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Generaldirektören har ordet 
År 2011 var ett spännande och utmanande år för Ungdomsstyrelsen. Liksom tidigare år 
fick myndigheten under året ett antal nya och viktiga uppdrag.  

Bland de nya uppdragen fanns både mer långsiktiga uppdrag, till exempel att ta fram 
kunskapsstöd inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och 
våld där resultatet ska redovisas 2013, och kortare uppdrag som vi både tog emot och 
genomförde under andra halvan av året, till exempel insatser i syfte att främja unga 
föräldrars möjlighet att slutföra sin utbildning. 

Vi påbörjade också arbetet med utbildningsinsatser för att stärka unga hbt-personer i 
fritidsverksamheter, samordnade genomförandet av EU:s frivilligår 2011 och påbörjade 
arbetet med ett partsgemensamt forum för dialog och samråd mellan regeringen och det 
civila samhällets organisationer. 

Parallellt med våra nya uppdrag fortsatte vi med merparten av de tidigare uppdragen. Vi 
presenterade ett antal betydelsefulla utredningar, genomförde utbildningar och 
konferenser som var mycket efterfrågade samt gav stöd till kommunernas 
ungdomspolitiska arbete. Intresset för bidrag och stödformer var fortsatt stort, såväl inom 
EU-programmet Ung och Aktiv i Europa som för fördelning av statsbidrag, 
organisationsbidrag och projektbidrag. 

Året präglades av insatser för att kvalitetssäkra och öka vår kontroll, inte minst inom 
bidragsgivningen. Men även inom andra områden, till exempel stödet till kommunernas 
ungdomspolitik, arbetade vi om och förtydligade vår strategi för att bedriva verksamheten 
så effektivt som möjligt. 

Under året flyttade vi också till nya lokaler. Det blev ett lyft för verksamheten då vi nu 
åter sitter samlade igen. Flytten krävde dock omfattande insatser och resurser. 

Vår verksamhet har fått allt större bredd och vår kunskap efterfrågas därför av allt fler. 
Min bedömning är att vi, oavsett uppdragens omfattning eller karaktär, genomgående har 
levererat resultat av hög kvalitet, vilket naturligtvis känns både glädjande och stärkande 
för oss när vi nu åter står inför ett nytt års utmaningar. 

 

 

 

 
Per Nilsson, generaldirektör, Ungdomsstyrelsen 
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1 Verksamhetsöversikt 
och ekonomisk översikt  

 

1.1 Sammanfattning av verksamheten 

Ungdomsstyrelsens allmänna bedömning är att vi nådde de mål som vi satt upp och att vi lyckades 
väl i vårt uppdrag under 2011. Det visade sig bland annat i de utvärderingar vi genomförde av vår 
verksamhet under året där det framkommer att deltagare och målgrupp är nöjda med oss. 

Jämfört med tidigare år så var 2011 ett år när personalstyrkan inte ökade utan var densamma som 
året innan. Det innebar en ökad stabilitet och förutsägbarhet för verksamheten, vilket var positivt. 
Dock är det viktigt att vara tydlig med att även om verksamheten inte ökade i ekonomisk 
omfattning och personalresurser så var det ett flertal nya uppdrag som gavs till myndigheten. 
Spännande och intressanta uppdrag men inte utan utmaningar. Några av de uppdrag som 
genomförts under året nämns här men mycket mer gjordes under året.  

Under 2011 presenterade Ungdomsstyrelsen ett antal viktiga utredningar och rapporter. Förutom de 
rapporter som var resultat av regeringsuppdrag producerades en rad rapporter inom Temagruppen 
unga i arbetslivet. Flera av de rapporter som presenterades belyste områden där det tidigare funnits 
bristfällig kunskap om unga och deras villkor. I de utvärderingar som gjordes kopplat till några av 
rapporterna ser vi att så många som 87 procent av de som svarade uppgav att rapporten hade 
bidragit med relevant kunskap. Utredningarna fick stor uppmärksamhet från våra målgrupper 
liksom i pressen, antalet medieträffar var större 2011 än något tidigare år och rapporterna spreds i 
ett stort antal exemplar.  

Förutom att ta fram kunskap har Ungdomsstyrelsen i uppdrag att sprida kunskap om ungas villkor. 
Under året noterade vi en stor efterfrågan på myndighetens verksamhet och kunskap. Under året 
genomfördes spridningsuppdraget framför allt genom de utbildningsuppdrag som myndigheten 
ansvarade för. Det handlade främst om att förebygga att unga blir gifta mot sin vilja, att förebygga 
ungas sexuella exponering och exploatering på internet samt att skapa mötesplatser som är öppna 
och tillåtande med särskilt fokus på unga homo- och bisexuella samt transpersoner. Ett stort antal 
utbildningar och konferenser genomfördes med mycket höga betyg från deltagarna. Vi ser att vi nu 
har etablerat oss som en trovärdig aktör hos delvis nya målgrupper. 

För arbetet gentemot kommunerna var 2011 ett år av eftertanke och reflektion. Under året 
genomfördes en ordentlig analys av allt arbete riktat till kommuner sedan 1997 som underlag för 
vår kommande strategi. Det gav mycket värdefull information och en bra grund för fortsatt arbete. 
Inom det kommunala stödet fortsatte utvecklingen av ett antal projekt medan ett antal andra 
avvecklades under året. En av de viktigaste prioriteringarna var fortsatt utveckling av verktyget 
Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En annan var att hitta former för att stödja 
kommunerna i deras arbete för unga som varken är i arbete eller studier. Den nationella utbildning 
för kommunala och regionala tjänstemän som erbjöds 2010 övergick till att genomföras regionalt 
och var egenfinansierad av kommunerna som deltog.  
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Efterfrågan på myndighetens bidrag var fortsatt hög under 2011, framför allt vad avser 
projektbidragen. Flera av de bidragsformer som påbörjats under tidigare år förlängdes. Antalet 
inkomna ansökningar minskade något medan andel beviljade ökade jämfört med tidigare år. Antalet 
medlemmar som rapporterades in av de statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna ökade 
under 2011, framför allt antalet unga män. Målgruppens syn på bidragens tillgänglighet, effektivitet 
och rättssäkerhet var fortsatt mycket positiv. Det sammanvägda resultatet var att 81 procent av de 
tillfrågade instämde i att bidragshanteringen inom organisationsstödet i mycket eller ganska hög 
grad är tillgängligt, rättssäkert och effektivt. 

Även efterfrågan på att delta i Ung och Aktiv i Europas olika delprogram var fortsatt hög under 
2011, om än antalet ansökningar minskade något, 52 procent av ansökningarna beviljades medel. 
Som en följd av väl utfört arbete tidigare år fick Ungdomsstyrelsen ytterligare medel att fördela från 
kommissionen. Det tydliga fokus som funnits på inkluderingsprojekt och framför allt på unga 
utanför arbetsmarknaden fick genomslag i bidragsgivningen. Målgruppens syn på bidragen var 
mycket positiv under 2011, det sammanvägda resultatet var att 85 procent av de tillfrågade 
instämde i att bidragshanteringen inom EU-programmet i mycket eller ganska hög grad är 
tillgängligt, rättssäkert och effektivt. 

Den satsning på kvalitetssäkring som tidigare påbörjats fortsatte under året, både 
myndighetsövergripande och i respektive verksamhet. Styrmodellen från 2008 uppdaterades och 
utvecklades och arbetet med det elektroniska ärendehanteringssystemet fortsatte.  

 

1.2 Ekonomisk översikt 

Nedan beskrivs Ungdomsstyrelsens totala kostnader och intäkter uppdelat på verksamhet. 

 

Totala kostnader 

Tabell 1.1 Totala kostnader, tkr 
 2011 2010 2009 

Verksamhet Ungdomspolitik 47 957 49 406 40 435 

Verksamhet Organisationsstöd 15 078 15 499 15 648 

Verksamhet EU-program 12 184 11 106 12 636 

Totala kostnader 75 219 76 011 68 719 

 

Mellan 2009 och 2010 hade Ungdomsstyrelsen stora ökningar i såväl kostnader som intäkter. 
Utfallet 2011 var ungefär detsamma som året innan. Förklaringen till det är att omfattningen av 
verksamheten endast skilde sig marginellt mellan 2011 och 2010, att jämföra med en markant 
ökning mellan 2009 och 2010. Ökningen var framför allt inom verksamheten ungdomspolitik och 
berodde på att myndigheten fick en rad nya uppdrag 2010. Merparten av dessa fortsatte under 2011 
vilket förklarar att utfallet är på nästintill samma nivå.   
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Totala intäkter 

Tabell 1.2 Totala intäkter, tkr 
 2011 2010 2009 

Verksamhet Ungdomspolitik    

Anslag  33 656 40 390 29 828 

Övriga intäkter 14 301 9 016 10 607 

Verksamhet Organisationsstöd    

Anslag  15 009 15 391 15 425 

Övriga intäkter 69 108 223 

Verksamhet EU-program    

Anslag  6 348 5 803 5 440 

Övriga intäkter 5 836 5 303 7 196 

Totala intäkter 75 219 76 011 68 719 

 

Ungdomsstyrelsens totala kostnader fördelas på sju prestationsområden. Prestationsområdena följer 
de huvuduppdrag som framgår av myndighetens instruktion. Indelningen är ny från och med 2011 
och det är därför inte möjligt att jämföra tre år tillbaka på prestationsområdesnivå. 

 

Tabell 1.3 Fördelning av totala kostnader på prestationsområden 2011, tkr 
Verksamhet Prestationsområden Totala kostnader, tkr 

Ungdomspolitik 

  

  

  

  

Ta fram kunskap om ungas villkor             12 769     

Sprida kunskap om ungas levnadsvillkor              19 650      

Verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i 
statliga myndigheters verksamheter                    629     

Stödja kommuners arbete med en 
kunskapsbaserad ungdomspolitik                6 490     

Verka för förnyelse och utveckling av 
ungdomars fritids- och föreningsverksamheter                8 419     

Organisationsstöd Fördela bidrag             15 078      

EU-program EU-program             12 184      

Totalt               75 219      
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Figur 1.1 Fördelning av totala kostnader på prestationsområden 2011, procent. 
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2 Samlad resultatredovisning 

Enligt instruktionen har Ungdomsstyrelsen ett övergripande ansvar för att de nationella 
ungdomspolitiska målen – att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till välfärd 
och verklig tillgång till inflytande – får genomslag inom olika samhällssektorer. Ungdomsstyrelsen 
ska särskilt ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och sprida denna 
kunskap på nationell och lokal nivå, göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för 
ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter, 
verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna 
utveckling samt verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och föreningsverksamheter. 
Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen även fullgöra uppdrag kring bidragsgivning samt vara 
nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen beslutar.  

Ungdomsstyrelsens årsredovisning för 2011 är indelad i sju prestationsområden som 
överensstämmer med de huvuduppdrag som framgår av instruktionen. Denna indelning är ny från 
och med 2011, det är därför inte möjligt att jämföra tre år tillbaka på prestationsområdesnivå. 
Indelningen i verksamheter, och även indelningen av ett antal prestationer, är dock samma som 
tidigare år vilket betyder att det, i de fall det är möjligt, finns jämförelser tre år tillbaka på dessa 
nivåer.  

I regleringsbrevet för 2011 finns återrapporteringskrav kring statsbidrag och verksamhetsstyrning 
som Ungdomsstyrelsen ska redovisa i samband med årsredovisningen för 2011. Dessa redovisas i 
kapitlen 4 och 6 och kommenteras inte i övrigt här. I de förordningar som styr Ungdomsstyrelsens 
bidragsgivning finns också återrapporteringskrav kring ett antal bidrag som redovisas i kapitel 4. 

I detta kapitel ger vi en övergripande redovisning av myndighetens mest väsentliga prestationer i 
form av volym och kostnader. I kapitlen 3–5 beskrivs prestationerna i mer detalj.  

 

2.1 Prestationsområde: Ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor 

Den totala kostnaden för prestationsområdet var 12 769 tkr för 2011. 

Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen särskilt ansvara för att det finns samlad kunskap om 
ungas levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå.  

De väsentligaste prestationerna var Ung idag 2011, Fokus 11, en analys av ungas bostadssituation, 
När var hur om ungas kultur samt utredningar inom Temagruppen unga i arbetslivet. Dessa 
beskrivs närmare i avsnitt 3.2.1. 

Uppföljningen av ungdomspolitiken och ungas villkor fullgjordes genom framtagandet av 
rapporterna Ung idag 2011 och Fokus 11. Utöver detta lämnade Ungdomsstyrelsen ytterligare sex 
rapporter och utredningar till regeringen, Ett val i sig, När var hur om ungas kultur, Agera och 
förebygg, Hjälp jag dör! Vilja, kunna och förstå och Viljan att förebygga äktenskap mot någons 
vilja samt två metodmaterial, Öppna verksamheten! och Gravid i plugget – vad kan skolan göra? 
Slutligen producerades fem rapporter inom ramen för arbetet inom Temagruppen unga i arbetslivet 
under året. 

Kvalitet är en viktig faktor vid bedömning av kunskapsuppdragets resultat. Tre av rapporterna – 
Fokus 10, en analys av ungas inflytande, När var hur om ungas kultur och Ung idag 2011 –följdes 
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upp genom att representanter för rapporternas målgrupper fick bedöma respektive rapports kvalitet. 
Av de 60 tillfrågade angav 52 att rapporten hade bidragit med relevant kunskap (87 procent av de 
som svarade) och 50 angav att de hade använt eller kommer att använda rapporten i arbetet (83 
procent av de svarande). De flesta som inte höll med angav som anledning att de inte hade kunnat ta 
ställning till frågorna på grund av att de inte hade läst rapporten i fråga. 

Ungdomsstyrelsens uppfattning är att myndigheten under året lyckades väl med verksamheten inom 
prestationsområdet. Under året producerades 13 utredningar och rapporter. I de fall vi mätt 
målgruppens bedömning mottogs de väl och vår kunskap efterfrågades i hög grad. För att 
tillgängliggöra rapporterna för en bredare målgrupp valde myndigheten att ta fram mer 
populärvetenskapliga kortversioner av de största utredningarna. Kortversionen av Fokus 10 
publicerades under året och blev en stor succé. 

Det är myndighetens bedömning att det är problematiskt att vi inte heller under 2011 hade möjlighet 
att initiera andra utredningar än de vi fått i uppdrag att genomföra av regeringen samt de vi gjort 
inom Temagruppen unga i arbetslivet. Det finns därför en rad viktiga dimensioner av ungas liv, och 
en rad angelägna fördjupningar, som inte har kunnat belysas.  

 

2.2 Prestationsområde: Sprida kunskap om ungas levnadsvillkor 

Den totala kostnaden för prestationsområdet var 19 650 tkr för 2011. 

Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen sprida den samlade kunskapen om ungdomars 
levnadsvillkor på nationell och lokal nivå. 

De väsentligaste prestationerna inom spridningsuppdraget var dels att genomföra 
utbildningsinsatser (för att motverka sexuell exploatering bland unga samt att förebygga och 
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja), dels att hålla konferenser och seminarier i samband med 
utbildningsuppdragen och uppdraget Temagruppen unga i arbetslivet. Utöver dessa hölls 
Rikskonferensen och de regionala konferenserna. Dessa uppdrag beskrivs närmare i avsnitt 3.2.2. 

Resultaten från vår kunskapsproduktion spreds under året genom att samtliga rapporter och 
utredningar gick att hämta i pdf-format på myndighetens webbplats samt genom försäljning. Därtill 
spreds resultaten på våra egna konferenser och utbildningar samt genom medverkan i aktiviteter 
arrangerade av andra. 

Antal sålda och nedladdade 

Försäljningsstatistiken ger en fingervisning om vilken spridning olika skrifter fått. Det är dock värt 
att påpeka att vissa skrifter används som utbildningsmaterial och därför har nått ett relativt stort 
antal personer. Andra rapporter har inte nått lika många, till exempel rapporter som tagits fram för 
att ge regeringen ett bra beslutsunderlag. 

Rapporterna Fokus 10, Ung idag 2010, Ung idag 2011, När var hur, Hon hen han, Gift mot sin vilja 
och Se mig såldes i sammanlagt 3 031 exemplar och laddades ned sammanlagt 44 345 gånger. På 
grund av brister i det system som användes 2011 för registrering av antal nedladdningar finns det 
risk att antalet nedladdade rapporter är överskattat. Det finns ingen jämförbar statistik för tidigare 
år. 
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Genomslag i medierna 

Under 2011 nämndes Ungdomsstyrelsen 1 684 gånger i medierna. Det är fler publiceringar än 
någonsin tidigare, 14 procent fler än 2010. En vanlig vecka utan några särskilda händelser 
omnämndes Ungdomsstyrelsen över 30 gånger. De största mediegenomslagen fick 
Ungdomsstyrelsen vid presentationerna av Fokus 11, Ung idag 2011 samt vid konferensen om unga 
hbt-personer och idrott.  

Tabell 2.1 Antal medieträffar 2009–2011 
År 2011 2010 2009 

Antal medieträffar 1 684 1 478 1 151 

 

Utbildningar, konferenser och seminarier 

En viktig kanal för kunskapsspridningen är Ungdomsstyrelsens utbildningar, seminarier och 
konferenser. Sammanlagt 191 personer deltog i högskoleutbildningarna kring Unga, sex och 
internet och Gift mot sin vilja. Konferenserna och seminarierna kring dessa utbildningsuppdrag 
samlade 827 deltagare, Rikskonferensen samlade 888 deltagare och de fyra regionala konferenserna 
samlade sammanlagt 353 deltagare. Deltagarantalet var således generellt högt. 

Deltagarnas bedömningar om kunskapen de fick från utbildningen, konferensen eller seminariet var 
överlag mycket positiva. Över 90 procent av deltagarna till samtliga evenemang bedömde att 
kunskapen var användbar i arbetet. Därtill fylldes samtliga platser till Rikskonferensen och 
högskoleutbildningen Gift mot sin vilja, 87 procent av platserna till de regionala konferenserna och 
81 procent av platserna till högskoleutbildningen och konferenserna kring Unga, sex och internet.  

Inom uppdragen Unga, sex och internet samt Gift mot sin vilja nådde vi färre deltagare än tidigare 
år. Det främsta skälet till det är att vi hade en lägre budget till vårt förfogande vilket innebar att vi 
inte hade möjlighet att ordna lika många arrangemang. På grund av budgetläget tog vi också in 
avgifter för en del arrangemang som var gratis året innan. Vår bedömning är att även det hade 
betydelse för antalet deltagare. Under 2011 såg vi en del långsiktiga resultat av vårt tidigare arbete 
som kan ses som kvitto på att vi varit framgångsrika. Exempelvis kan nämnas att Umeå universitet 
nu bedriver den utbildning som vi tog fram 2010 som en del i sitt ordinarie kursutbud samt att 
tjejjourer som utbildats i våra olika utbildningsuppdrag nu föreläser på skolor utifrån våra 
metodmaterial och frågorna vi utbildat dem kring. 

