budget för projektet, 
    5. uppgifter om sökanden ansökt om eller 
beviljats annat projektbidrag av liknande slag 
och i sådant fall för vilket ändamål och med 
vilket belopp, samt 
    6. om sökanden är en förening, uppgift om 
antalet medlemmar. 
    Sökanden är även skyldig att lämna 
Ungdomsstyrelsen andra handlingar och 
uppgifter som Ungdomsstyrelsen anser sig 
behöva för att ansökan ska kunna prövas. 
 
Förslag ny skrivning 
Den sökande ska till Ungdomsstyrelsen 
lämna de handlingar och uppgifter som 
myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan.  
 

 
Befintlig formulering 
7 § … Sökanden ska lämna 
Ungdomsstyrelsen de handlingar och 
uppgifter som styrelsen bestämmer.  
 
Förslag ny skrivning 
Den sökande ska till Ungdomsstyrelsen 
lämna de handlingar och uppgifter som 
myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan. 
 

 
Befintlig formulering 
10 § … Sökanden ska till Ungdomsstyrelsen 
lämna de handlingar och uppgifter som 
myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan.  
 
Förslag ny skrivning 
Den sökande ska till Ungdomsstyrelsen 
lämna de handlingar och uppgifter som 
myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan. 
 

 
Befintlig formulering 
8 § … Den sökande ska till 
Ungdomsstyrelsen lämna de handlingar och 
uppgifter som myndigheten behöver för att 
kunna pröva ansökan. 

 
Befintlig formulering 
8 § … Den sökande ska till 
Ungdomsstyrelsen lämna de handlingar och 
uppgifter som myndigheten behöver för att 
kunna pröva ansökan. 

 
Befintlig formulering 
10 § Om sökanden inte lämnar de handlingar 
och uppgifter som följer av 8 och 9 §§, ska 
Ungdomsstyrelsen ge sökanden möjlighet att 
komplettera ansökan inom en viss tid.  
Förslag 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

     

  



 
 

BESLUT     

 
Befintlig formulering 
11 § Ungdomsstyrelsen fattar beslut om 
bidrag vid de tidpunkter som 
Ungdomsstyrelsen bestämmer. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

 
Formulering saknas 

 
Befintlig formulering 
11§ … I ett beslut om bidrag ska det anges 
för vilket ändamål bidraget beviljas. I beslutet 
ska vidare sista dag för redovisning enligt 14 
§ bestämmas. 
    Ett beslut om bidrag får förenas med 
villkor.  
 
Förslag ny skrivning 
I ett beslut om bidrag ska det anges för 
vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet 
får förenas med villkor. Dessa ska framgå av 
beslutet. I beslutet ska även anges vilken 
dag redovisning senast ska ske. 
 

 
Befintlig formulering 
8 § I ett beslut om bidrag ska det anges för 
vilken verksamhet bidraget beviljas. I 
beslutet ska vidare sista dag för redovisning 
enligt 11 § bestämmas. 
    Beslut om bidrag får förenas med villkor.  
 
Förslag ny skrivning 
I ett beslut om bidrag ska det anges för 
vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet 
får förenas med villkor. Dessa ska framgå av 
beslutet. I beslutet ska även anges vilken 
dag redovisning senast ska ske. 

 
Befintlig formulering 
11 § I ett beslut om bidrag ska det anges för 
vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet 
får förenas med villkor. Dessa ska framgå av 
beslutet. I beslutet ska även anges en sista 
dag för redovisning enligt 13 §.  
 
Förslag ny skrivning 
I ett beslut om bidrag ska det anges för 
vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet 
får förenas med villkor. Dessa ska framgå av 
beslutet. I beslutet ska även anges vilken 
dag redovisning senast ska ske. 

 
Befintlig formulering 
9 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges 
för vilken verksamhet bidraget beviljas. 
Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska 
framgå av beslutet. I beslutet ska även 
anges vilken dag redovisning senast ska ske. 