Med de förutsättningar Ungdomsstyrelsens hade under året bedömer vi att myndigheten lyckades 
väl med verksamheten inom prestationsområdet.  
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2.3 Prestationsområde: Verka för att ungdomsperspektivet 
utvecklas i statliga myndigheters verksamheter 

Den totala kostnaden för prestationsområdet var 629 tkr för 2011. 

Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för 
ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter.  

De väsentligaste prestationerna var organisering av och medverkan i nätverk och referensgrupper 
samt besvarande av remisser. Dessa beskrivs närmare i avsnitt 3.2.3. 

Vi besvarade 31 remisser och deltog i 54 externa nätverk, referens- och expertgrupper. Därutöver 
deltog 33 andra statliga aktörer i våra egna nätverk, referens- och expertgrupper. I Ung idag 2011 
följde vi upp indikatorer på ungas levnadsvillkor som bygger på samarbete med ett 15-tal andra 
statliga myndigheter. Därtill är Temagruppen unga i arbetslivet ett samarbetsprojekt med fyra andra 
myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting samt den ideella organisationen Communicare. 

Det är Ungdomsstyrelsens mening att myndigheten under året lyckades väl med verksamheten inom 
prestationsområdet. Under 2011 gick arbetet inom Temagruppen unga i arbetslivet in i en mer 
produktiv fas än tidigare och samverkan i temagruppen gav oss tillgång till andra arenor och aktörer 
än tidigare. Inte minst inom temagruppens deltagande myndigheter har vi bidragit med ett 
ungdomsperspektiv men även gentemot andra aktörer.  

Då vi arbetat med Ung idag under ett flertal år har vi befäst vår position som den myndighet som 
har kunskap om ungas villkor. Under 2011 märktes det bland annat genom att vi var inbjudna att 
delta i fler referens- och expertgrupper än någonsin tidigare. Att prioritera mellan dessa blir en 
viktig utmaning framöver då vi inte har möjlighet att delta överallt. Under 2011 fortsatte vi även att 
knyta andra myndigheter till Ungdomsstyrelsens egen verksamhet.  

Då våra resurser är begränsade och denna typ av påverkans- och inspirationsarbete är 
resurskrävande och långsiktigt arbetade vi under 2011 fram delvis nya processer för att arbeta mer 
sammanhållet inom prestationsområdet framöver. 

 

2.4 Prestationsområde: Stödja kommuners arbete med en 
kunskapsbaserad ungdomspolitik 

Den totala kostnaden för prestationsområdet var 6 490 tkr för 2011. 

Ungdomsstyrelsen ska verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och 
stödja denna utveckling. De väsentligaste prestationerna var bidrag till kommunalt 
utvecklingsarbete, enkätverktyget Lupp samt utbildningsinsatser kring kommunal ungdomspolitik. 
Dessa insatser beskrivs närmare i avsnitt 3.2.4.  

Under året kartlade myndigheten sina tidigare insatser för att stödja kommunernas ungdomspolitik 
och tog fram en strategi för det fortsatta arbetet. Rapporten kommer att lämnas till regeringen 31 
mars 2012.  

För de kommuner som vill utveckla sin lokala ungdomspolitik finns det möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Bidraget är tänkt som ett initialt stöd för ett mer 
långsiktigt och strategiskt arbete med ungdomspolitiska frågor i kommunen. Under 2011 ansökte 41 
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kommuner om bidrag varav 18 beviljades stöd (49 procent). Jämfört med de två föregående åren 
sjönk antalet ansökningar något medan antalet beviljade stöd låg på motsvarande nivå. Summan av 
beviljade bidrag sjönk med drygt 200 000 kronor mellan 2010 och 2011, en bidragande förklaring 
är att vi betalade ut ett betydligt lägre bidrag till de regionala konferenserna.  

Under året genomförde 23 kommuner Lupp, vilket var något färre än året innan. Nu har dock totalt 
49 procent av landets kommuner genomfört enkäten och använt den som grund för sitt lokala 
arbete. Under 2011 utvecklades främst stödet till kommunerna i deras arbete med att analysera 
enkäterna.  

I samverkan med Regionförbundet i Kalmar påbörjades under hösten en nationell utbildning för 
kommunala och regionala tjänstemän som kommer att avslutas under 2012. Ett nätverk för 
kommunala chefer med ansvar för ungdomsfrågor samlades två gånger under året. Ett flertal besök 
genomfördes för att stödja kommunerna och regionerna i deras arbete och en omfattande dialog 
fördes genom kontakter via telefon och e-post. Myndigheten påbörjade även arbetet med att ta fram 
ett kommunalt verktyg som kan följa upp situationen för unga som varken arbetar eller studerar. 

Kvaliteten i vårt arbete med att stödja kommunerna bedömdes med hjälp av en kort enkät riktad till 
samtliga kommuner. Sammanlagt 148 kommuner svarade att de hade varit i kontakt med 
Ungdomsstyrelsen under 2011. Av dessa svarade 84 procent att stödet i ganska eller mycket hög 
grad var relevant, 82 procent att de blev inspirerade att stärka ungdomsperspektivet i sitt arbete och 
46 procent att stödet hade bidragit till förändringar i kommunens arbete. 

Det är Ungdomsstyrelsens uppfattning att myndigheten under året lyckades väl med verksamheten 
inom prestationsområdet generellt sätt. År 2011 präglades av internt analysarbete som ledde till att 
vissa delar av verksamheten avvecklades medan andra prioriterades.  

Då en av myndighetens viktigaste prioriteringar inom området är Lupp var det fortsatt stora 
intresset från kommunerna att delta i Lupp glädjande. Att allt fler kommuner återkommer och 
genomför enkäten för andra eller tredje gången ser vi också som ett gott betyg och ett tecken på att 
stödet uppskattas i kommunerna. Positivt var även att de utvecklingsinsatser som genomfördes 
inom Lupp under 2011 verkade motsvara kommunernas efterfrågan. 

I vår bidragsgivning inom området fördelade vi mindre summor till ungefär samma antal aktörer. 
Det är myndighetens bedömning att bidragsgivningen är något som behöver ses över framöver och 
en plan för det finns. 

För första gången ställde vi frågor till kommunerna om hur de upplevde myndighetens stöd under 
året och resultaten var väldigt positiva. 
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2.5 Prestationsområde: Verka för förnyelse och utveckling av 
ungdomars fritids- och föreningsverksamheter  

Den totala kostnaden för prestationsområdet var 8 419 tkr för 2011. 

Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och 
föreningsverksamheter.   

De väsentligaste prestationerna var utbildningsuppdraget kring mötesplatser för unga homo- och 
bisexuella samt transpersoner, att ta fram metodmaterial kring öppna mötesplatser samt övriga 
konferenser med inriktning på fritids- och föreningsverksamheter. Dessa aktiviteter beskrivs 
närmare i avsnitt 3.2.5 

Under året verkade myndigheten för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och 
föreningsverksamheter, dels genom de bidragsformer som stödjer ungdomsorganisationers 
verksamhet samt ungas fritid och organisering (redovisas i avsnitt 4.2.1), dels genom att arrangera 
utbildningar, konferenser och informationsmöten där dessa frågor lyftes fram. Under 2011 hölls nio 
utbildningar om mötesplatser för unga hbt-personer samt tre konferenser på samma tema. 
Sammanlagt deltog 508 personer. Dessa utbildningar och konferenser fick ett gott betyg, 92 procent 
av deltagarna ansåg att kunskapen de fick var användbar i deras arbete. Ett metodmaterial kring 
öppna mötesplatser togs fram och distribuerades i 4 000 exemplar, bland annat till samtliga 
fritidschefer i landets kommuner. 

Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att resultatet inom prestationsområdet var positivt under 
2011. Med resultaten från utredningen När var hur om ungas kultur bidrog myndigheten till ökad 
kunskap inom området. Detsamma gäller det metodmaterial som arbetades fram kring mötesplatser, 
Öppna verksamheten. Uppdraget att arbeta med just mötesplatser var ett resultat av en utredning 
som publicerades under 2010 och där Ungdomsstyrelsen särskilt lyfte behovet av mötesplatser för 
denna målgrupp. Att utbildningsinsatserna var så efterfrågade och fått så goda omdömen är 
ytterligare ett tecken på att insatserna var framgångsrika. Även övriga insatser inom området 
genomfördes med gott resultat. 

 

2.6 Prestationsområde: Fördela bidrag 
Den totala kostnaden för prestationsområdet var 15 078 tkr för 2011. 

Ungdomsstyrelsen har genom regleringsbrev, förordningar och särskilda regeringsbeslut i uppdrag 
att fördela bidrag till ideella organisationer och i vissa stödformer även till stiftelser. 

De väsentligaste prestationerna var att fördela organisations- och projektbidrag, vilket beskrivs 
närmare i avsnitt 4.2.1. 
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Tabell 2.2 Totalt inkomna och beviljade ansökningar inom organisationsstöd 2009-2011 

 2011 2010 2009 

 Antal Antal Antal 

 sökt beviljat beviljat, kr sökt beviljat beviljat, kr sökt beviljat beviljat, kr 

Organisations-

bidrag 
348 313 255 782 673 362 312 268 752 539 341 308 287 728 531 

Projektbidrag 665 192 84 933 954 688 179 78 063 513 528 194 67 143 811 

Totalt 1 013 505 340 716 627 1 050* 491 346 816 052 869* 502 354 872 342 

* I Ungdomsstyrelsens årsredovisning 2010 redovisades inte ansökningar till ungdomsorganisationers lokala verksamheter som inkomna, 
eftersom samtliga ungdomsorganisationer som ansökte om struktur-, utvecklings-, etablerings- eller särskilt bidrag inom 
organisationsbidrag beviljades detta medel. 

Kommentar: Alla ungdomsorganisationer som ansökte om struktur-, utvecklings-, etablerings- eller särskilt bidrag inom 
organisationsbidrag ansökte även om medel till lokal verksamhet. En del ansökte också om bidrag till merkostnader för resurskrävande 
verksamhet och alla ansökte på samma blankett. Antalet ansökningar är därför inte lika med antalet organisationer som har ansökt om 
bidrag, och antalet beviljade bidrag är inte lika med antalet organisationer som tog emot bidrag. Antal ungdomsorganisationer som 
beviljades bidrag var 97 år 2011, 93 år 2010 och 93 år 2009. 

Sammanlagt 313 ansökningar (indelade i ansökningar från ungdomsorganisationer, organisationer 
bildade på etnisk grund, kvinnors organisering samt organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck) beviljades 
organisationsbidrag 2011.  

Antalet ungdomsorganisationer som beviljades organisationsbidrag var 97 jämfört med 104 året 
innan. Antalet ansökningar under 2011 var 105. Det var därmed 92 procent vars ansökan beviljades. 
Inom projektbidrag var antalet ansökningar, 169, fortsatt hög för stödformen Ungdomars fritid och 
organisering som är en del av det stöd finns för ungdomsorganisationernas lokala verksamheter. Av 
dessa beviljades 35 (21 procent) jämfört med 44 (22 procent) året innan. 

Vi ser också en positiv utveckling av det medlemsantal som ungdomsorganisationerna rapporterar 
in till myndigheten. Antalet bidragsgrundande medlemmar var 602 930 under 2011 (531 900 under 
2010 och 499 306 under 2009). Ökningen skedde främst bland killarna, en ökning med nästan 81 
000 medlemmar mellan 2010 och 2011, 57 procent av de bidragsgrundande medlemmarna i 
organisationerna var killar (53 procent 2010 och 2009).   

Målgruppens syn på bidragens tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet var fortsatt mycket 
positiv. Det sammanvägda resultatet var att 81 procent (82 procent 2010) av de tillfrågade instämde 
i att bidragshanteringen inom organisationsstöd i mycket eller ganska hög grad är tillgängligt, 
rättssäkert och effektivt. 

Under 2011 såg vi ett positivt resultat inom prestationsområdet. Flera av de bidragsformer som var 
nya tidigare år fortsatte. Myndigheten har etablerat sig som en trovärdig aktör mot flera nya 
målgrupper. Målgruppernas syn på bidragsgivningen var fortsatt mycket positiv.  

Antalet beviljade organisationsstöd har varit relativt konstant de senaste tre åren men inom stödet 
till ungdomsorganisationer visade det sig att fler organisationer kvalificerade sig till nästa 
bidragsnivå vilket var positivt. Samtidigt fanns det dock organisationer som inte längre uppfyllde 
kraven för stöd och därför föll ur bidragssystemet, bland annat som en konsekvens av en stramare 
tillämpning av regelverket under året,  
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Efterfrågan på projektstöd var större än möjligheterna att bevilja medel, vilket tvingade fram tuffa 
prioriteringar. Vår bedömning är att vi under 2011 bättre än tidigare år lyckades kommunicera 
villkor och syfte för projektstöden, vilket också ledde till ansökningar med högre kvalitet.  

Generellt sätt kan sägas att de stora satsningar som gjorts på kvalitetshöjande insatser börjar ge 
frukt samtidigt som myndighetens utvecklingsarbete fortsätter. 

 

2.7 Prestationsområde: EU-program 

Den totala kostnaden för prestationsområdet var 12 184 tkr för 2011. 

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen 
beslutar om. Myndigheten ansvarar för att programmen genomförs i Sverige. Vi ansvarar också för 
hanteringen av de stödstrukturer som hör till programmen. Under 2011 fortsatte Ungdomsstyrelsen 
arbetet med programmet Ung och Aktiv i Europa samt SALTO-IRC och Eurodesk. Bidragsgivning 
inom Ung och Aktiv i Europa samt nationella utbildningar inom ramen för TCP var de väsentligaste 
prestationerna under 2011 och beskrivs närmare i avsnitt 5.2.1. 

Antalet ansökningar inom Ung och aktiv i Europa minskade något under 2011. Inom 
delprogrammet Ungdomsutbyte inkom 15 ansökningar färre och inom europeisk volontärtjänst 13 
ansökningar färre än 2010, vilket också påverkade antalet deltagare i delprogrammen i negativ 
riktning. Dock inte i motsvarande omfattning, då ett flertal ansökningar var större och omfattade 
fler deltagare än tidigare år. Eftersom antalet beviljade projekt inte minskade i samma omfattning 
ökade andelen beviljade projekt till 52 procent jämfört med 49 procent 2010.   

Tabell 2.3 Bidragshantering inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa 2009-2011. Belopp i 
euro 

 2011 2010 2009 

Antal Beviljat, 
euro 

Antal Beviljat, 
euro 

Antal Beviljat, 
euro 

Inkomna Beviljade Inkomna Beviljade Inkomna Beviljade 

*Ung och Aktiv i 
Europa 257 134 2 613 836 296 144 2 467 618 304 150 2 344 997 

**EVS ackreditering 
59 38 

 
63 42 

 
58 44 

 ***TCP 
45 45 261 473 55 51 179 313 54 45 129 563 

Totalt 
361 217 2 875 309 414 237 2 646 931 416 239 2 474 560 

* Ung och Aktiv i Europa består av flera delprogram som möjliggör olika typer av ungdomsprojekt samt utbildning och 
nätverksbyggande. 

** Organisationer som skickar eller ta emot volontärer inom Europeisk volontärtjänst måste ansöka om ackreditering.  

*** TCP (Training and Cooperation Plan) omfattar kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn som initieras av 
Ungdomsstyrelsen. 
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Målgruppens syn på bidragens tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet var mer positiv under 
2011 än under 2010. Det sammanvägda resultatet var att 85 procent av de tillfrågade instämde i att 
bidragshanteringen inom EU-programmet i mycket eller ganska hög grad är tillgängligt, rättssäkert 
och effektivt 2011 jämfört med 80 procent under föregående år. 

Ungdomsstyrelsens bedömning är att resultatet inom prestationsområdet var positivt under 2011. 
Det var något färre ansökningar under året men en större andel beviljade projekt. Ett minskat antal 
ansökningar tycks vara en del av en europeisk trend vad gäller ungdomsutbyte och inte något 
specifikt för Sveriges nationella kontor. För volontärtjänst har det en del av myndighetens 
prioriteringar att bevilja färre men större projekt.  

Myndigheten prioriterade inkluderingsprojekt under året och särskilt projekt med eller för unga 
arbetslösa. Därför var det positivt att andelen inkluderingsprojekt ökade under året, liksom 
projekten för unga arbetslösa. 

Målgruppens bedömning av bidragens tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet ökade 2011 från 
en redan hög nivå året innan. 
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3 Verksamhet: Ungdomspolitik 

3.1 Uppdrag 

Ungdomsstyrelsen har genom sin instruktion i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om ungas 
levnadsvillkor och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters 
verksamheter. Myndigheten ska också stödja kommunernas arbete med en kunskapsbaserad 
ungdomspolitik samt verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och 
föreningsverksamheter. Utöver instruktionen finns det uppdrag inom ungdomspolitiken i 
regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. 

För flera av uppdragen inom ungdomspolitiken ingår att återrapportera i regeringsrapporter som 
lämnas i särskild ordning. 

I detta kapitel presenteras endast myndighetens väsentligare prestationer inom området. Enligt 
Ungdomsstyrelsens verksamhetsplan för 2011 är myndighetens väsentligaste prestationer inom 
verksamhetsområdet ungdomspolitik indelat i följande prestationsområden: ta fram kunskap om 
ungas levnadsvillkor, sprida kunskap om ungas levnadsvillkor, verka för att ungdomsperspektivet 
utvecklas i statliga myndigheters verksamheter, stödja kommunernas arbete med en 
kunskapsbaserad ungdomspolitik samt verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och 
föreningsverksamheter. Inom dessa redovisas de prestationer som enligt verksamhetsplanen är de 
mest väsentliga.  

Inom verksamhetsområdet Ungdomspolitik bedrivs betydligt fler aktiviteter än vad som redovisas 
här. 

 

3.2 Prestationer 

3.2.1 Prestationsområde: Ta fram kunskap om ungas villkor 

I Ungdomsstyrelsens arbete med att följa upp den nationella ungdomspolitiken genomför 
myndigheten två årliga uppföljningar av ungas levnadsvillkor, rapportserierna Ung idag och Fokus. 
Syftet är att ge en djupare kunskap om ungas tillgång till välfärd och inflytande, skillnader inom 
ungdomsgruppen samt en översikt av utvecklingen. Ung idag beskriver utvecklingen av ungas 
situation i sin helhet medan Fokusserien fördjupar sig inom ett visst ungdomspolitiskt område, 2011 
var det ungas bostadssituation. Under 2011 hade Ungdomsstyrelsen dessutom ett särskilt 
regeringsuppdrag att genomföra en analys av ungas kulturutövande. Ett flertal rapporter inom 
ramen för Ungdomsstyrelsens arbete i Temagruppen unga i arbetslivet togs även fram under 2011. 
Dessa presenteras också i detta avsnitt.  