 
Befintlig formulering 
9 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges 
för vilken verksamhet bidraget beviljas. 
Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska 
framgå av beslutet. I beslutet ska även 
anges vilken dag redovisning senast ska ske. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning:  
Projektbidrag får lämnas för ett projekt under 
högst tre bidragsår. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning:  
Projektbidrag får lämnas för ett projekt under 
högst tre bidragsår. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning:  
Projektbidrag får lämnas för ett projekt under 
högst tre bidragsår. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning:  
Projektbidrag får lämnas för ett projekt under 
högst tre bidragsår. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning:  
Projektbidrag får lämnas för ett projekt under 
högst tre bidragsår. 
 
 

 
Formulering saknas 
-  
Förslag ny skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 

 
Befintlig formulering 
9 § Bidrag beviljas för högst ett år i  
taget. 
 
Förslag ny skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag ny skrivning: 
Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av 
tillgång på medel. 

 

UTBETALNING 
 

    

 
Befintlig formulering 
13 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om 
bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 
kan bidraget betalas ut vid två tillfällen, 
vardera gången med hälften av det beviljade 
bidraget.  
 
Förslag 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Befintlig formulering 
10 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om 
bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 
kan bidraget betalas ut vid två tillfällen, 
vardera gången med hälften av det beviljade 
bidraget. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Befintlig formulering 
12 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om 
bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 
2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, 
kan bidraget betalas ut vid två tillfällen. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Befintlig formulering 
10 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. 
Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, får det dock betalas 
ut vid två tillfällen. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

 
Befintlig formulering 
10 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. 
Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, får det dock betalas 
ut vid två tillfällen. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå och istället regleras i 
myndighetens föreskrifter. 
 

     

REDOVISNING 
 

    

 
Befintlig formulering 
14 § En förening eller stiftelse som har tagit 
emot bidrag är skyldig att vid den tidpunkt 
som angivits i beslutet lämna en ekonomisk 
redovisning av de mottagna medlen till 
Ungdomsstyrelsen. Bidragsmottagaren ska 
samtidigt redovisa vilka resultat som har 
uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till 
det ändamål som bidraget har beviljats för. 
Redovisningen ska lämnas på den särskilda 
blankett som Ungdomsstyrelsen 
tillhandahåller. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att lämna ekonomisk och annan 
redovisning som myndigheten begär. 
 

 
Befintlig formulering 
11 § En organisation eller stiftelse som har 
tagit emot bidrag enligt denna förordning är 
skyldig att vid den tidpunkt som angetts i 
beslutet lämna en ekonomisk redovisning av 
de mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen. 
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa 
vilka resultat som har uppnåtts och hur 
resultaten förhåller sig till det ändamål som 
bidraget har beviljats för. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att lämna ekonomisk och annan 
redovisning som myndigheten begär. 
 

 
Befintlig formulering 
13 § En organisation som har tagit emot 
bidrag enligt denna förordning är skyldig att 
lämna en ekonomisk redovisning av de 
mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen vid 
den tidpunkt som angetts i beslutet. 
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa 
vilka resultat som har uppnåtts och hur 
resultaten förhåller sig till det ändamål som 
bidraget har beviljats för. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att lämna ekonomisk och annan 
redovisning som myndigheten begär. 
 

 
Befintlig formulering 
11 § En förening eller stiftelse som har tagit 
emot statsbidrag enligt denna förordning ska 
lämna en ekonomisk redovisning av de 
mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen. 
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa 
vilka resultat som har uppnåtts och hur 
resultaten förhåller sig till det ändamål som 
bidraget har beviljats för. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att lämna ekonomisk och annan 
redovisning som myndigheten begär. 
 

 
Befintlig formulering 
11 § En förening eller stiftelse som har tagit 
emot statsbidrag enligt denna förordning ska 
lämna en ekonomisk redovisning av de 
mottagna medlen till Ungdomsstyrelsen. 
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa 
vilka resultat som har uppnåtts och hur 
resultaten förhåller sig till det ändamål som 
bidraget har beviljats för. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att lämna ekonomisk och annan 
redovisning som myndigheten begär. 
 

 
Befintlig formulering 
14 § … Föreningens eller stiftelsens revisor 
ska intyga att den ekonomiska redovisningen 
är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt 
att villkoren för bidraget och tillämpliga 
föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag 
som har tagits emot uppgått till minst fem 
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken ska detta göras av 
en auktoriserad eller godkänd revisor.  
 