Under 2011 fanns det inget utrymme för myndigheten att själv initiera eller göra ytterligare 
utredningar utöver de som ingick som regeringsuppdrag eller som gjordes inom ramen för 
Temagruppen unga i arbetslivet. 

Under 2011 var detta myndighetens mest väsentliga prestationer inom området: 

  
  



UNGDOMSSTYRELSEN  2012-02-22    19 (83) 

ÅRSREDOVISNING 2011   
 
  

 

Fokus 11 – en analys av ungas bostadssituation  
Fokus 11, en analys av ungas bostadssituation (Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:4) redovisar 
statistik om ungas boende. I rapporten presenteras dessutom en omfattande genomgång av tidigare 
forskning om unga på bostadsmarknaden. Fokus 11 utgör sammantaget en uppdaterad beskrivning 
av ungas bostadssituation och sett till bredden saknar rapporten tidigare motsvarighet. Genom att 
spegla ungas egen syn på frågor om boende och bostäder och låta unga själva komma till tals förs 
ett ungdomsperspektiv in i beskrivningen, vilket är ett bidrag i sig. Rapporten redovisar därutöver 
utvecklingen över tid, jämförelser mellan unga och äldre samt mellan olika ungdomsgrupper mer 
systematiskt och i större utsträckning än vad som tidigare gjorts. Intresset för rapporten i omvärlden 
blev mycket stort, vilket återspeglades i en omfattande mediebevakning och i ett stort antal 
förfrågningar från olika externa aktörer att komma och berätta om rapportens innehåll.  

 

 Ung i dag 2011 - en beskrivning av ungas villkor  

Sexton myndigheter samt Riksidrottsförbundet redovisade under våren 2011 sammanlagt 87 
indikatorer på ungas villkor. Ungdomsstyrelsen sammanställde och analyserade statistiken och 
resultatet presenterades i den sjätte uppföljningen i rapportserien Ung idag.  

Ung idag 2011 – en beskrivning av ungdomars villkor (Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:3) visar 
både positiva och negativa generella tendenser i ungdomsgruppen. Fyra indikatorer var helt nya för 
2011. Av de 83 indikatorer som redovisats tidigare uppdaterades 62. I uppdraget ingick att redovisa 
utvecklingen efter ett antal faktorer. Samtliga indikatorer redovisades med jämförelse över tid och 
de allra flesta efter kön. Svensk/utländsk bakgrund alternativt inrikes/utrikes född förekommer 
också ofta. Boenderegion redovisas för knappt hälften av indikatorerna. Funktionsnedsättningar 
samt jämförelser med en äldre åldersgrupp är med i omkring var fjärde redovisning. Sexuell 
läggning är endast med i 12 av 87 redovisningar. Endast fyra myndigheter redovisade 
internationella jämförelsetal och ingen i direkt koppling till en särskild indikator.  

 

När var hur om ungas kultur – en analys av ungas kulturutövande på fritiden  

När var hur om ungas kultur (Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:1) ger en fördjupad analys av ungas 
kulturutövande på fritiden, den offentliga medelstilldelningen till utövandet samt förslag på 
framtida statistiska sammanställningar. I utredningen framkommer att kultur är en mycket viktig del 
av ungas liv och att det är något många ägnar sig åt. Det finns dock skillnader beroende på en rad 
bakgrundsfaktorer som kön, boende, sexuell läggning och sociala förhållanden. Vem som börjar 
utöva kultur och på vilka arenor är fortfarande inte jämlikt. Området har tidigare varit sparsamt 
belyst och rapporten gav ny kunskap, inte minst uppmärksammas skillnader mellan killar och tjejer. 
Utöver detta innehåller rapporten viktiga förslag om hur statistiken kring ungas levnadsvillkor kan 
förstärkas generellt. Resultaten från rapporten spreds vid ett stort antal tillfällen till aktörer på olika 
politiska nivåer.  
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Utredningar inom Temagruppen unga i arbetslivet  
Temagruppen unga i arbetslivet är ett samarbetsprojekt mellan flera myndigheter 
(Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Skolverket, Försäkringskassan och Ungdomsstyrelsen) och 
organisationerna Sveriges Kommuner och Landsting och Communicare. Projektet är finansierat av 
Europeiska socialfonden, ESF, och syftar till att lyfta framgångsrika metoder och motverka 
strukturella hinder för unga som varken arbetar eller studerar.  

En viktig del i temagruppens arbete är att ta fram kunskap inom området. Nedan presenteras de 
rapporter som producerats inom Temagruppen unga i arbetslivet under 2011: 

I Unga som varken arbetar eller studerar hur många är de och vad gör de?  (Skrifter från 
temagruppen unga i arbetslivet 2011:1) presenteras en ny analysmodell för att beskriva unga mellan 
16 och 25 år som varken arbetar eller studerar. Analysmodellen kan användas som en utgångspunkt 
för myndigheter och kommuner att analysera trender inom den nämnda gruppen på nationell, 
regional och lokal nivå. Sedan tidigare finns flera olika sätt att beräkna antalet ”unga utanför”, och i 
denna rapport presenterar Temagruppen unga i arbetslivet en utvecklad modell som kan fungera 
som ett framtida gemensamt mått. Arbetet är en del av en europeisk trend där flera länder och EU i 
sina strategier för tillväxt och utbildning alltmer fokuserar på gruppen NEET (not in employment, 
education or training). I rapporten ges också en bild av hur många unga det rör sig om. Analysen 
bygger på register som fylls på kontinuerligt och när rapporten släpptes fanns det uppgifter till och 
med 2008.  

Under 2011 gjordes även en uppföljning med siffror från 2009 som redovisades i rapporten 
Uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar - I spåren av den ekonomiska krisen 
(Skrifter från Temagruppen unga i arbetslivet 2011:4).  

Ett syfte med Temagruppen unga i arbetslivet är att samla in och sprida goda arbetssätt. Rapporten I 
praktiken sänker vi trösklarna (Skrifter från Temagruppen unga i arbetslivet 2011:3) består av 
intervjuer med projektpersonal, arbetsgivare, unga praktikanter samt en enkät till arbetsgivare som 
tar emot praktikanter från ESF-projekt.  

Kopplat till Temagruppens syfte att aggregera kunskaper från många projekt finns också 
ambitionen att mäta projektens nytta i ekonomiska termer. Det lönar sig, en analys av 28 
arbetsmarknadsprojekts samhällekonomiska potential (Skrifter från Temagruppen unga i arbetslivet 
2011:2) baseras på en metautvärdering av 28 projekt med sammanlagt 592 deltagare. Rapporten 
visar på en stor lönsamhet av tidiga insatser.  

Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting genomförde undersökningen 
Sommarjobb, en studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010 
(Skrifter från Temagruppen unga i arbetslivet 2011:5) som var en uppföljning av offentliga 
satsningar på sommarjobb. Under 2010 ordnade kommunerna i egen regi 60 000 sommarjobb och 
den statliga feriejobbssatsningen på 100 miljoner svenska kronor bidrog till ytterligare 20 000 jobb.  
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3.2.2 Prestationsområde: Sprida kunskap om ungas levnadsvillkor  

Under 2011 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser inom tre områden, 
att motverka sexuell exploatering av unga på internet och andra interaktiva medier, att förebygga 
och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja samt ett utbildningsuppdrag kring mötesplatser för 
unga homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer). De två förstnämnda presenteras i 
detta avsnitt medan det tredje presenteras i avsnitt 3.2.5. Förutom regeringsuppdraget att genomföra 
utbildningsinsatser har myndigheten förmedlat kunskap om ungas levnadsvillkor genom 
konferenser och seminarier. Inom uppdragen togs även metod- och informationsmaterial fram som 
spreds till berörda målgrupper. 

 
Under 2011 var detta myndighetens mest väsentliga prestationer inom området: 

Nationella utbildningsinsatser i samarbete med högskolor 

Unga, sex och internet 
Ungdomsstyrelsens utbildningsinsatser i syfte att förebygga att unga blir utsatta för sexuell 
exploatering via internet och andra interaktiva medier fortsatte under 2011. Utbildningarna riktades 
främst till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för skola, 
fritidsverksamhet och socialtjänst samt andra relevanta verksamheter. Ungdomsstyrelsen 
arrangerade en utbildning i samarbete med Umeå universitet som gav möjlighet att examinera 7,5 
högskolepoäng.  Under 2011 genomfördes den nationella utbildningen på tre orter med sammanlagt 
85 deltagare. Detta kan jämföras med föregående år när utbildningarna genomfördes på sex orter 
med 220 deltagare. En förklaring till det mindre antalet deltagare under 2011, förutom det mindre 
antalet orter, är att utbildningen var avgiftsbelagd, till skillnad från 2010 då den var kostnadsfri. 
Utvärderingarna visade att 98 procent av deltagarna ansåg att utbildningens innehåll var användbart 
i arbetet (100 procent 2010). 

Gift mot sin vilja 
Under 2011 fortsatte Ungdomsstyrelsen med uppdraget att förebygga att unga blir gifta mot sin 
vilja. Myndigheten har bland annat genomfört utbildningsinsatser bland berörd personal inom 
statliga, kommunala, och fristående verksamheter samt spridit information och varit 
sammankallande för ett nätverk av statliga verksamheter. Ungdomsstyrelsen arrangerade en 
utbildning i samverkan med Länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Utbildningen 
gav möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng och genomfördes tillsammans med Uppsala 
universitet och Sensus studieförbund. Under 2011 genomfördes den nationella utbildningen på tre 
orter med sammanlagt 106 deltagare. Utbildningarna var fullbokade och utvärderingarna visade att 
97 procent av de deltagare som svarade ansåg att kunskapen de fått var användbar i arbetet. Det 
finns inga jämförelser med tidigare år då det uppdrag som fanns inom området 2010 kom sent på 
året och inga högskoleutbildningar genomfördes. 
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Konferenser, seminarier och övriga utbildningar 

De nationella utbildningsuppdragen genomförde även en rad konferenser och seminarier under 
2011. Inom uppdraget Unga sex och internet anordnades tre spridningskonferenser samt en 
tvådagarsutbildning med sammanlagt 416 deltagare. Under 2010 anordnades åtta konferenser och 
utbildningstillfällen med sammanlagt 1 522 deltagare utöver högskoleutbildningarna. 

Inom uppdraget Gift mot sin vilja anordnades nio endagsutbildningar med sammanlagt 411 
deltagare. Under 2010 anordnades 20 utbildningsinsatser och seminarier med sammanlagt 1 220 
deltagare. 
 

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 

Ungdomsstyrelsens årliga Rikskonferens genomfördes under två dagar, 30 november och 1 
december 2011, i Stockholm. Det var 888 deltagare på konferensen, inklusive föreläsare och andra 
inbjudna. Liksom 2010 var konferensen fullbokad. Av deltagarna på Ungdomsstyrelsens 
rikskonferens var det nästan lika många som besökte konferensen för första gången, 49 procent, 
som de som besökt konferensen tidigare år, 51 procent (2010 deltog 46 procent för första gången 
och 54 procent hade deltagit tidigare). Utvärderingen av 2011 års konferens visade att 95 procent av 
de som svarade på utvärderingen ansåg att innehållet i konferensen var användbart i deras arbete 
(80 procent 2010). Antal kommuner som var representerade ökade jämfört med föregående år. 

Tabell 3.1 Antal deltagare respektive representerade kommuner på Rikskonferensen 2009–2011 

 2011 2010 2009 

Antal deltagare 888 871 774 

Antal representerade kommuner 100 90 91 

 

Regionala konferenser 

Ungdomsstyrelsen genomförde fyra regionala konferenser under året (jämfört med fem både 2010 
och 2009). Konferenserna riktade sig till kommunala politiker och tjänstemän och genomfördes i 
nära samarbete med Bodens kommun, Borås kommun, Trelleborgs kommun och Södertälje 
kommun. Konferenserna var välbesökta och sammanlagt deltog 353 personer (408 platser erbjöds). 
Ytterligare en konferens planerades men fick ställas in på grund av för få anmälningar. 
Utvärderingarna av de fyra konferenserna visade att 92 procent av deltagarna ansåg att kunskapen 
de fått var användbar i deras arbete. Motsvarande siffror finns inte för tidigare år då utvärderingen 
genomfördes på annat sätt då. 
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Tabell 3.2 Antal deltagare och representerade kommuner på regionala konferenser 2009–2011 

 2011 2010 2009 

Antal deltagare 353 462 380 

Antal representerade kommuner 56 67 65 

 

Konferenser/seminarier inom Temagruppen unga i arbetslivet  
Temagruppen unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper tas tillvara från projekt 
med finansiering från Europeiska socialfonden. Eftersom spridningsmålet är centralt för uppdraget 
prioriterades aktivt deltagande i konferenser och liknande aktiviteter som andra arrangerat, likväl 
som egna arrangemang. Drygt 3 200 personer deltog i de sammanlagt 47 aktiviteterna. Det saknas 
motsvarande uppgifter för antal konferenser och aktiviteter för 2010, men antalet individer som tog 
del av de olika spridningsaktiviteterna uppskattades till över 1 500 under 2010. 

Tabell 3.3 Antal aktiviteter och deltagare 2011 
Aktivitet Antal Antal deltagare 

Konferenser 24 2 469 

Presentationer 5 58 

Samverkansaktiviteter 11 311 

Internationella aktiviteter 7 415 

Totalt 47 3 253 
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3.2.3 Prestationsområde: Verka för att ungdomsperspektivet 
utvecklas i statliga myndigheters verksamheter  

 

Ungdomsstyrelsen bidrar till att ge ett ungdomsperspektiv på olika statliga insatser, framför allt 
genom olika former av samarbete med andra statliga myndigheter samt genom att besvara remisser. 
Genom denna samverkan kvalitetssäkrar vi vår egen verksamhet samtidigt som vi lyfter in ett 
ungdomsperspektiv i andras. 
 
Under 2011 har detta varit myndighetens mest väsentliga prestationer inom området: 
 

Organisering av och medverkan i referensgrupper och nätverk 

Under 2011 deltog representanter från Ungdomsstyrelsen i 54 externa referensgrupper, kommittéer 
och nätverk. Motsvarande siffra för både 2009 och 2010 var 40.  

I de referens- och samrådsgrupper som Ungdomsstyrelsen knöt till sig under 2011 deltog 
representanter för 33 andra statliga myndigheter. Motsvarande siffra för 2010 var 35 (ingen 
uppföljning gjordes 2009).  

Remissvar 

Under 2011 besvarade Ungdomsstyrelsen 31 remisser. Antalet inlämnade remissvar var 23 under 
2010 och 36 under 2009. 

 

3.2.4 Prestationsområde: Stödja kommuners arbete med en 
kunskapsbaserad ungdomspolitik 

Ungdomsstyrelsen verkar för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och 
stödjer denna utveckling bland annat genom att ge bidrag till kommunalt utvecklingsarbete, ge 
kommunerna tillgång till enkätverktyget Lupp, tillhandhålla utbildningsinsatser och nätverk samt 
genom att samverka med kommuner och regioner.  

Nedan presenteras myndighetens väsentligare prestationer inom området under 2011. 
  

Bidrag till kommunalt utvecklingsarbete  

För de kommuner som vill utveckla sin lokala ungdomspolitik finns det möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Bidraget är tänkt som ett initialt stöd för ett mer 
långsiktigt och strategiskt arbete med ungdomspolitiska frågor i kommunen. Tabellen nedan visar 
antal sökta och beviljade bidrag 2011 jämfört med de två föregående åren. 
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Tabell 3.4 Antal sökta och beviljade bidrag till kommunalt utvecklingsarbete 2009–2011 

Stöd till lokal 
utveckling  
av ungdoms- 
politik 

2011 2010 2009 

Sökt Beviljat Beviljat 
bidrag, kr Sökt Beviljat Beviljat 

bidrag, kr Sökt Beviljat Beviljat 
bidrag, kr 

Totalt 41 18 1 506 000 46 18 1 716 500 69 22 2 006 000 

Kommentar: Under året återbetalades 160 243 kronor till Ungdomsstyrelsen. 

Antalet sökta och beviljade medel under 2011 ligger på ungefär samma nivå som under 2010. 
Ungdomsstyrelsens kommunala bidragsmedel gick till stöd för kommunala projekt samt till lokala 
och regionala konferenser. Det stöd som beviljades till de fyra regionala konferenserna var betydligt 
lägre 2011 jämfört med tidigare år vilket bidrar till att förklara den lägre summan beviljat bidrag 
under 2011.  

Under 2011 ersattes utmärkelsen Årets ungdomskommun av en ny satsning som heter Hållplats 
Sverige. Hållplats Sverige kommer att lyfta fram exempel på intressanta kommunala och regionala 
ungdomspolitiska verksamheter. Inget bidrag betalades därför ut till någon kommun vilket gjorts 
samtliga tidigare år. Även stödet till nätverk för ungdomsfrågor som efter några år gick in i sitt 
avslutande år under 2011, vilket innebar mindre utbetalade bidrag.  

Under året initierades istället en ny satsning på bidrag till kommuner för deras arbete för att följa 
upp den verksamhet de bedriver för att få unga utanför tillbaka till arbete eller studier. Då 
satsningen var ny och initierades under hösten påverkade det sannolikt antalet kommuner som sökte 
och därmed också bifallen.   
 

Myndighetens bedömning är att bidragen haft stor betydelse för kommunernas utveckling av sitt 
kommunala ungdomspolitiska arbete. Det visar inte minst den analys som genomfördes under 2011. 

Enkäten Lupp  
För att stödja kommunerna i att utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik erbjuder 
Ungdomsstyrelsen enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, till kommuner som vill 
veta hur deras ungdomar har det och hur de ser på framtiden. Inbjudan att delta i Lupp skickas 
årligen till samtliga kommuner. Genom Lupp får kommunerna möjlighet att ställa frågor till unga i 
åldern 13–25 år. Ungdomsstyrelsen ansvarar för enkäten och vägledning och kommunerna som 
deltar står för insamling och analys av resultatet. Under 2011 genomförde 23 kommuner enkäten 
varav 9 för första gången. Det innebär att totalt 142 av landets 290 kommuner nu har genomfört 
Lupp. Det motsvarar 49 procent, vilket gör den till en av landets största ungdomsenkäter som 
belyser ungas villkor i ett brett perspektiv.  

Tabell 3.5 Antal kommuner som deltagit i Lupp 2009–2011 

 2011 2010 2009 

Antal deltagande 
kommuner 

23 32 43 
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Ungdomsstyrelsen har inte som målsättning att få så många kommuner som möjligt att delta i Lupp 
under ett år. Myndigheten eftersträvar snarare en hög kvalitet i det stöd som ges till de kommuner 
som genomför enkäten så att deras arbete blir så bra som möjligt. Varje år deltar ett antal 
kommuner som aldrig gjort Lupp tidigare samtidigt som kommuner som gjort enkäten en eller flera 
gånger återvänder i allt högre grad. Det stora antalet deltagande kommuner 2009 förklaras av att 
regionala samordningsförbund då deltog för första gången. År 2011 deltog ingen region i Lupp.  
 
Under 2010 inleddes ett internt utvecklingsarbete av Lupp på Ungdomsstyrelsen, detta arbete 
fortsatte under 2011. Som ett resultat inleddes till exempel året med ett nytt seminarium för 
”Luppkommunerna”, Från Luppenkät till Lupprapport, som arrangerades utifrån att kommunerna 
efterfrågade mer stöd i sitt analysarbete av enkätmaterialet. 58 personer deltog i seminariet. 
Ytterligare en utveckling av myndighetens stöd till Luppkommunerna var produktionen av en 
instruktionsfilm för analysverktyget W-lupp.  

 

Utbildningsinsatser kring kommunal ungdomspolitik  
Ungdomsstyrelsen erbjöd under 2011 skräddarsydda utbildningar till kommuner och regioner i syfte 
att stödja lokal utveckling av kunskapsbaserad ungdomspolitik. Ett utbildningspaket som består av 
en tvådagars utbildning för förtroendevalda, en femdagars utbildning för kommunala 
chefstjänstemän och en niodagars utbildning för kommunala och regionala tjänstemän utvecklades i 
samverkan med Regionförbundet i Kalmar, Sveriges Kommuner och Landsting samt 
Linnéuniversitet. Utbildningen startade i september 2011 och avslutas i maj 2012. Tre 
utbildningstillfällen genomfördes mellan september och december 2011. Tretton förtroendevalda, 
åtta chefstjänstemän och fjorton tjänstemän deltar i utbildningen. Utbildningen motsvarar 7,5 
högskolepoäng och är avgiftsbelagd för de kommuner och regioner som deltar. 

 

3.2.5 Prestationsområde: Verka för förnyelse och utveckling av 
ungdomars fritids- och föreningsverksamheter 

Ungdomsstyrelsen verkar för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och föreningsverksamheter 
genom utbildningar, utveckling av metodmaterial, konferenser och informationsmöten. Även 
myndighetens arbete med bidrag till ungdomsorganisationernas verksamhet samt ungas fritid och 
organisering (redovisas i kapitel 4) är viktigt för att uppfylla uppdraget. 

 
Under 2011 har detta varit myndighetens mest väsentliga prestationer inom området: 
 

Utbildningsuppdrag kring mötesplatser för unga hbt-personer  
Personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga erbjöds under 2011 utbildning för att öka 
sin kompetens i att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga homosexuella, bisexuella och 
transpersoner. Det finns inga jämförelser med tidigare år då detta uppdrag var nytt för 2011. 
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Ungdomsstyrelsen genomförde under 2011 nio utbildningar för fritidsledare/pedagoger och chefer 
med ansvar för fritidsområdet samt för lärare på fritidsledarskolorna. RFSL Ungdom har varit 
huvudsamarbetspartner i utbildningarna. Ungdomsstyrelsen genomförde också tre konferenser, en 
kring hbt och idrott och två kring hbt och tro. Totalt genomfördes tolv aktiviteter med 508 
deltagare. Dessa utbildningar och konferenser fick höga betyg i utvärderingarna, 92 procent av 
deltagarna ansåg att kunskapen var användbar i deras arbete. En fördjupad behovsanalys kring hbt-
personers fritid genomfördes också under året.   

Metodmaterial kring öppna mötesplatser  
Ungdomsstyrelsen presenterade under 2011 ett metodmaterial för att de som arbetar med ungas 
fritidsverksamheter ska få bättre kunskap om hbt-personers livssituation och om normer kring 
sexualitet och kön. Metodmaterialet Öppna verksamheten! – om hbt, normer och inkludering i 
öppen fritidsverksamhet skrevs utifrån ett underlag från RFSL Ungdom och granskades av UMO.se. 
Materialet, som bland annat användes inom ramen för utbildningsuppdraget, spreds i 4 000 
exemplar under 2011, bland annat till samtliga fritidschefer inom kommunal förvaltning i Sverige. 

Konferenser kring ungas kultur och mötesplatser 

Ungdomsstyrelsen var en av arrangörerna, tillsammans med Region Värmland, Skolverket, Statens 
Kulturråd och SKL, bakom kulturkonferensen Av egen kraft som genomfördes i Karlstad under två 
dagar hösten 2011. Programmet inrymde skola, kultur, fritid samt social sektor och tog upp exempel 
och erfarenheter från hela Sverige men även internationellt samt presenterade aktuell forskning. 
Konferensen samlade drygt 400 deltagare, såväl politiker och tjänstemän som operativ personal.   

Myndigheten har fortsatt att medverka i det nationella partnerskapet KID, Kunskapsutveckling i 
dialog, som syftar till att stimulera kunskapsutveckling kring ungas mötesplatser. Under 2011 
arrangerade partnerskapet och myndigheten en tvådagars konferens i Malmö om ungas 
mötesplatser. Konferensen samlade drygt 200 deltagare, såväl politiker och tjänstemän som operativ 
personal.   

Dialogkonferensen 

I den årligt återkommande dialogkonferensen deltog 46 representanter från ungdomsorganisationer, 
vilket utgjorde 29 procent av konferensdeltagarna. Övriga deltagare kom från andra typer av 
organisationer. Under konferensen synliggjordes bland annat organisationernas arbete med 
demokratifrågor och medlemskap. 

Av deltagarna ansåg 76,9 procent att kunskapen de fått genom dialogkonferensen var användbar 
eller mycket användbar i deras arbete. Konferensen utvärderades inte 2010, därför saknas 
jämförelsetal. 
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Barents- och Östersjösamarbetet  

I enlighet med regleringsbrevet för 2011 ska Ungdomsstyrelsen redovisa samarbetet kring 
ungdomsfrågor inom Barents- och Östersjösamarbetet.  

Inom Barents Euro Arctic Council finns arbetsgruppen Working Group on Youth Policy (WGYP) 
och inom Council of Baltic Sea States – Expert Group on Youth Affairs (EGYA), vilka ansvarar för 
samarbetet kring ungdomsfrågor i respektive region. Sedan 2009 representerar Ungdomsstyrelsen 
Sverige i WGYP och EGYA. Arbetsgrupperna arbetar för att stödja ungdomars och 
ungdomsorganisationers internationella samarbete samt göra det möjligt för ungdomar att få 
internationella kontakter och erfarenheter.  

Sverige har ordförandeskapet i WGYP sedan oktober 2009. Det planerade ordförandeskapseventet 
ställdes in då det var för få deltagare som anmälde sig till konferensen. Istället för att ordna en 
större konferens valde då det svenska ordförandeskapet att genomföra två Barentsaktörsmöten på 
ungdomsområdet för att förbättra och effektivisera samarbetet.  

Det svenska ordförandeskapet avrapporterades även separat i särskild ordning till 
Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet i en sammanfattande ordföranderapport 2009–
2011. 
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4 Verksamhet: Organisationsstöd 

4.1 Uppdrag 

Ungdomsstyrelsen har genom instruktion, regleringsbrev, förordningar och särskilda regerings-
beslut i uppdrag att fördela bidrag till ideella organisationer och i vissa bidrag även till stiftelser. 

Förutom de återrapporteringskrav till årsredovisningen som framgår i regleringsbrev och 
förordningar ingår för några av de bidrag som myndigheten hanterar även återrapportering i form av 
regeringsrapporter som lämnas i särskild ordning. 

4.2 Prestationer 

Enligt Ungdomsstyrelsens verksamhetsplan för 2011 är myndighetens väsentligaste prestationer 
inom verksamhetsområdet organisationsstöd att fördela organisationsbidrag och projektbidrag.  

4.2.1 Prestationsområde: Fördela bidrag 

Organisationsbidrag 

Tabell 4.1 Organisationsbidrag, belopp samt antal beviljade bidrag per bidragstyp, 2009–2011  

Bidragsform 
2011 2010 2009 

Fördelade 
bidrag, kr Antal Fördelade 

bidrag, kr Antal Fördelade 
bidrag, kr Antal 

Ungdomsorganisationer: 

Strukturbidrag 54 099 266 49 54 290 724 47 53 169 525 46 

Utvecklingsbidrag 4 169 170 10 4 181 040 9 4 617 000 10 

Etableringsbidrag 10 427 997 31 6 370 070 17 5 958 400 16 

Särskilt bidrag 1 445 550 7 4 400 000 20 4 852 981 21 
Resurskrävande 
verksamhet 1 800 000 9 2 700 000 11 2 900 000 12 

Ungdomsorganisationernas 
lokala verksamheter 139 999 698 97 155 101 705 93 175 610 624 93 

Summa* 211 941 681 203 227 043 539 197 247 108 530 198 

Organisationer bildade på etnisk grund: 

Organisationsbidrag 18 424 992 46 18 425 000 47 18 550 000 48 

Etableringsbidrag 480 000 6 480 000 6 450 000 6 

Summa 18 904 992 52 18 905 000 53 19 000 000 54 

Organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck:  

Organisationsbidrag 5 848 000 2 5 698 000 1 6 042 000 1 

Etableringsbidrag  450 000 3 600 000 4 303 000 2 

Summa 6 298 000 5 6 298 000 5 6 345 000 3 

Kvinnors organisering: 

Organisationsbidrag 17 516 000 48 14 792 000 47 13 685 000 44 

Etableringsbidrag  1 122 000 5 1 714 000 10 1 590 000 9 

Summa 18 638 000 53 16 506 000 57 15 275 000 53 

Totalt 255 782 673 313 269 152 539 312 287 728 530 308 

* Antal ungdomsorganisationer som mottog bidrag var 97 år 2011, 93 år 2010 och 93 år 2009. 
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Kommentar: Under året återbetalades medel i vissa fall till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga summa tilldelade medel att fördela. 

Antalet ungdomsorganisationer som beviljades etableringsbidrag 2011 var 31 jämfört med 17 året 
innan. Åtta helt nya ungdomsorganisationer beviljades etableringsbidrag. Antalet organisationer 
som beviljades det särskilda bidraget minskade från 20 till 7. Förklaringen är dels att vissa hade 
kvalificerat sig till etablerings- eller strukturbidrag, dels att fem organisationer inte längre uppfyllde 
de grundläggande krav som ställs för att få särskilt bidrag på grund av den skarpare tillämpningen 
av villkoren vid bedömningen som myndigheten tillämpade under 2011. 

Antalet bidragsgrundande medlemmar i åldern 7–25 år fortsatte att öka. För en del av den ökningen 
står de nya ungdomsorganisationer som nu når upp till kraven för att få statsbidrag. Därtill 
rapporterade ett antal organisationer in fler bidragsgrundande medlemmar i åldern 7–25 år. 
Ungdomsorganisationernas uppgifter om antalet medlemmar granskades av en godkänd eller 
auktoriserad revisor utifrån de riktlinjer som fastställts av Ungdomsstyrelsen. 

 

Projektbidrag 

Tabell 4.2 Projektbidrag, belopp samt antal beviljade bidrag per bidragstyp, 2009–2011  

Bidragsform 

2011 2010 2009 

Fördelade 
bidrag, kr Antal Fördelade 

bidrag, kr Antal Fördelade 
bidrag, kr Antal 

Statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå  

Stöd till ungdomars fritid och 
organisering 15 497 963 35 18 554 900 44 19 990 000 54 

Statligt stöd för verksamhet med unga 
som varken studerar eller arbetar 6 000 000 9     

Statligt stöd till verksamhet med 
engagemangsguider 

3 264 900 

 

6 

 

7 995 000 

 

11 
  

Engagemangsguider, medel för: särskilda 
jämställdhetsåtgärder 6 406 100 11 3 600 000 10   

Kvinnors organisering* 10 636 780 31 11 914 700 34 13 976 600 47 

Jämställdhetsprojekt 7 282 300 19 7 067 500 21 6 900 200 30 

Jämställdhetsarbete bland de nationella 
minoriteterna 2 700 000 10 2 250 000 8 1 386 000 12 

Verksamheter mot rasism och liknande 
former av intolerans 8 671 650 22 7 682 290 18 10 742 000 33 

Verksamheter som förebygger och 
motverkar diskriminering* 9 999 538 22 9 999 123 16 14 149 011 18 

Organisationers arbete mot diskriminering 3 600 000 7 4 500 000 8     

Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända 
invandrare 4 576 812 9 4 500 000 9     

Förebygga antidemokratiskt agerande bland 
unga 6 297 911 12         

Totalt 84 933 954 192 78 063 513 179 67 143 811 194 

*Verksamhetsbidrag som handläggs som projektbidrag. 

Kommentar: Under året återbetalades medel i vissa fall till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga summa tilldelade medel att fördela. 
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Generellt för samtliga projektbidrag är att det inkommer betydligt fler ansökningar än vad 
myndigheten har medel att fördela. Vid en jämförelse med föregående år ökade antalet ansökningar 
i stödformerna jämställdhetsprojekt och verksamheter mot rasism och intolerans. Andelen beviljade 
bidrag minskade dock eftersom myndigheten i vissa större bidragsformer prioriterade projekt med 
större volym och därmed beviljade högre summor till färre projekt. 

I stödformen ungas fritid och organisering, som är en del av stödet till ungdomsorganisationers 
lokala verksamhet, beskrevs villkor och syftet med bidraget på ett tydligare sätt än tidigare på 
myndighetens webbplats. Detta har sannolikt resulterat i att ansökningarna i större utsträckning än 
tidigare varit formulerade i enlighet med syftet för bidraget.  

Inom projektbidrag till kvinnors organisering noterades att flera nya organisationer ansökte om och 
beviljades bidrag, vilket bland annat var ett resultat av en prioritering av projekt som var inriktade 
på att utveckla den egna organisationen. Anledningen till att summan av beviljade bidrag har 
minskat de senaste två åren är främst att Ungdomsstyrelsen har avsatt en större andel medel att 
fördela till organisationsbidrag än till projektbidrag för kvinnors organisering. 

Bidrag till yrkesinriktat mentorskap är en treårig pilotsatsning som nu är inne på sitt andra år. De 
nio projekt som 2010 beviljades medel för ett treårigt projekt prövas årligen om en fortsättning. 
Under året återbetalade en organisation oförbrukade medel och ytterligare en organisation ansökte 
om ett lägre belopp än vid den ursprungliga ansökan, vilket förklarar att inte hela anslaget 
utbetalades. 

4.2.2 Återrapporteringskrav 

Statsbidrag till ungdomsorganisationer återrapporteras enligt följande:  

• Vilka ungdomsorganisationer som fick struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag 
framgår av tabellerna 4.3, 4.4 och 4.5, antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på 
ålder och kön framgår av tabell 4.8 och vilka ungdomsorganisationer som fick särskilt 
bidrag framgår av tabell 4.6. 

• Vilka ungdomsorganisationer som fick organisationsbidrag genom statsbidrag till ideella 
organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå framgår av tabellerna 4.3, 4.4, 
4.5 och 4.6, antalet medlemmar i dessa organisationer fördelat på ålder framgår av tabell 
4.8. 

• I tabell 4.16 framgår vilka ideella organisationer som fick stöd genom statsbidrag till ideella 
organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå i syfte att stödja nya 
organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för 
statsbidrag och projektstöd.  

• Statsbidrag till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå som 
fördelades till ungdomsorganisationer på lokal nivå som vill arbeta med 
engagemangsguider framgår av tabell 4.20. 

• Statsbidrag till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå som 
fördelades till verksamheter som syftar till att utveckla nya eller befintliga verksamheter för 
ungdomar i åldern 16–25 år som varken studerar, arbetar eller söker arbete redovisas i 
tabell 4.18. 
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De återrapporteringskrav som följer flera av statsbidragen handlar om att redovisa vilka 
organisationer som har fått bidrag och med vilka belopp. Det gäller för statsbidrag till 
organisationer bildade på etnisk grund, hbt-organisationer, kvinnors organisering, 
jämställdhetsprojekt, verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans samt 
verksamheter med yrkesinriktat mentorskap. Det redovisas i tabellerna 4.10, 4.12, 4.14, 4.24, 4.26, 
4.30 och 4.36. 
 
I förordningarna för statsbidrag till kvinnors organisering, jämställdhetsprojekt, verksamheter mot 
rasism och liknande former av intolerans samt verksamheter med yrkesinriktat mentorskap ska 
Ungdomsstyrelsen i årsredovisningen redogöra för till vilka ändamål dessa bidrag getts. Det 
redovisas i tabellerna 4.24, 4.26, 4.30 och 4.36. 

Ungdomsstyrelsen har inte återrapporteringsskyldighet för stödformerna verksamhet som 
förebygger och motverkar diskriminering, jämställdhet bland nationella minoriteter, organisationers 
arbete mot diskriminering, förebygga antidemokratiskt agerande bland unga samt den del av 
satsningen med engagemangsguider som finansieras genom medel från anslagsposten särskilda 
jämställdhetsåtgärder. Dessa redovisas endast i tabellformat och kommenteras inte för övrigt. 

 

4.3 Tabeller 

Statsbidrag till ungdomsorganisationer 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 71 942 000  kronor att fördela som stöd till 
ungdomsorganisationernas verksamhet. Därutöver disponerade myndigheten ytterligare 
140 000 000 kronor till organisationsbidrag ur anslaget Statligt stöd till organisationers arbete för 
barn och ungdomar på lokal nivå. Nedan redovisas vilka ungdomsorganisationer som beviljades 
struktur- utvecklings- eller etableringsbidrag, särskilt bidrag, bidrag till merkostnader för 
resurskrävande verksamhet samt bidrag till arbete på lokal nivå och med vilka belopp. Vidare 
redovisas antalet medlemmar i ungdomsorganisationer efter ålder och kön samt en jämförande 
resultatinformation för 2009–2011. 