Förslag ny skrivning: 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 

 
Befintlig formulering 
11 § … Organisationens eller stiftelsens 
revisor ska intyga att den ekonomiska 
redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna 
rättvisande samt att villkoren för bidraget och 
tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det 
bidrag som har tagits emot uppgått till minst 
fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken ska detta göras av 
en auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Förslag ny skrivning: 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor. 
 

 
Befintlig formulering 
13 § … Organisationens revisor ska intyga 
att den ekonomiska redovisningen är 
tillförlitlig, att räkenskaperna är rättvisande 
och att villkoren för bidraget har följts. Om 
det bidrag som har tagits emot uppgått till 
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 
§§ socialförsäkringsbalken, ska detta göras 
av en auktoriserad eller godkänd revisor. 
 
Förslag ny skrivning: 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor.. 

 
Befintlig formulering 
11 § … En revisor ska intyga att den 
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och 
att räkenskaperna är rättvisande. Om det 
bidrag som har tagits emot uppgår till minst 
fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara 
auktoriserad eller godkänd. 
 
Förslag ny skrivning: 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor.. 

 
Befintlig formulering 
11 § … En revisor ska intyga att den 
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och 
att räkenskaperna är rättvisande. Om det 
bidrag som har tagits emot uppgår till minst 
fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara 
auktoriserad eller godkänd. 
 
Förslag ny skrivning: 
En revisor ska granska redovisningen och 
intyga att beviljade medel används i enlighet 
med beslut och ansökan. Revisorns rapport 
över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen 
göras av en auktoriserad eller godkänd 
revisor.. 

 
Befintlig formulering 
15 § En förening eller stiftelse som har tagit 
emot bidrag är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som 
Ungdomsstyrelsen begär för granskning av 
redovisningen.  
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter 
som myndigheten behöver för att granska 
redovisningen. 
 

 
Befintlig formulering 
12 § En organisation eller stiftelse som har 
tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som 
styrelsen begär för granskning av 
redovisningen. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter 
som myndigheten behöver för att granska 
redovisningen. 
 

 
Befintlig formulering 
14 § En organisation som har tagit emot 
bidrag är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som 
myndigheten behöver för att granska 
redovisningen. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter 
som myndigheten behöver för att granska 
redovisningen. 
 

 
Befintlig formulering 
12 § En förening eller stiftelse som har tagit 
emot statsbidrag ska på begäran av 
Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som 
myndigheten behöver för att granska en 
sådan redovisning som avses i 11 §. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter 
som myndigheten behöver för att granska 
redovisningen. 
 

 
Befintlig formulering 
12 § En förening eller stiftelse som har tagit 
emot statsbidrag ska på begäran av 
Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som 
myndigheten behöver för att granska en 
sådan redovisning som avses i 11 §. 
 
Förslag ny skrivning 
§ En organisation som har tagit emot bidrag 
är skyldig att på begäran av 
Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter 
som myndigheten behöver för att granska 
redovisningen. 
 

 
Befintlig formulering 
16 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning lämna en samlad redovisning 
av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp 
och för vilka ändamål. Ungdomsstyrelsen 
ska dessutom senast den 1 juni varje år till 
regeringen lämna en sammanfattande 
redogörelse för vad bidragen har använts till 
och, om möjligt, en bedömning av 

 
Befintlig formulering 
13 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning lämna en samlad redovisning 
av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp 
och för vilka ändamål. Ungdomsstyrelsen 
ska dessutom, med början 2009, senast den 
1 juni varje år till regeringen lämna en 
sammanfattande redogörelse för vad 
bidragen har använts till och, om möjligt, en 

 
Befintlig formulering 
15 § Ungdomsstyrelsen ska i sina 
årsredovisningar för 2010–2012 lämna en 
redovisning av vilka som har fått bidrag, med 
vilka belopp och för vilka ändamål. 
Ungdomsstyrelsen ska dessutom i 
årsredovisningen för 2012 lämna en 
sammanfattande redogörelse för vad 
utbetalade bidrag har använts till och, om 