Tabell 4.3 Strukturbidrag 2011 

Organisation  Bidragsbelopp 
statsbidrag, kr 

Bidragsbelopp lokalt 
arbete, kr 

Amatörteaterns Riksförbund 660 974 1 319 236 

Assyriska Ungdomsförbundet 527 493 1 052 823 

CISV Sverige                                                                                      529 934 1 057 694 

Fritidsforum 598 361 1 194 267 

Förbundet Aktiv Ungdom 2 169 833 4 330 748 

Förbundet Unga Forskare  751 699 1 500 312 

Förbundet Unga Rörelsehindrade 360 353 719 229 

Förbundet Vi Unga 944 272 1 884 666 

IOGT–NTOs Juniorförbund 1 217 761 2 430 521 

KFUK–KFUMs Idrottsförbund 1 354 217 2 702 870 

KFUK–KFUMs Scoutförbund 940 000 1 876 140 

KFUK–KFUMs Triangelförbund 634 826 1 267 048 

Kontaktnätet 744 991 1 486 925 
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Moderata Ungdomsförbundet 861 353 1 719 170 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF–Ungdom) 551 473 1 100 683 

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorg., MoKS 782 948 1 562 681 

Ny Generation Elev- och Studentorganisation 1 798 202 3 589 015 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 659 488 1 316 269 

Pingst ung (PU) 1 137 034 2 269 396 

Riksförbundet Sveriges 4H 984 351 1 964 661 

Riksförbundet Unga Musikanter 2 439 554 4 869 082 

Riksorganisationen Unga Reumatiker 359 700 717 927 

Riksorganisation Ungdom Mot Rasism 513940 1 025 772 

Rädda Barnens Ungdomsförbund 501 688 1 001 320 

SALT – Barn och unga i EFS 887 552 1 771 460 

Serbiska Ungdomsförbundet 508 326 1 014 568 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 640 391 1 278 155 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 548 216 1 094 183 

Svenska Kyrkans Unga 1 236 905 2 468 729 

Svenska Missionskyrkans Ungdom  1 602 001 3 197 420 

Svenska Scoutförbundet 5 877 214 11 730 265 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 361 454 721 427 

Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO 516 897 1 031 675 

Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO 3 311 726 6 609 838 

Sveriges Hundungdom 723 702 1 444 433 

Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, SVEROK 6 189 043 12 352 641 

Sveriges Schackförbund 1 314 343 2 623 287 

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 647 339 1 292 022 

Sveriges Unga Muslimer 546 585 1 090 928 

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 571 574 1 140 804 

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund  648 127 1 293 595 

Turkiska Ungdomsförbundet 555 955 1 109 629 

Ung Företagsamhet i Sverige 1 149 175 2 293 630 

Ung Pirat 1 179 143 2 353 444 

Unga Allergiker 410 648 819 612 

Unga Hörselskadade 375 877 750 215 

Unga Örnars Riksförbund 886 096 1 768 553 

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 738 848 1 474 662 

UNGiKÖR  647 684 1 292 709 

Totalt 54 099 266 107 976 339 
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Tabell 4.4 Utvecklingsbidrag 2011 

Organisation Bidragsbelopp 
statsbidrag, kr 

Bidragsbelopp lokalt 
arbete, kr 

EFK Ungs Bidragsspår  416 917 832 119 

Förbundet Skog och Ungdom  416 917 832 119 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  416 917 832 119 

Riksförbundet Goodgame 416 917 832 119 

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 416 917 832 119 

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (SBUF) 416 917 832 119 

Svenska Frisksportförbundet 416 917 832 119 

Sveriges Blåbandsungdom  416 917 832 119 

Sveriges Frimärksungdom 416 917 832 119 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 416 917 832 119 

Totalt 4 169 170 8 321 190 

 

Tabell 4.5 Etableringsbidrag 2011 

Organisation Bidragsbelopp 
statsbidrag, kr 

Bidragsbelopp 
lokalt arbete, kr 

Albakos – Albanska Ungdoms Center 336 387 671 392 

Booster riksförbund, f.d. Tech group  336 387 671 392 

Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 336 387 671 392 

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet (BHUF) 336 387 671 392 

Credo – Sv. Evangeliska student- och gymnasistförening 336 387 671 392 

Fältbiologerna  336 387 671 392 

FNUF – Föreningen Nordens Ungdomsförbund 336 387 671 392 

Grekiska Ungdomsförbundet 336 387 671 392 

Grounded Association 336 387 671 392 

Grön Ungdom Riksorganisationen 336 387 671 392 

jagvillhabostad.nu 336 387 671 392 

KRIK – Kristen Idrottskontakt 336 387 671 392 

Liberala Ungdomsförbundet 336 387 671 392 

Mattecentrum 336 387 671 392 

Peace Works  336 387 671 392 

Popkollo 336 387 671 392 

Reacta 336 387 671 392 

RFSL Ungdom 336 387 671 392 

Romska Ungdomsförbundet 336 387 671 392 

Röda Korsets Ungdomsförbund  336 387 671 392 

SESUS 336 387 671 392 

Serbiska Ungdomsorganisationen   336 387 671 392 

Smart Ungdom 336 387 671 392 

Svenska Drillförbundet 336 387 671 392 

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet 336 387 671 392 
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Unga Sportfiskares Förbund 336 387 671 392 

Ung Media Sverige 336 387 671 392 

Ungdomsinitiativet inom Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet                336 387 671 392 

Ung Vänster 336 387 671 392 

Utrikespolitiska Förbundet Sverige         336 387 671 392 

Älska livet 336 387 671 392 

Totalt 10 427 997 20 813 152 

 

Tabell 4.6 Särskilt bidrag 2011 
Organisation 

Bidragsbelopp 
statsbidrag, kr 

Bidragsbelopp 
lokalt arbete, kr 

DövBlind Ungdom 50 000 101 726 

Förbundet Ung med psoriasis 50 000 101 726 

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige 269 110 537 113 

Riksorganisationen Unga Synskadade 269 110 537 113 

Sáminuorra 269 110 537 113 

Sverigefinska Ungdomsförbundet 269 110 537 113 

Sveriges Förenade HBTQ-studenter 269 110 537 113 

Totalt 1 445 550 2 889 017 

 

Tabell 4.7 Merkostnader för resurskrävande verksamhet 2011 
Organisation Bidragsbelopp statsbidrag, kr 

Förbundet Unga Rörelsehindrade 225 000 

Riksorganisationen Unga Reumatiker 225 000 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 225 000 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 225 000 

Unga Allergiker 225 000 

Unga Hörselskadade 225 000 

Särskilt bidrag   

Dövblind Ungdom 150 000 

Förbundet Ung med psoriasis 150 000 

Riksorganisationen Unga Synskadade 150 000 

Totalt 1 800 000 

 

Tabell 4.8 Antalet medlemmar i ungdomsorganisationer efter kön och ålder 2009–2011 
7–25 år 2011 2010 2009 

Tjejer 259 061 248 694 233 833 

Killar 343 869 283 215 265 473 

Totalt 602 930 531 909 499 306 
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Antalet medlemmar i åldern 7–25 år i de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna är den 
samma avseende organisationer som får struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag och 
organisationer som får bidrag till arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.  

 

Tabell 4.9 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 

Ungdoms- 
organisationer 

2011 2010 2009 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
  sökt* beviljat sökt* beviljat sökt* beviljat 

Strukturbidrag 49 49 54 099 266 48 47 54 290 724 46 46 53 169 525 

Utvecklingsbidrag 11 10 4 169 170 9 9 4 181 040 10 10 4 617 000 

Etableringsbidrag 33 31 10 427 997 22 17 6 370 070 20 16 5 958 400 

Särskilt bidrag 12 7 1 445 550 22 20 4 400 000 23 21 4 852 981 

Resurskrävande 
verksamhet 9 9 1 800 000 11 11 2 700 000 12 12 2 900 000 

Totalt 114 106 71 941 983 112 104 71 941 834 111 105 71 497 906 

*Avser den form av bidrag som organisationen kvalificerade sig för vid Ungdomsstyrelsens bedömning av underlaget i ansökan 

 

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 

Genom regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 18 905 000 kronor att fördela som 
stöd till organisationer bildade på etnisk grund. Nedan redovisas vilka organisationer som 
beviljades organisations- eller etableringsbidrag och med vilka belopp. Vidare redovisas en 
jämförande resultatinformation för 2009–2011. 

 

Tabell 4.10 Stöd till organisationer bildade på etnisk grund 2011 
ORGANISATION Belopp, kr 

Organisationsbidrag  

Afrosvenskarnas riksförbund 256 475 

Albanska Föreningars Union i Sverige 389 776 

Albanska riksförbundet Iliria 321 219 

Armeniska riksförbundet i Sverige 296 455 

Assyriska Riksförbundet i Sverige 647 211 

Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverge 379 372 

Bangladesh riksförbund i Sverige 296 863 

Bangladesh Riksförening i Sverige 314 082 

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige 558 841 

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige 802 791 

Bosnisk-svenska kvinnoförbundet i Sverige 338 028 

F.A.P.S. Portugisiska Riksförbundet 256 736 

FAIS-IR, Italienska Riksförbundet 347 101 

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige 324 005 

Grekiska Riksförbundet 498 610 

Immigranternas Riksförbund 299 516 
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Internationella kvinnoförbundet 196 476 

Irakiska Flyktingarnas Förbund "IFF" 263 745 

Irakiska Riksförbundet i Sverige, IRS 757 320 

Iranska flyktingars riksförbund (IFRS) 423 267 

Iranska Flyktingars Riksorganisation 267 090 

Iranska Riksförbundet i Sverige 501 170 

Kaldeiska riksförbund i Sverige 273 670 

Kroatiska Riksförbundet 503 975 

Kurdiska Riksförbundet 518 179 

Kurdiska Unionens Riksförbund 442 410 

Lettiska Hjälpkommittén 266 643 

Makedoniska Riksförbundet 380 435 

Polska kongressen i Sverige 401 687 

Polska Riksförbundet 321 025 

RIFFI 227 904 

Riksförbundet Banjaluka i Sverige 278 698 

Ryska Riksförbundet i Sverige 298 813 

Serbernas Riksförbund i Sverige 609 105 

Serbiska Riksförbundet 660 466 

SIOS 556 818 

Slovenska Riksförbundet 277 292 

Somaliska riksförbundet i Sverige 416 360 

Sudanesiska Riksförbundet 296 212 

Svensk-Turkiska Riksförbundet 453 727 

Sverigeesternas förbund 270 772 

Sveriges ingermanländska Riksförbund 269 000 

Syrianska-Assyriska 384 146 

Syriska Riksförbundet 270 458 

Turkiska Riksförbundet 757 133 

Ungerska Riksförbundet 553 915 

Etableringsbidrag 

Karen Swedish Community 80 000 

Kinesiska Riksförbundet 80 000 

Kristna arabisktalande riksförbund i Sverige 80 000 

Spanska Riksförbundet 80 000 

Ukrainska Alliansen i Sverige 80 000 

Yarsan Förbundet 80 000 

Totalt 18 904 992 
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Tabell 4.11 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 
Organisationer 
bildade på etnisk 
grund 
  

2011 
 

2010 
 

2009 
 

Antal 
  

Beviljat 
bidrag, kr 

Antal 
  

Beviljat 
bidrag, kr 

Antal 
  

Beviljat 
bidrag, kr 

sökt* beviljat sökt* beviljat sökt* beviljat 

Organisationsbidrag 48 46 18 424 992 55 47 18 425 000 57 48 18 550 001 

Etableringsbidrag 17 6 480 000 15 6 480 000 6 6 450 000 

Totalt 65 52 18 904 992 70 53 18 905 000 63 54 19 000 001 

* Avser den form av bidrag som organisationen kvalificerade sig för vid bedömningen. 

 

Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller 
personer med könsöverskridande identitet eller uttryck 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 6 298 000 kronor att fördela som stöd till 
organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller 
etableringsbidrag och med vilka belopp. Vidare redovisas en jämförande resultatinformation för 
2009–2011. 
 

Tabell 4.12 Stöd till organisationer för hbt-personer eller personer med könsöverskridande identitet 
eller uttryck 2011 
ORGANISATION  Bidragsbelopp, kr 

Organisationsbidrag  

HBT socialdemokraterna  Sverige 778 268 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, 
RFSL 5 069 732 

Etableringsbidrag 

Riksförbundet Ekumeniska grupperna för Kristna Homo- och bisexuella, EKHO 150 000 

Riksorganisationen HBT-solidaritet 150 000 

Svenska Mellanöstern Nordafrikagrupp 150 000 

Totalt 6 298 000 

 

Tabell 4.13 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 
Organisationer för 
hbt-personer eller 
personer med 
könsöverskridande  
identitet 

2011 2010 2009 

Antal 
Beviljat 
bidrag, kr 

Antal 
Beviljat 
bidrag, kr 

  
Beviljat 
bidrag, kr sökt* beviljat sökt* beviljat sökt* beviljat 

Organisationsbidrag 4 2 5 848 000 5 1 5 698 000 7 1 6 042 000 

Etableringsbidrag 4 3 450 000 4 4 600 000 2 2 303 000 

Totalt 8 5 6 298 000 9 5 6 298 000 9 3 6 345 000 

* Avser den form av bidrag som organisationen kvalificerade sig för vid bedömningen. 
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Statsbidrag till kvinnors organisering 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 28 163 000 kronor att fördela som stöd till 
kvinnors organisering. Stödet var uppdelat i organisations- och etableringsbidrag samt 
verksamhetsbidrag. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- och 
etableringsbidrag och med vilka belopp. Vidare redovisas en jämförande resultatinformation för 
2009–2011. 

Organisations- och etableringsbidrag inom kvinnors organisering 

Tabell 4.14 Organisations- och etableringsbidrag 2011 
ORGANISATION Bidragsbelopp, kr 

Organisationsbidrag 

1,6 miljonerklubben 650 000 

Amningshjälpen 250 000 

Assyriska kvinnoförbundet 250 000 

Bethnahrins Kvinnoförbund 330 000 

BPW Sweden 250 000 

Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum 250 000 

Federationen Wizo Sverige 650 000 

Fjällorna 250 000 

Forum-Kvinnor och Funktionshinder 190 000 

Fredrika Bremer förbundet 600 000 

Fristående Husmodersförbundet 212 000 

Föreningen Tealogerna 250 000 

Föreningen JA! 190 000 

Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen 212 000 

Grekiska Riksförbundet 250 000 

Gröna kvinnor 330 000 

Haro 330 000 

Impra 250 000 

Internationella kvinnoförbundet 280 000 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 330 000 

Internationella Rom och Resande Kvinnoforum/ IRKF 250 000 

Kongo Kvinnors Kommitté 212 000 

KSAN 550 000 

Kurdistans demokratiska kvinnoförbund i Sverige 212 000 

Kurdistans kvinnoförbund i Sverige 650 000 

Kvinnliga Akademikers Förening 212 000 

Kvinnor för Fred 600 000 

Kvinnor för mission 330 000 

Kvinnor i Svenska kyrkan 650 000 

KvinnorKan 150 000 

Kvinnors Nätverk 330 000 

Metodistkyrkanskvinnoförbund – MKK 250 000 

NRC Winnet Sverige 550 000 

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken 210 000 
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Operation 1325 650 000 

RIFFI 550 000 

RIksförbundet Hem och Samhälle 650 000 

Serbernas RF:s Kvinnoorganisation 280 000 

Spillkråkan 212 000 

Svenska Baptisternas Kvinnoförbund 380 000 

Svenska kvinnors vänsterförbund 212 000 

Sverigefinskt Kvinnoforum 212 000 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 600 000 

Sveriges Kvinnolobby 650 000 

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar 380 000 

UNIFEM Sverige 650 000 

Wift Sverige 330 000 

Zonta International Distrikt 21 300 000 

Etableringsbidrag 

Födelsehuset 190 000 

Iranska Kurdistans demokratiska kvinnoförbund i Sverige 210 000 

Oberoende Qvinnor 210 000 

Sisters International 300 000 

Turkiska Kvinnoförbundet 212 000 

Totalt 18 638 000 

Kommentar: Under året återbetalades sammanlagt 150 000 kronor utifrån villkorade bidrag och 138 870 kronor utifrån återbetalningar av 
överskott i samband med slutredovisningar av bidragen till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag överstiger tilldelade medel att fördela. 

 

Tabell 4.15 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 

Kvinnors 
organisering 

2011 2010 2009 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
sökt beviljat sökt beviljat sökt beviljat 

Organisationsbidrag 51 48 17 516 000 59 47 14 792 000 51 44 13 685 000 

Etableringsbidrag 13 5 1 122 000 19 10 1 714 000 14 9 1 590 000 

Totalt 64 53 18 638 000 78 57 16 506 000 65 53 15 275 000 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel ha återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 
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Statligt stöd till ideella organisationers 
arbete för barn och ungdomar på lokal nivå  

Enligt villkor i regleringsbrev för 2011 skulle Ungdomsstyrelsen utlysa och fördela  

• 140 000 000 kr i organisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna. 

• 15 080 000 kr som projektbidrag till nya organisationer och verksamhetsformer som inte 
kan få medel enligt de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade 
statliga bidragsgivare, fonder eller stiftelser. 

• 6 000 000 kr som projektbidrag till organisationer som på lokal nivå i samarbete med 
kommunerna vill arbeta med stödinsatser riktade till ungdomar i åldern 16–25 år, som 
varken studerar, arbetar eller söker arbete, i syfte att de ska kunna komma in på 
arbetsmarknaden eller påbörja vidare studier. 

• 3 000 000 kr som projektbidrag till ungdomsorganisationer som vill arbeta med 
engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå. 

Organisationsbidraget redovisas i tabellerna 4.3 – 4.6, projektbidragen redovisas här.  

 

Projektbidrag till nya organisationer och verksamhetsformer 
- stöd till ungdomars fritid och organisering 

Ungdomsstyrelsen tilldelades 15 080 000 kronor att fördela till organisationer och 
verksamhetsformer som inte kan få medel enligt de regler som gäller för statsbidrag och projektstöd 
från etablerade statliga bidragsgivare, fonder eller stiftelser. Nedan redovisas vilka organisationer 
som beviljades bidrag och med vilka belopp för åren 2009–2011. 

Tabell 4.16 Stöd till ungdomars fritid och organisering 2009–2011 

Organisation 
Bidragsbelopp, kr 

2011 2010 2009 

Amatörkulturens Samrådsgrupp 400 000   

Astrid Lindgrens Hembygd 100 000   

Forum för frivilligt socialt arbete 598 600   

Fritidsforum 500 000   

Fritidsledarskolorna 1 295 000   

Gröna Studenter 150 000   

Hjärna.Hjärta.Cash 130 875   

Hyresgästföreningen Sydost 1 000 000   

JUR/Jönköpings Ungdomsråd 500 000   

KFUK-KFUM Sverige 550 000   

LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer 545 000   

Molto 500 000   

Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation 360 500   

Pannkakskyrkan riksorganisation 250 000   

RFSL Ungdom 900 000   

Royal Rangers Sverige 400 000 390 000  

Saminuorra 810 000   



UNGDOMSSTYRELSEN  2012-02-22    42 (83) 

ÅRSREDOVISNING 2011   
 
  

 

Sektor3-tankesmedja för det civila samhället 600 000   

Studieförbundet Bilda 500 000   

Studieförbundet Bilda 440 000   

Studieförbundet Bilda 450 000   

Svensk Biblioteksförening 500 000   

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund 475 000 300 000  

Svenska Gaming förbundet 252 988   

Svenska Mellanöstern Nordafrikagrupp 100 000   

Svenska Scoutrådet 290 000   

Svenska Tornedalingars Riksförbund 250 000   

Sveriges elevråd 250 000   

Sveriges Elevråd SVEA 500 000 500 000 450 000 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 500 000   

Sveriges Orkesterförbund 100 000   

Sveriges Personalvetarstuderandes riksförbund 250 000   

Sverok 500 000   

Unga KRIS-förbundet 300 000   

Unga Liberaler 250 000   

Totalt 15 497 963 1 190 000 450 000 

Kommentar: Av de fördelade medlen kommer 417 559 kronor från 2009 års Svenska Spelmedel som inte ingår i 2011 års anslag. Under 
2011 återbetalades sammanlagt 159 307 kronor till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade bidrag 
överstiger tilldelade medel att fördela. 

 

Av totalt 35 beviljade projekt hade 14 som syfte att hjälpa nya ungdomsorganisationer att möta de 
krav som ställs i förordningen för statsbidrag till ungdomsorganisationer. Samtliga dessa 
organisationer beviljades medel för att under maximalt tre års tid möta de krav som ställs för 
statsbidrag till ungdomsorganisationer. Av de fjorton projekt som beviljades medel 2011 fick ett 
stöd för tredje året och två för andra året. Vissa, exempelvis SVEA och Fritidsforum, fick stöd för 
att utveckla sin organisation från att ha kommuner som medlemmar till att ha ideella föreningar som 
medlemmar. Andra hade föreningar som medlemmar, men dessa mötte inte förordningens krav om 
bidragsberättigade medlemmar. För övriga handlade det om att de inte hade tillräckligt många 
medlemsföreningar och medlemmar. Myndighetens bedömning är att stödformen haft stor betydelse 
för att främja ungas organisering då resultat från tidigare år visat att flera projekt som beviljats stöd 
på detta sätt lyckats utveckla sin verksamhet och kvalificera sig för statsbidrag. 
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Tabell 4.17 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 

Ungdomars 
fritid och 
organisering 

2011 2010 2009 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

sökt beviljat sökt beviljat sökt beviljat 

Projektbidrag 167 33 15 297 963 187 42 18 354 900 169 54 19 990 000 

Nätverk för 
ungdoms-
frågor 

2 2 200 000 14 2 200 000 - - - 

Totalt 169 35 15 497 963 201 44 18 554 900 169 54 19 990 000 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 

Statligt stöd för verksamhet med unga som varken studerar eller arbetar 

Ungdomsstyrelsen hade 6 000 000 kronor att fördela till organisationer som på lokal nivå i 
samarbete med kommuner vill arbeta med stödinsatser riktade till ungdomar i åldern 16–25 år, som 
varken studerar, arbetar eller söker arbete, i syfte att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden 
eller påbörja vidare studier. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med 
vilka belopp samt antal ansökningar, bifall och avslag. 

Tabell 4.18. Stöd till unga som varken studerar eller arbetar 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

ABF Västra Västmanland 130 000 

Communicare 1 497 000 

Framtidens unga romer 600 000 

Föreningen Furuboda 600 000 

Föreningen Urkraft 675 000 

Lunds Ungdoms- och hemgård 934 000 

Projektor Ideell förening 380 000 

Somalilands Förening 800 000 

Studiefrämjandet Södra Dalarna 384 000 

Totalt 6 000 000 

 

Tabell 4.19 Stöd till unga som varken studerar eller arbetar 2011 
Stöd till unga som varken studerar 
eller arbetar 
 
 

2011 

Antal 
Beviljat bidrag, kr 

sökt beviljat 

Projektbidrag 29 9 6 000 000 

 

Stöd beviljades till nio organisationer. Projekten är förlagda till Malmö, Kristianstad, Lund, 
Göteborg, Växjö, Kungsör, Avesta, Hedemora och Sollentuna samt Stockholms län. Föreningarna 
Urkraft, Communicare och Furuboda fick utöver stöd till lokala projekt även stöd för att genomföra 
regionala erfarenhetsträffar och kartlägga insatser för att inkludera unga människor i studier och 
arbete. 
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Statligt stöd till verksamhet med engagemangsguider 

Ungdomsstyrelsen hade 3 000 000 kronor att fördela till ungdomsorganisationer som vill arbeta 
med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå. Nedan 
redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp samt antal ansökningar, 
bifall och avslag för 2010–2011. 
 

Tabell 4.20 Stöd till engagemangsguider 2011  
Organisation Bidragsbelopp, kr 

ABF Malmö 930 000 

IFK Öxnehaga 260 000 

KFUK-KFUM Sverige 524 900 

Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation (MIP) 500 000 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 600 000 

Unga Örnar Luleåkretsen 450 000 

Totalt 3 264 900 

Kommentar: Under året återbetalades 264 914 kronor till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade bidrag 
överstiger tilldelade medel att fördela. 

 
Stöd beviljades till sex ideella organisationer. Tre av dessa är traditionella ungdomsorganisationer. 
Två har medlemsföreningar och samarbetspartner som är ungdomsorganisationer och en av 
organisationerna är en lokal förening med utpräglad ungdomsverksamhet. Projekten är förlagda till 
Malmö, Jönköping, Göteborg, Solna, Umeå, Skellefteå och Luleå.  

Tabell 4.21 Jämförbar resultatinformation 2010–2011 
Engagemangsguider 
  
  

2011 2010 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr sökt beviljat sökt beviljat 

Med medel från Ungdomsverk-
samhet på lokal nivå 37* 6 3 264 900 91* 11 7 995 000 

* Stöd till verksamheter med engagemangsguider har fördelats från två anslagsposter. Vid ansökningstillfället angav inte föreningarna 
från vilken anslagspost som bidraget söktes. Därför anges det totala antalet ansökningar i tabellen.  

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 
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Statligt stöd till verksamhet med engagemangsguider 

Ungdomsstyrelsen tilldelades 7 000 000 kronor från anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder, varav 
6 300 000 kronor, motsvarande 90 procent, fanns till förfogande att fördela till att stödja 
organisationer på lokal nivå som vill arbeta med engagemangsguider eller liknande metoder bland 
kvinnor och tjejer i områden med lägre organisationsgrad. Nedan redovisas vilka organisationer 
som beviljades bidrag och med vilka belopp. Vidare redovisas en jämförande resultatinformation 
för 2010–2011. 

Tabell 4.22 Stöd till engagemangsguider från anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

FC Linköping United 500 000 

Fisksätra Folkets Hus 361 000 

Gottsunda Teater Ideella Förening 776 000 

Göteborgs Räddningsmission 510 000 

Hallunda-Norsborgs Föreningsråd 600 000 

Hidde Iyo Dhaqan 590 000 

IFK Öxnehaga 120 000 

Individuell Människohjälp 600 000 

KFUK-KFUM Sverige 89 100 

Riksteatern 960 000 

Rinkeby Folkets Husförening 850 000 

Studiefrämjandet Gävle Dala Norr 450 000 

Totalt 6 406 100 

Kommentar: Under året återbetalades 106 773 kronor till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade bidrag 
överstiger tilldelade medel att fördela. 

 

Tabell 4.23 Jämförbar resultatinformation 2010–2011 
Engagemangsguider 
  
  

2011 2010 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr sökt beviljat sökt beviljat 

Med medel från Särskilda 
jämställdhetsåtgärder 37* 11 6 406 100 91* 10 3 600 000 

* Stöd till verksamheter med engagemangsguider har fördelats från två anslagsposter. Vid ansökningstillfället angav inte föreningarna 
från vilken anslagspost som bidraget söktes. Därför anges det totala antalet ansökningar i tabellen. 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 
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Verksamhetsbidrag till kvinnors organisering 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 28 163 000 kronor att fördela som stöd till 
kvinnors organisering. Stödet var uppdelat i organisations- och etableringsbidrag samt 
verksamhetsbidrag. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades verksamhetsbidrag och 
med vilka belopp. Vidare redovisas en jämförande resultatinformation för 2009–2011. 

Tabell 4.24 Verksamhetsbidrag 2011 

 
Kommentar: Under året återbetalades 899 544 kronor till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade bidrag 
överstiger tilldelade medel att fördela. 
  

Organisation Bidragsbelopp, kr 

1,6 miljonerklubben 399 000 

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige 284 000 

Fjällorna 90 000 

Födelsehuset 484 000 

Give it forward 200 000 

Gröna Kvinnor 235 000 

Hallongrottans vänner 500 000 

Interfem 500 000 

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet 450 000 

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 562 000 

Iranska Kvinnosamfundet i Sverige 267 780 

Iranska Kvinnosamfundet i Sverige 500 000 

Kristen & Kvinna 250 000 

Kurdisk Internationell Kvinnoförening 350 000 

Kvinnliga Akademikers Förening 105 000 

Kvinnojourer i Norrbotten 515 500 

KvinnorKan 400 000 

Kvinnors Rätt 77 000 

Livstycket 350 000 

Resurscenter för rysktalande kvinnor Berus 250 000 

SIOS 330 000 

Somaliska Kvinnoföreningen 290 000 

Stockholms Tjejjour 529 000 

Svensk-Kinesiska Kulturföreningen 209 900 

SweQ 148 000 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 74 000 

Sveriges Kvinnolobby 500 000 

Sveriges Kvinnolobby 500 000 

Systerjouren Somaya 654 600 

W.I.S.P 450 000 

Womens Liberation 182 000 

Totalt 10 636 780 
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Inom verksamhetsbidrag till kvinnors organisering kategoriseras ändamålen efter den huvudsakliga 
inriktningen på respektive projekt. De 31 beviljade projektbidragen fördelade sig till ändamålen 
enligt följande: internationellt utbyte/internationell konferens (4), demokrati (4), 
jämställdhetsintegrering (0), jämställdhet/arbetsmarknad (3), jämställdhet/integration (4), makt och 
inflytande (2), organisationsutveckling (6), våld mot kvinnor (6), opinionsbildning (1) och hälsa (1). 

Tabell 4.25 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 

Kvinnors 
organisering 
  

2011 2010 2009 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

sökt beviljat sökt beviljat sökt beviljat 

Projektbidrag 83 31 10 636 780 84 34 11 914 700 101 47 13 976 600 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 

 

Statligt stöd till jämställdhetsprojekt 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 7 000 000 kronor att fördela som stöd för 
jämställdhetsprojekt. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka 
belopp.  

Tabell 4.26 Stöd till jämställdhetsprojekt 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

1000 möjligheter 739 300 

Africa Union Sweden 300 000 

Botkyrka Kvinno- och tjejjour 450 000 

Bröder och Systrar 450 000 

Byrån mot diskriminering i Östergötland 570 000 

Fenix 500 000 

Foff forum för feministiska föräldrar 368 000 

Föreningen Civis 375 000 

Gertruds döttrar 125 000 

Kista Folkhögskolas förening 660 000 

Kvinnojouren Stina 280 000 

Le Romané Nevimata 350 000 

RealStars Ideella förening 300 000 

Resurs Uppland/Winnet Uppsala län 375 000 

Riksorganisationen Män för jämställdhet 180 000 

Ryska Riksförbundet i Sverige 135 000 

Rättviseförmedlingen 400 000 

Sveriges Makalösa Föräldrar 275 000 

UN Women Sverige 450 000 

Totalt 7 282 300 
Kommentar: Under året återbetalades 285 210 kronor till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade bidrag 
överstiger tilldelade medel att fördela. 



UNGDOMSSTYRELSEN  2012-02-22    48 (83) 

ÅRSREDOVISNING 2011   
 
  

 

 

Inom statsbidrag till jämställdhetsprojekt har ändamålen kategoriserats utifrån de fyra 
jämställdhetspolitiska delmålen. De 19 beviljade projektbidragen fördelade sig till ändamålen enligt 
följande: makt och inflytande (10), ekonomisk jämställdhet (5), obetalt hem- och omsorgsarbete (2) 
samt mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet (2). Ungdomsstyrelsen prioriterade under 2011 
projekt som var inriktade på delmålen ekonomisk jämställdhet och obetalt hem- och omsorgsarbete, 
vilket resulterade i att antalet beviljade bidrag inom dessa delmål ökade.  

 

Tabell 4.27 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 
Jämställdhets-
projekt 2011 2010 2009 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

sökt beviljat sökt beviljat sökt beviljat 
Projektbidrag till 
jämställdhets-
projekt 

124 19 7 282 300 105 21 7 067 500 94 30 6 900 200 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 

 

Statligt stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter 

Genom regeringsbeslut tilldelades Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor för verksamheter i de 
nationella minoriteternas organisationer för jämställdhet och mot diskriminering, varav 2 700 000 
kronor, motsvarande 90 procent, skulle fördelas till detta ändamål. Nedan redovisas vilka 
organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.  

 

Tabell 4.28 Stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

É Romani Glinda 300 000 

Federationen Wizo Sverige 252 000 

Judiska Församlingen i Stockholm 300 000 

Judiska Museet i Stockholm 70 000 

Le Romané Nevimata 248 000 

Romano Hango 200 000 

Romska Ungdomsförbundet 400 000 

Svenska Samernas riksförbund 513 000 

Sverigefinska folkhögskolan 120 000 

Sverigefinska Riksförbundet 297 000 

Totalt 2 700 000 

Under året återbetalades 19 733 kronor. 

Ungdomsstyrelsen hade 2008–2010 ett liknande uppdrag att fördela bidrag för verksamheter i de 
nationella minoriteters organisationer för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ungdomsstyrelsen 
har därför valt att redovisa de fördelade bidragen 2011 tillsammans med fördelningen av det 
tidigare bidraget 2009–2010 i tabell 4.29. 
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Tabell 4.29 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 

Jämställdhetsarbete 
bland nationella 
minoriteter 

2011 2010 2009 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

sökt beviljat sökt beviljat sökt beviljat 

Projektbidrag 16 10 2 700 000 15 8 2 250 000 35 12 1 386 000 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 

 

Statligt stöd till verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 8 320 000 kronor att fördela som stöd till 
verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans. Nedan redovisas vilka 
organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.  

Tabell 4.30 Stöd till verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

Afrikanska Ungdomsförening i Skåne 105 000 
Albanska Föreningars Union i Sverige 151 000 
Centrum för Mänskliga rättigheter 600 000 
Centrum mot rasism 1 000 000 
Folkbildningsförbundet 400 000 
Humanisterna 360 000 
Interfem 560 000 
Kumulus 400 000 
Lunds Kickboxningssällskap 120 000 
Naturbrukskolornas förening 200 000 
Riksorganisationen Same Ätnam 100 000 
Romska Ungdomsförbundet 600 000 
Sensus Studieförbund 442 900 
Sofia Församling 450 000 
Svenska FN-förbundet 400 000 
Svenska kommittén mot antisemitism 350 000 
Svenska Mellanöstern Nordafrikagruppen 500 000 
Svenska Transportarbetareförbundet 450 000 
Sveriges Unga Muslimer 50 000 
Teater Moped 220 000 
The English International Association of Lund och Malmö 400 000 
Ungdom Mot Rasism 812 750 
Totalt 8 671 650 
Kommentar: Under året återbetalades 351 658 kronor till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade bidrag 
överstiger tilldelade medel att fördela. 

Inom stödformen verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans sökte 53 föreningar stöd. 
Av dessa fick 17 bidrag för projekt som har till ändamål att förebygga och motverka rasism eller 
liknande former av intolerans som kan ta sig uttryck i bland annat antisemitism, islamofobi, afrofobi, 
antiziganism och homofobi. De beviljade projekten fördelade sig enligt följande: rasism (6), 
antisemitism (2), islamofobi (3), afrofobi (2), antiziganism (2) och homofobi (2). 
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Tabell 4.31  Jämförbar resultatinformation 2009–2011 

Verksamheter 
mot rasism 
och intolerans 

2011 2010 2009 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

sökt beviljat sökt beviljat sökt beviljat 

Projektbidrag 90 22 8 671 650 79 18 7 682 290 97 33 10 742 000 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 

 

Statligt stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 10 000 000 kronor att fördela som stöd till 
verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Nedan redovisas vilka organisationer 
som beviljades bidrag och med vilka belopp.  

Tabell 4.32 Stöd för att förebygga och motverka diskriminering 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar 839 500 

Byrån mot diskriminering i Norrköping 859 500 

Centrum för Mänskliga Rättigheter 951 500 

Forum För Lika Rättigheter 843 500 

Göteborgs Rättighetscenter 506 460 

Humanitas Antidiskriminering Sörmland 796 500 

Integrationsforum/ADB Trollhättan 163 440 

MRO Diskanti 747 000 

Röda Korsets byrå mot diskriminering i Jämtland 100 600 

Röda Korsets byrå mot diskriminering i Norrbotten 794 500 

Röda Korsets byrå mot diskriminering i Västernorrland 594 000 

Röda Korsets byrå mot diskriminering på Gotland 179 538 

SIOS 928 500 

Uppsala Föreningsråd 867 500 

Örebro Rättighetscenter 827 500 

Totalt  9 999 538 

 

Tabell 4.33 Jämförbar resultatinformation 2009–2011 
Verksamheter som 
förbygger och 
motverkar 
diskriminering 

2011 2010 2009 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
Antal Beviljat 

bidrag, kr 
sökt beviljat sökt beviljat sökt beviljat 

Verksamhetsbidrag 39 22 9 999 538 35 16 9 999 123 32 18 14 149 011 
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Statligt stöd till organisationers arbete mot diskriminering 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 4 000 000 kronor till organisationers arbete 
mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna verksamheten, varav 3 600 000 kronor, 
motsvarande 90 procent, fanns till förfogande att fördela till detta. Nedan redovisas vilka 
organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.  