 
Befintlig formulering 
13 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning redogöra för vilka som har fått 
statsbidrag enligt denna förordning samt med 
vilka belopp och för vilka ändamål. 
Myndigheten ska dessutom i 
årsredovisningen lämna en sammanfattande 
redogörelse för vad utbetalade bidrag har 
använts till och, om möjligt, ge en samlad 

 
Befintlig formulering 
13 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning redogöra för vilka som har fått 
statsbidrag enligt denna förordning samt med 
vilka belopp och för vilka ändamål. 
Myndigheten ska dessutom i 
årsredovisningen lämna en sammanfattande 
redogörelse för vad utbetalade bidrag har 
använts till och, om möjligt, ge en samlad 



 
 

statsbidragets effekter i förhållande till syftet 
med bidragen. 
 
Förslag ny skrivning 
16 § Ungdomsstyrelsen ska i sin 
årsredovisning lämna en samlad redovisning 
av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp 
och för vilka ändamål. Ungdomsstyrelsen 
ska dessutom senast den 1 juni vart tredje år 
till regeringen lämna en sammanfattande 
redogörelse för vad bidragen har använts till 
och, om möjligt, en bedömning av 
statsbidragets effekter i förhållande till syftet 
med bidragen. 
 

bedömning av statsbidragets effekter i 
förhållande till syftet med bidragen. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning 
lämna en samlad redovisning av vilka som 
har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka 
ändamål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom 
senast den 1 juni vart tredje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för 
vad bidragen har använts till och, om möjligt, 
en bedömning av statsbidragets effekter i 
förhållande till syftet med bidragen. 
 

möjligt, en bedömning av statsbidragets 
effekter i förhållande till syftet med bidraget. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning 
lämna en samlad redovisning av vilka som 
har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka 
ändamål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom 
senast den 1 juni vart tredje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för 
vad bidragen har använts till och, om möjligt, 
en bedömning av statsbidragets effekter i 
förhållande till syftet med bidragen. 
 

bedömning av bidragets effekter i förhållande 
till dess syfte. 
 
Förslag ny skrivning 
 § Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning 
lämna en samlad redovisning av vilka som 
har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka 
ändamål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom 
senast den 1 juni vart tredje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för 
vad bidragen har använts till och, om möjligt, 
en bedömning av statsbidragets effekter i 
förhållande till syftet med bidragen. 
 

bedömning av bidragets effekter i förhållande 
till dess syfte. 
 
Förslag ny skrivning 
§ Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning 
lämna en samlad redovisning av vilka som 
har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka 
ändamål. Ungdomsstyrelsen ska dessutom 
senast den 1 juni vart tredje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för 
vad bidragen har använts till och, om möjligt, 
en bedömning av statsbidragets effekter i 
förhållande till syftet med bidragen. 
 

     

 

 

ÅTERBETALNING 
OCH ÅTERKRAV 
 

    

 
Befintlig formulering 
17 § Bidrag skall till den del medlen inte har 
utnyttjats för ett projekt återbetalas senast 
vid tidpunkten för redovisning enligt 14 §. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå med hänvisning till 
återbetalningskrav som redovisas nedan 

 
Befintlig formulering 
15 § … Bidrag ska, till den del medlen inte 
har utnyttjats för det ändamål det har 
beviljats för, utan anmodan återbetalas 
senast vid tidpunkten för redovisning enligt 
11 §. 
 
Förslag 
Villkoret bör utgå med hänvisning till 
återbetalningskrav som redovisas nedan. 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Formulering saknas 
 

 
Befintlig formulering 
18 § Ungdomsstyrelsen får besluta att helt 
eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om 
    1. mottagaren av bidraget genom att 
lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt 
har förorsakat att bidrag har lämnats felaktigt 
eller med för högt belopp eller om bidraget 
av annat skäl har lämnats felaktigt eller med 
för högt belopp och mottagaren borde ha 
insett detta, 
2. bidraget inte har använts för det ändamål 
det har beviljats för, 
3. föreningen eller stiftelsen inte lämnar 
sådana handlingar och underlag som avses i 
14 eller 15 §, eller 
4. villkor i beslutet inte har uppfyllts. 
 