Tabell 4.34 Stöd till arbete mot diskriminering 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

Handikappförbundets samarbetsorganisation 494 798 

Uppsala Föreningsråd 602 204 

Ungdom mot rasism 572 028 

SIOS 563 500 

Svenska Muslimer för fred och rättvisa 532 000 

Sveriges Föreningar 265 000 

IBN Rushd Studieförbund 570 470 

Totalt 3 600 000 

Under året återbetalades 102 427 kronor. 

 

Tabell 4.35 Jämförbar resultatinformation 2010–2011 

Organisationers 
arbete mot 
diskriminering 

2011 2010 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

Sökt beviljat sökt beviljat 

Projektbidrag 21 7 3 600 000 34 8 4 500 000 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel återbetalas till Ungdomsstyrelsen och fördelas igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 
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Statligt stöd till verksamhet med yrkesinriktat mentorskap 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor till verksamheter med 
yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare, varav 4 500 000 kronor, motsvarande 90 
procent, fanns till förfogande att fördela till detta. Nedan redovisas vilka organisationer som 
beviljades bidrag och med vilka belopp.  

Tabell 4.36 Stöd till verksamhet med yrkesinriktat mentorskap 2011 
Organisation Bidragsbelopp, kr 

ABF 511 500 

Brämhulta företagarförening 322 500 

Integration in Sweden 547 500 

Internationella kvinnoföreningen i Malmö 456 000 

Iranska föreningarnas riksförbund, IFR 693 750 

Jusek 543 750 

MINE-etnisk mångfald i näringslivet 478 539 

Svenska Röda Korset 468 273 

Yrkesmentorer inom Rotary 555 000 

Totalt 4 576 812 

Kommentar: Under året återbetalades 92 308 kronor till Ungdomsstyrelsen och fördelades igen. Det innebär att summa beviljade bidrag 
överstiger tilldelade medel att fördela. 

 

Tabell 4.37 Jämförbar resultatinformation 2010–2011 

Yrkesinriktat 
mentorskap för 
nyanlända 

2011 2010 

Antal 
Beviljat 

bidrag, kr 

Antal Beviljat 
bidrag, kr 

sökt 
beviljat 

sökt beviljat 

Projektbidrag 9 9 4 576 812 44 9 4 500 000 

Kommentar: Under ett år kan beviljade medel ha återbetalats till Ungdomsstyrelsen och fördelats igen. Det innebär att summa beviljade 
bidrag kan överstiga tilldelade medel att fördela. 
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Statligt stöd att förebygga antidemokratiskt agerande bland unga 

I regleringsbrev för 2011 tilldelades Ungdomsstyrelsen 7 000 000 kronor till verksamhet som 
stärker ungdomars demokratiska värderingar och förebygger att ungdomar utvecklar ett 
antidemokratiskt agerande eller rekryteras till antidemokratiska rörelser samt till verksamheter som 
förmedlar demokrati- och ledarskapsutbildning till unga som kan agera förebilder på lokal nivå. Av 
dessa medel fanns 6 300 000 kronor, motsvarande 90 procent, till förfogande att fördela. Nedan 
redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp samt antal ansökningar, 
bifall och avslag. 

 

Tabell 4.38 Stöd till verksamhet som förebygger antidemokratiskt agerande bland unga 2011 

 

Tabell 4.39 Antal ansökningar, bifall och avslag för verksamhet att förebygga antidemokratiskt 
agerande bland unga 2011 

Förebygga antidemokratiskt 
agerande bland unga 

2011 

Antal 
Beviljat bidrag, kr 

sökt beviljat 

Främja demokratiska värderingar 8 5 2 247 511 

Förebygga antidemokratiskt agerande 16 3 2 300 000 

Ledarskapsutbildning 24 4 1 750 400 

Totalt 48 12 6 297 911 

ORGANISATION Bidragsbelopp, kr 

Främja demokratiska värderingar 

Boo Folkets Hus 387 600 

Föreningen Ordfront 530 000 

Studiefrämjandet Umeåregionen 258 880 

Svenska Muslimer för Fred och Rätvisa 605 000 

Sveriges Unga Muslimer 466 031 

Förebygga antidemokratiskt agerande  

Exit Fryshuset – Stiftelsen KFUM söder 800 000 

Fryshuset 800 000 

Stiftelsen Teskedsorden 700 000 

Ledarskapsutbildning  

Boo Folkets Hus 285 600 

Fryshuset 560 000 

Göteborgs Räddningsmission 255 000 

Studiefrämjandet i Stockholm 649 800 

Totalt 6 297 911 
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5 Verksamhet EU-program 

5.1 Uppdrag 

Ungdomsstyrelsen har enligt instruktionen i uppdrag att vara nationellt kontor för de EU-program 
inom ungdomsområdet som regeringen beslutar. Myndigheten ansvarar för att programmen 
genomförs i Sverige. Dessa är Ung och Aktiv i Europa, stödstrukturen SALTO Information 
Resource Center (IRC) och informationsnätverket Eurodesk. Inom ramen för Ung och Aktiv i 
Europa handläggs och beviljas bidrag till organisationer, kommuner och mer löst sammansatta 
grupper. Dessutom anordnar Ungdomsstyrelsen olika typer av kompetensutveckling för målgruppen 
som finansieras av bidragsmedel. Utöver bidragshantering har Ungdomsstyrelsen som nationellt 
kontor för Ung och Aktiv i Europa i uppdrag att främja utvecklingen av nationell och europeisk 
ungdomspolitik samt nationellt ungdomssamarbete. 

Förutom vad som framgår i regleringsbrev ingår återrapportering i form av regeringsrapporter och 
rapporter till kommissionen som lämnas i särskild ordning. 

 

5.2 Prestationer 

5.2.1 Prestationsområde: EU-program 

Ung och Aktiv i Europa är ett EU-program som gör det möjligt att arbeta praktiskt med 
ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Ungdomsstyrelsen är nationellt 
kontor för programmet som pågår till och med 2013. Syftet är att främja ungas aktiva deltagande i 
samhället, öka förståelsen mellan unga i olika länder och inspirera kommuner och organisationer till 
internationella samarbeten. Programmet främjar rörlighet inom och utom EU:s gränser, icke-
formellt lärande och interkulturell dialog samt uppmuntrar alla unga att vara med, oavsett 
utbildning eller social och kulturell bakgrund. Utöver de europeiska prioriteringar som Europeiska 
kommissionen beslutar om kan varje programland besluta om nationella prioriteringar. Från 2010 
och fram till 2013 prioriterar Ungdomsstyrelsen projekt med eller för unga arbetslösa. Under 2011 
prioriterade Ungdomsstyrelsen även frivilligarbete i linje med Europaåret för Frivilligarbete som 
Ungdomsstyrelsen var koordinerande aktör för. 

Uppdragen Eurodesk och SALTO IRC redovisas i särskild ordning till Europeiska kommissionen.  
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Tabell 5.1 Antal inkomna och beviljade ansökningar. Samtliga delprogram, EVS ackreditering och 
TCP 2009–2011 

  
Delprogram 

2011 2010 2009 

Inkomna Beviljade Inkomna Beviljade Inkomna Beviljade 

Ungdomsutbyte 64 29 80 37 91 38 

Ungdomsinitiativ 50 16 44 18 56 27 

Demokratiprojekt  4 3 10 3 7 3 

Europeisk volontärtjänst 76 55 89 62 82 58 

Ung i världen 32 13 38 9 41 13 

Utbildning och 
nätverksbyggande 16 9 27 11 18 9 

Möten mellan ungdomar 
och personer med ansvar 
för ungdomspolitiken 

15 9 8 4 9 2 

Summa 257 134 296 144 304 150 

EVS ackreditering* 59 38 63 42 58 44 

TCP** 45 45 55 51 54 45 

Totalt 361 217 414 237 416 239 

. *Organisationer som skickar eller ta emot volontärer inom Europeisk volontärtjänst måste ansöka om ackreditering.  

**TCP (Training and Cooperation Plan) omfattar kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn som initieras av 
Ungdomsstyrelsen. För TCP 2011 redovisas aktiviteter planerade under 2011 även om genomförandet i vissa fall kan ske fram till och 
med juni 2012. 

 

Totalt inkom 257 ansökningar till Ung och Aktiv i Europa under 2011. Av dem beviljades 134 
medel. Sammantaget var antalet ansökningar något lägre 2011 än 2010 och andelen beviljade 
projekt 52 procent jämfört med 49 procent 2010. Projekt som inte följt formella kriterier eller 
brustit i kvalitet avslogs och det begränsade ekonomiska utrymmet inom vissa delprogram 
medförde en hård prioritering bland ansökningarna.  

För andra året i rad minskade antalet ansökningar inom Ungdomsutbyte, en trend som finns i flera 
europeiska länder. Svårigheterna att hitta medfinansiering för organisationer och kommuner i 
ekonomiskt ansträngda tider framfördes som ett skäl till detta, vilket påverkar inte bara svenska 
organisationer utan kanske framförallt partnergrupperna runt om i Europa. Övriga delprogram 
minskade också något, undantagna var Ungdomsinitiativ och Möten mellan unga och personer med 
ansvar för ungdomspolitiken. Inom det sistnämnda delprogrammet närapå fördubblades antalet 
ansökningar jämfört med året innan.  

Ansökningarna till Europeisk volontärtjänst minskade med 15 procent, men trots detta beviljades 
nästintill lika många volontärer bidrag som året innan och under längre perioder. Detta skedde på 
grund av att allt fler organisationer arbetar långsiktigt och strategiskt och ansöker om att skicka eller 
ta emot fler volontärer i samma ansökan.  

Utöver bidragshantering ingår i uppdraget som Nationellt kontor att koordinera och genomföra 
ankomst-, halvtids- och utvärderingskurser för svenska och utländska volontärer. Under 2011 
genomfördes 18 kurser med 236 deltagare.  
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För att kunna ansöka om att skicka eller ta emot volontärer inom Europeisk volontärtjänst måste 
organisationerna vara ackrediterade. Detta sker genom en intresseanmälan till Ungdomsstyrelsen 
som bedömer och godkänner organisationens kapacitet att ta emot eller skicka volontärer. 
Ackrediteringen innebär inte att projektansökan automatiskt beviljas eller att organisationen 
garanteras bidrag. Intresseanmälningarna låg på ungefär samma nivå 2011 som tidigare år och flera 
aktörer prioriterade projekt med inriktning på sysselsättning och att få unga i arbete, vilket var i 
linje med Ungdomsstyrelsens nationella prioritet.  

Inom ramen för TCP genomfördes eller planerades 45 kompetenshöjande utbildningsaktiviteter 
under 2011. Ungdomsstyrelsen reviderade arbetet med utbildningarna under 2011 för att bättre 
kunna möta målgruppens behov och samtidigt effektivisera hanteringen av utbildningarna. Bland 
annat genomfördes ”skrivarstugor” för att bättre och mer konkret kunna stötta organisationerna 
inför ansökningstillfällena. 

Under 2010 gick Ungdomsstyrelsen med i RAY (Research based on Analysis of Youth in Action 
programme). Sverige skickade i slutet av 2010 ut en enkät till deltagare och ledare kring vad de lärt 
sig i Ung och Aktiv i Europa-projekt. De 711 svarande angav bland annat att de i hög grad lärt sig 
att arbeta i grupp och diskutera fram lösningar, att de numera kommunicerar bättre med personer 
som talar ett annat språk samt har lättare att omsätta idéer i praktiken.  

 

 

Tabell 5.2 Antal och andel deltagare i delprogrammen och TCP fördelade på kön, 2009–2011  
Delprogram 2011 2010 2009 

 
Antal Andel 

tjejer  
Andel 
killar 

Antal Andel 
tjejer  

Andel 
killar 

Antal Andel 
tjejer  

Andel 
killar 

Ungdomsutbyte 928 53 47 1006 54 46 1151 50 50 

Ungdomsinitiativ 331 53 47 211 50 50 248 49 51 

Demokratiprojekt  102 50 50 260 51 49 106 50 50 

Europeisk volontärtjänst 133 70 30 130 46 54 98 77 23 

Ung i världen 344 53 47 240 52 48 326 50 50 
Utbildning och 
nätverksbyggande 177 52 48 283 53 47 179 51 49 

Möten mellan ungdomar 
och personer med ansvar 
för ungdomspolitiken 

1383 49 51 767 50 50 347 49 51 

TCP 566 50 50 695 49 51 363 56 44 

Totalt 3 964 52 48 3 592 51 49 2 818 52 48 

 

Könsbalansen bland deltagarna var liksom tidigare år mycket jämn med totalt sett 52 procent tjejer. 
Nästan alla delprogram hade 50–53 procent tjejer och Ungdomsstyrelsen arbetade för att stimulera 
organisationerna att sträva efter en jämn könsbalans.  

Ett något lägre antal personer ur målgruppen yrkesverksamma som arbetar med unga deltog i 
kompetenshöjande utbildningar eller seminarier inom TCP under 2011, 566 personer, än 2010 då 
695 personer deltog. Aktiviteterna omfattade såväl internationella som nationella utbildningar och 
könsbalansen bland deltagarna var jämn, i likhet med 2010.  
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Tabell 5.3 Total summa fördelade bidrag per delprogram och TCP 2009–2011. Belopp i euro 
Delprogram 2011 2010 2009 

Ungdomsutbyte 558 223 660 305 660 711 

Ungdomsinitiativ 141 589 155 139 254 468 

Demokratiprojekt  94 725 95 899 105 009 

Europeisk volontärtjänst (inkl kurser) 1 138 395 1 082 929 883 381 

Ung i världen 264 709 163 553 242 871 

Utbildning och nätverksbyggande 141 646 197 812 128 557 

TCP* 261 473 179 313 129 563 

Möten mellan ungdomar och personer 
med ansvar för ungdomspolitiken 274 549 111 981 70 000 

Totalt 2 875 309 2 646 931 2 474 560 

* 2011 års bidrag avser planerade projekt som ska genomföras innan utgången av juni 2012. 

 

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa hade fem ansökningstillfällen under året. Handläggningen 
följer samma cykel vid varje ansökningsomgång och den totala handläggningstiden var 5–6 veckor 
per ansökningscykel. Samtliga bidragsmedel intecknades under året. Intresset varierar något för 
olika delprogram mellan åren, men generellt har intresset för programmet ökat, och trots årligen 
ökande bidragsmedel har samtliga pengar fördelats .  
 

Tabell 5.4 Beviljade inkluderingsprojekt 2009–2011 
 2011 2010 2009 

Inkluderingsprojekt  77 69 63 

Totalt beviljade projekt  134 144 150 

 

I programmet prioriterades unga med begränsade möjligheter och projekt med inkluderingsteman. 
Europeiska kommissionen definierar unga med begränsade möjligheter utifrån ett antal hinder som 
kan medföra att deras tillgång till icke-formella och formella meriter, mobilitet och deltagande i 
samhället är begränsad jämfört med andra jämnåriga. Det kan gälla bristande utbildning, 
socioekonomisk, geografisk eller kulturell bakgrund samt unga med funktionsnedsättning. 
Inkluderingsskälen som angavs av flest projektarrangörer berörde deltagarnas sociala, kulturella och 
etniska bakgrund. Under 2011 fortsatte Ungdomsstyrelsen också att prioritera projekt som främjade 
inkludering av unga arbetslösa, 28 procent av beviljade projekt totalt (39 projekt) handlade om 
arbetslöshet eller om att inkludera unga arbetslösa. Generellt utgjorde inkluderingsprojekten 
inklusive arbetslöshetsprojekt 57 procent av alla beviljade projekt.  
  



UNGDOMSSTYRELSEN  2012-02-22    58 (83) 

ÅRSREDOVISNING 2011   
 
  

 

6 Verksamhetsstyrning  

 

6.1 Organisation 

6.1.1 Insynsråd 

Ungdomsstyrelsens insynsråd har sammanträtt fyra gånger under året. Rådet består av Nihad Bunar, 
Soma Amin, Hanna Broberg, Pia Enochsson, Wadih El-Achkar, Emma Henriksson, Felix König, 
Ellen Landberg, Henrik Melius och Viveca Urwitz. Ungdomsstyrelsens generaldirektör är 
ordförande i insynsrådet.   

6.1.2 Anställda 

Myndigheten leds av en generaldirektör. Myndigheten hade 71 personer anställda vid årets slut (70 
personer 2010 och 68 personer 2009). Av dessa tjänster var 59 tillsvidareförordnanden, 2 var 
vikariat och 10 var allmänna visstidsanställningar.  

Medeltal anställda i tjänst var 70. Medelåldern var 43 år. Årsarbetskrafter var 68,83. 
Åldersspridningen var 26 till 65 år.  

Tjänsterna fördelade sig på 43 kvinnor och 28 män, vilket innebär att andelen kvinnor var 61 
procent och andelen män 39 procent. Andelen män ökade med 2 procentenheter i förhållande till 
2010.            

6.1.3 Enheter 

Myndigheten är organiserad i tre verksamhetsenheter och en stabsenhet. Enheten för nationell och 
kommunal ungdomspolitik (29 personer), enheten för organisationsstöd (14 personer), enheten för 
internationellt samarbete (10 personer) och stabsenheten (17 personer).  

 

6.1.4 Sjukfrånvaro 

Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska 
myndigheten lämna uppgift om sjukfrånvaro. Ungdomsstyrelsen har följt förordningen. Uppgift ska 
inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio personer eller om uppgiften kan hänföras till 
en enskild individ. 

Tabell 6.1 Anställdas sjukfrånvaro 2011 och 2010 
Sjukfrånvaro*  Totalt 2011, andel (%) Totalt 2010, andel (%) 
Totalt 1,20 1,10 

Kvinnor 1,50 1,70 

Män - 0,30 

Anställda 30−49 år 1,40 1,20 

50 år eller äldre - 1,30 
* Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid. 
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6.1.5 Kompetensförsörjning 
Ungdomsstyrelsen har som mål att behålla, utveckla och rekrytera den kompetens som är nöd-
vändig för att uppnå verksamhetens mål. 

Myndigheten har som fortsatt mål att rekrytera personal med olika bakgrund för att behålla den 
mångfald som finns på myndigheten. Målet är att en fjärdedel av personalen ska ha utländsk 
bakgrund, ett mål som myndigheten uppfyllt under ett flertal år. Ytterligare ett mål är att 
arbetsplatsen ska ha jämn könsfördelning. Myndigheten hanterar detta bland annat genom att det i 
alla annonser för lediga tjänster framgår att Ungdomsstyrelsen har fler kvinnor än män anställda 
och gärna ser att män söker tjänsterna samt att vi eftersträvar att vara en arbetsplats som präglas av 
mångfald.  