Förslag ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 
 

 
Befintlig formulering 
14 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om 
    1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
    2. bidraget av något annat skäl än vad 
som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med 
för högt belopp och mottagaren borde ha 
insett detta, 
3. bidraget inte används för det ändamål det 
har beviljats, 
4. den som har mottagit bidraget inte lämnar 
sådan redovisning som avses i 11 §, eller  
5. villkor i beslutet inte har följts. 
 
Förslag ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 
 

 
Befintlig formulering 
16 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om 
    1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
    2. bidraget av något annat skäl har 
lämnats felaktigt eller med för högt belopp 
och mottagaren borde ha insett detta,  
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats 
eller inte har använts för det ändamål det har 
beviljats för, 
4. den som har mottagit bidraget inte lämnar 
sådan redovisning som avses i 13 §, eller 
5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
 
Förslag ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 
 

 
Befintlig formulering 
14 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om 
    1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har orsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
    2. bidraget av något annat skäl har 
lämnats felaktigt eller med för högt belopp 
och mottagaren borde ha insett detta,  
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats 
eller inte har använts för det ändamål det har 
beviljats för, 
4. mottagaren inte lämnar en sådan 
redovisning som avses i 11 §, eller 
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet 
om bidrag. 
 
Förslag ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 
 

 
Befintlig formulering 
14 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna 
förordning är återbetalningsskyldig om 
    1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har orsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
    2. bidraget av något annat skäl har 
lämnats felaktigt eller med för högt belopp 
och mottagaren borde ha insett detta, 
3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats 
eller inte har använts för det ändamål det har 
beviljats för, 
4. mottagaren inte lämnar en sådan 
redovisning som avses i 11 §, eller 
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet 
om bidrag. 
 
Förslag ny skrivning: 
Mottagaren av bidrag enligt denna förordning 
är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga 
uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som 
anges i 1 har lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp och mottagaren borde ha insett 
detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning 
som avses i xx §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. 
Mottagaren av bidrag enligt xx § är också 
återbetalningsskyldig om bidraget helt eller 
delvis inte har utnyttjats eller inte har använts 
för det ändamål som det har beviljats för. 
 

 
Formulering saknas 
- 
Förslag på skrivning: 
Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt xx §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen 
besluta att efterge återkravet helt eller delvis. 

 
Befintlig formulering 
15 § Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt 14 § ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det får Ungdomsstyrelsen 
efterge återkrav helt eller delvis.  
 
Förslag på skrivning: 
Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt xx §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen 
besluta att efterge återkravet helt eller delvis. 
 

 
Befintlig formulering 
17 § Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen 
besluta att efterge återkrav helt eller delvis. 
 
Förslag på skrivning: 
Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt xx §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka bidraget. Om det finns 
särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen 
besluta att efterge återkravet helt eller delvis. 
 

 
Befintlig formulering 
15 § Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns 
särskilda skäl, får Ungdomsstyrelsen besluta 
att efterge återkrav helt eller delvis. 
 

 
Befintlig formulering 
15 § Om en bidragsmottagare är 
återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis 
kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns 
särskilda skäl, får Ungdomsstyrelsen besluta 
att efterge återkrav helt eller delvis. 

     
 

BEMYNDIGANDE 
 

    

 
Befintlig formulering 
20 § Ungdomsstyrelsen får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställigheten 
av denna förordning. 
 

 
Befintlig formulering 
16 § Ungdomsstyrelsen får meddela de 
föreskrifter som behövs för verkställigheten 
av denna förordning. 

 
Befintlig formulering 
18 § Ungdomsstyrelsen får meddela 
föreskrifter om verkställigheten av denna 
förordning. 

 
Befintlig formulering 
16 § Ungdomsstyrelsen får meddela 
föreskrifter om verkställigheten av denna 
förordning. 

 
Befintlig formulering 
16 § Ungdomsstyrelsen får meddela 
föreskrifter om verkställigheten av denna 
förordning. 

     
 

ÖVERKLAGANDE 

    

 
Befintlig formulering 
19 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
 

 
Befintlig formulering 
17 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 

 
Befintlig formulering 
19 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 

 
Befintlig formulering 
17 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 

 
Befintlig formulering 
17 § Beslut enligt denna förordning får inte 
överklagas. 
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