För att i övrigt uppnå målen kring kompetens fortsätter myndigheten sitt arbete med att vara en 
attraktiv arbetsplats ur alla aspekter. Myndighetens chefer genomför regelbundet utvecklingssamtal 
med samtliga medarbetare för avstämning av arbetssituation, arbetsmiljö och kompetensutveckling. 
De anställda har ett stort mått av ansvar och självständighet i sitt arbete och möjligheter till 
vidareutveckling. I dagsläget ser inte Ungdomsstyrelsen några problem med att rekrytera personal. 

Ungdomsstyrelsen har som målsättning att även fortsättningsvis erbjuda myndighetsgemensam 
utbildning i aktuella frågor samt erbjuda introduktion till nyanställd personal och 
kompetensutveckling i statstjänstemannarollen. 
 

6.2 Verksamhetsstyrning 
 

6.2.1 Återrapporteringskrav 

• Redovisa en analys av behovet av åtgärder för att förstärka myndighetens 
verksamhetsstyrning samt ekonomiska styrning. Av analysen ska framgå vilka åtgärder som 
redan vidtagits och vilka som återstår att vidta. 

• Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att integrera verksamhetsstyrning och ekonomisk 
styrning i myndighetens verksamhetsplan. 

• Redovisa hur myndighetens uppdrag planeras så att avsatta medel används inom angiven 
tidsram. 

• Se över insatserna för att stödja den kommunala ungdomspolitiken och insatsernas resultat i 
syfte att förtydliga och öka effekten av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala 
ungdomspolitiken. 

• Redovisa de åtgärder som i övrigt har vidtagits med anledning av Statskontorets 
myndighetsanalys (2010:10). 

 

Statskontorets myndighetsanalys av Ungdomsstyrelsen 2010 pekade på ett behov av att förstärka 
verksamhetsstyrningen och den ekonomiska styrningen. När Statskontoret presenterade sin analys 
hade myndigheten redan ett pågående arbete för att förbättra styrningen. Ungdomsstyrelsen har 
därefter under de senaste två åren genomfört en rad åtgärder för att förtydliga myndighetens 
uppdrag, förstärka målstyrningen av verksamheten, förbättra uppföljningen av resultat och stärka 
den ekonomiska styrningen. 
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Statskontoret hade även synpunkter och rekommendationer på myndighetens bidragshantering samt 
på styrningen av arbetet med att stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete. Även på 
dessa punkter hade Ungdomsstyrelsen vid tidpunkten påbörjat kvalitetsstärkande insatser och det 
utvecklingsarbetet har fortsatt. 

I texten nedan besvaras de fem återrapporteringskraven för verksamhetsstyrning samlat.  

Konkretisering av Ungdomsstyrelsens instruktion – målstyrning 
Med utgångspunkt i myndighetens instruktion utvecklade Ungdomsstyrelsen under 2010 
övergripande mål för verksamheten. Dessa används i den interna styrningen och uppföljningen av 
myndigheten. 

Till Ungdomsstyrelsens övergripande mål utvecklades ett antal operationaliserade mål med 
tillhörande indikatorer som används för styrning och uppföljning av verksamheten.  

Ekonomistyrning 
På myndighetsnivå sker den övergripande fördelningen av myndighetens resurser mellan enheter 
och på prestationer i samband med beslut om verksamhetsplanen. Ungdomsstyrelsen har tagit 
intryck av Statskontorets rekommendationer och gjort en viss omfördelning av myndighetens 
förvaltningsanslag mellan olika uppgifter.  

Myndighetsledningen följer upp budgetsituationen vid ett till två tillfällen under våren och 
månadsvis under hösten. 

Verksamhetsplan och prioritering 
Av Ungdomsstyrelsens årliga verksamhetsplan framgår vilka prestationer som är kopplade till 
myndighetens olika mål samt vilka som är prioriterade under året. Vidare framgår det hur 
myndighetens resurser fördelas mellan myndighetens olika prestationsområden.  

Varje prestation ingår i detaljerade planer som knyter verksamheten till myndighetens mål och 
delmål, beskriver de aktiviteter som ska genomföras och anger hur ekonomiska resurser och 
medarbetares tid ska användas i arbetet. 

I samband med verksamhetsplaneringen beslutar myndigheten om prioritering mellan årets 
prestationer. Prioriteringen, som framgår av verksamhetsplanen, har betydelse både för den löpande 
prioriteringen mellan uppgifter under året och för återrapporteringen i myndighetens 
årsredovisning. 

Metodstöd för planering och uppföljning  
För att säkra ett enhetligt arbetssätt har myndigheten beslutat om en planerings- och 
uppföljningscykel och tagit fram en handledning för planering, uppföljning och utvärdering av 
verksamheten. 

Uppföljning och utvärdering 
Under året genomför enhetscheferna löpande uppföljning av genomförda aktiviteter, budget och 
resultat. Eventuella avvikelser ska genom detta kunna upptäckas och åtgärdas direkt för att säkra att 
uppdrag blir lösta och att resurser används inom angiven tidsram. 

När en insats är avslutad genomförs en intern utvärdering som fokuserar på resultat, genomförande 
och möjlighet att lära av arbetet. Det finns rutiner för hur resultaten ska återkopplas till 
organisationen.  
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Resultatkontrakt 
Ungdomsstyrelsen har tagit fram en modell för resultatkontrakt mellan myndighetens enhetschefer 
och generaldirektören. Resultatkontrakt kommer att skrivas för verksamhetsåret 2012. 

Tidsredovisning 
Efter en period med försök under 2010 infördes tidsredovisning under 2011. Medarbetarna har 
under året redovisat tid på prestationsnivå och i vissa fall även på aktivitetsnivå. Myndigheten 
redovisar i denna årsredovisning kostnader för våra prestationer där tidsredovisning ingår som en 
del av underlaget för vår kostnadsberäkning. Därutöver har vi gjort uppskattningar som bygger på 
de löpande avstämningarna av arbetet samt på projektplaner. 

Bidragshantering 

För att ytterligare kvalitetssäkra myndighetens bidragshantering har det digitala ansöknings- och 
redovisningssystem som varit i bruk under en tid utvecklats till att omfatta nästan alla bidrag som 
myndigheten fördelar. Information om villkor och regler för bidragsgivning har integrerats i 
ansökningssystemet och en uppdatering av informationen om bidrag har skett på 
Ungdomsstyrelsens webbplats.  

På motsvarande sätt har myndigheten tydliggjort instruktionerna till handläggarna av bidrag för att 
säkerställa en likvärdig bedömning av de olika bidragen. Uppdaterade instruktioner eller 
”hjälptexter” för en mer enhetlig bedömning inom bidragsformer har tagits fram. På så sätt har 
resurser omfördelats från stöd till enskilda bidragstagare till generella insatser som når alla.  

Utifrån erfarenheter av tillämpningen av bidragsförordningar har myndigheten lämnat förslag till 
regeringen om förändringar som kan öka rättssäkerheten och förutsättningarna för en mer likvärdig 
bedömning. 

Ungdomsstyrelsen följer årligen upp målgruppernas synpunkter på bidragsgivningens 
genomförande som en del av uppföljningen av myndighetens övergripande mål. Tillgänglighet, 
transparens och rättssäkerhet är de aspekter som åskådliggörs särskilt. Införandet av tidsredovisning 
har inneburit bättre möjligheter för intern uppföljning av hur mycket tid som läggs på respektive 
bidragsform. 

Insatser för att stödja den kommunala ungdomspolitiken  

Ungdomsstyrelsen kartlade sitt stöd till den kommunala ungdomspolitiken under 2011. I 
kartläggningen ingår både de särskilda regeringsuppdragen vars övergripande syfte har varit att 
stödja en lokal utveckling av ungdomspolitiken och de verksamheter som har finansierats med hjälp 
av myndighetens ramanslag i syfte att stödja kommunerna. Vi hämtade information genom 
dokumentstudier, enkäter och fokusgrupper, men studerade också hur de interna planerings- och 
styrprocesserna fungerade i praktiken. Utifrån den samlade kunskapen har myndigheten tagit fram 
ett strategidokument samt en rapport som beskriver insatserna mellan 1997 och 2010.  

Strategidokumentet har som syfte att rikta våra insatser mot två tydliga mål: att bidra till ett 
kunskapsbaserat arbetssätt i kommunerna samt att stärka ungdomsperspektivet i kommunernas 
verksamhet. Kartläggningen och strategidokumentet kommer att redovisas till regeringen 31 mars 
2012 i samband med att Ungdomsstyrelsen redovisar insatser, prestationer och fördelning av 
kostnader i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2011. 
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Framtida åtgärder 
Ungdomsstyrelsen kommer under 2012 att arbeta vidare med riktlinjer för prioritering av 
verksamheten och kriterier för fördelning av resurser mellan prestationer. Myndigheten kommer 
även att ta ställning till om det är möjligt att införskaffa ett elektroniskt system för planering och 
uppföljning av verksamheten.  

 

6.2.2 Ungdomsstyrelsens mål  

Ungdomsstyrelsen har med utgångspunkt i myndighetens instruktion satt egna övergripande mål för 
verksamheten. Till de övergripande målen hör ett antal delmål och indikatorer.  

 

Övergripande mål 1: Ungdomsstyrelsens kunskapsproduktion om ungas 
levnadsvillkor är relevant och efterfrågad. 

Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 
1.1 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i 
produktionen av utredningar. 

1.1.1 Antal utredningar.  

1.1.2 Antal arbetstimmar per utredning. 

1.2 Minst 70 procent av målgruppen ska anse att 
Ungdomsstyrelsens utredningar är mycket relevanta.  

1.2 Målgruppens bedömning av en utrednings relevans.  

1.3 Minst 75 procent av målgruppen ska anse att den 
kunskap de fått genom myndigheten är användbar i arbetet.  

1.3 Målgruppens bedömning av om den kunskap de fått 
genom Ungdomsstyrelsen är användbar i arbetet. 

1.4 Ungdomsstyrelsen ska fylla minst 90 procent av 
platserna på myndighetens konferenser, utbildningar och 
seminarier. 

1.4 Antal deltagare och platser på myndighetens 
konferenser, utbildningar och seminarier. 

1.5 Ungdomsstyrelsens produktioner ska spridas i 
sammanlagt minst 5 0001 exemplar. 

1.5 Antal spridda (utdelade, sålda eller nedladdade) 
exemplar av Ungdomsstyrelsens produktioner. 

1.6 Ungdomsstyrelsen ska ha minst 1 400 genomslag i 
medierna. 

1.6 Antal referenser i medierna. 

 
Övergripande mål 2: Ungdomsstyrelsen stödjer statliga och kommunala aktörer att 
förstärka ungdomsperspektivet i sin verksamhet. 

Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 
2.1 Ungdomsstyrelsen ska delta i minst 40 externa 
referensgrupper, nätverk eller kommittéer.  

2.1 Ungdomsstyrelsens medverkan i externa 
referensgrupper, nätverk och kommittéer.  

2.2 Minst 25 andra myndigheter ska medverka i 
Ungdomsstyrelsens referensgrupper. 

2.2 Andra myndigheters medverkan i 
Ungdomsstyrelsens referensgrupper. 

2.3 De statliga myndigheter som ingår i 
indikatorrapporteringen ska anse att de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

2.3 Målgruppens bedömning av om de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

2.4 Minst 1/3 av landets kommuner ska anse att de 
inspirerats av Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt 
ungdomsperspektiv. 

2.4 Målgruppens bedömning av om de inspirerats av 
Ungdomsstyrelsen att förstärka sitt ungdomsperspektiv. 

 

  

                                                      
1 Målet sätts varje år och är beroende av årets uppdrag. 
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Övergripande mål 3: Ungdomsstyrelsens bidrag är tillgängliga och hanteras effektivt, 
rättssäkert och i enlighet med dess syfte och krav.  

Delmål och indikatorer 

Delmål Indikatorer 
3.1 Minst 75 procent av ett urval av Ungdomsstyrelsens 
målgrupper ska anse att bidragen är tillgängliga och att de 
hanteras effektivt och rättssäkert. 

3.1.1 Målgruppens bedömning av bidragens 
tillgänglighet. 

3.1.2 Målgruppens bedömning av handläggningens 
rättssäkerhet. 

3.1.3 Målgruppens bedömning av handläggningens 
effektivitet. 

3.2 Ungdomsstyrelsen ska ha hög produktivitet i hanteringen 
av bidrag. 

3.2.1 Antal ansökningar, bifall och avslag 

3.2.2 Antal arbetstimmar per beslutad ansökan. 
 

6.3 Fördelning av kostnader 

Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en stabsenhet. I den administrativa 
verksamheten inom stabsenheten ingick 10,80 årsarbetskrafter 2011. Kostnaden för myndighetens 
administration uppgick den 31 december 2011 till 18 816 tkr. Genomsnittlig myndighetsgemensam 
kostnad (MGK) per person (58,03 årsarbetskrafter) är 324, 24 tkr. 
 
I informationsdelen inom stabsenheten ingick 6,83 årsarbetskrafter 2011. Kostnaden för 
myndighetens informationsarbete uppgick den 31 december 2011 till 6 594 tkr. 
Informationsinsatsernas kostnader och finansiering fördelas enligt nedan:  

 
•       40 procent till verksamhet Ungdomspolitik 

•       35 procent till verksamhet Organisationsstöd 

•       25 procent till verksamhet EU-program. 

Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 
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7 Ekonomisk redovisning 

7.1 Resultaträkning 
(belopp anges i tkr) 

 Not 2011 2010 

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag 1 55 013 61 584 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 840 2 484 

Intäkter av bidrag 3 16 263 11 757 

Finansiella intäkter 4 103 186 

Summa  75 219 76 011 

    

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 5 -44 384 -43 329 

Kostnader för lokaler 6 -4 762 -4  045 

Övriga driftkostnader 7 -24 706 -27 159 

Finansiella kostnader 8 -104 -61 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 263 -1 417 

Summa  -75 219 -76 011 

    

Verksamhetsutfall  0 0 

    

Uppbördsverksamhet    

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 
som inte disponeras av myndigheten 

  
-50 

 

 
578 

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 

  

50 

 

-578 

Saldo  0 0 

    

Transfereringar    

Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag 

 346 174 180 693 

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag 

 1 300 1 300 

    

Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag 

 
9  

20 907 
 

 
200 211 

Lämnade bidrag  10 -369 176 -381 287 

Saldo  -795 917 

Årets kapitalförändring 11 -795 917 
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7.2 Balansräkning  
(belopp anges i tkr) 

   Not 2011-12-31 2010-12-31 

TILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utveckling 12 1 045 1 389 

Summa 

 

 1 045 1 389 

Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 2 158 1 490 

Summa   2 158 1 490 

    

Fordringar    

Kundfordringar   924 889 

Fordringar hos andra myndigheter 14 1 710 1 541 

Övriga fordringar 15 596 1 955 

Summa  3 230 4 385 

    

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 16 1 419 941 

Upplupna bidragsintäkter 17 4 548 1 375 

Övriga upplupna intäkter 18 359 74 

Summa  6 326 2 390 

    

Avräkning med statsverket     

Avräkning med statsverket 19 8 077 15 238 

Summa  8 077 15 238 

    

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  2 762 4 518 

Kassa och bank   19 208 15 604 

Summa  21 970 20 122 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  42 806 45 013 
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 Not 2011-12-31 2010-12-31 

KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital    

Balanserad kapitalförändring 20 1 028 111 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   -795 917 

Summa  232 1 028 

    

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 21 3 203 2 879 

Skulder till andra myndigheter 22 2 402 3 763 

Leverantörsskulder  5 977 4 881 

Övriga skulder 23 5 931 3 832 

Summa  

 

 17 513 15 355 

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 24 3 432 3 287 

Oförbrukade bidrag 25 21 629 25 344 

Summa   25 061 28 631 

    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  42 806 45 013 
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7.3 Anslagsredovisning 
(belopp anges i tkr) 

ANSLAG Not Ingående 
överförings
-belopp 

Årets till-
delning 
enligt 
regl.brev 

Omdispo-
nerade 
anslags-
belopp 

Indragning Totalt 
disponibelt
belopp 

Utgifter Utgående 
överförings-
belopp 

 

Uo 1 6:1 Ramanslag  

Allmänna val och demokrati 

         

ap. 10 Skolval 

 

ap. 14 Dialog om samhällets 
värdegrund                                                                                                                                                                         

 

 

26 

 

569 

 

 

 

 

7 000  

 

 

50 

 569 

 

7 050 

569 

 

7 005 

0 

 

45 

Uo 13 1:1 Ramanslag 
Integrationsåtgärder 

                     

ap. 4 Mentorskapsprojekt 
2010-2012 

27 2  5 000   -2 

  

5 000 4 984 16 

ap 13 Statsbidrag till 
organisationer bildade på 
etnisk grund 

   

18 905 

   

18 905 

 

18 905 

 

0 

 

Uo 13 2:2 Ramanslag  

Åtgärder mot diskriminering 
och rasism m.m. 

         

 

ap. 1 Stöd för verksamhet 
som motverkar rasism och 
liknande former av intolerans 

 

   

  

 

 

8 320 

   

 

  

 

 

8 320 

 

 

8 320 

 

 

0 

ap. 2 Stöd till organisationer 
för homosexuella, bisexuella 
och transpersoner 

   

6 298 

   

   

 

6 298 

 

6 298 

 

0 

 

ap. 3 Stöd för verksamhet 
som förebygger och 
motverkar diskriminering 

  

 

1 

 

 

10 000 

 

 

 

  

  

 

-1 

 

 

10 000 

 

 

10 000 

 

 

0 

ap. 7 Stöd för insatser mot 
rasism och liknande former av 
intolerans som avser 
avhopparverksamhet 

 

28 

  

1 800 

   

   

 

1 800 

 

1 800 

 

0 
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ANSLAG Not Ingående 
överförings
-belopp 

Årets till-
delning 
enligt 
regl.brev 

Omdispo-
nerade 
anslags-
belopp 

Indragning Totalt 
disponibelt
belopp 

Utgifter Utgående 
överförings-
belopp 

 

 

Uo 13 3:1 Ramanslag 

Särskilda 
jämställdhetsåtgärder  

       

 

  

   

 

ap. 9 Jämställdhetsprojekt 

 

  

 

15 

 

7 000 

  

-15 

 

7 000 

 

6 997 

 

3 

 

ap. 11 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder – del till 
US 

 

 

29 

 

 

1 059 

 

 

24 000 

 

 

7 500 

 

 

-1 059   

 

 

 

31 500 

 

 

30 140 

 

 

1 360 

 

Uo 17 12:1 Ramanslag 
Ungdomsstyrelsen 

        

 

ap. 1 Ungdomsstyrelsen 

 

30 

 

662 

 

27 111 

  

 

 

27 773 

 

27 126 

 

647 

 

Uo 17 12:2 Ramanslag  

Bidrag till nationell och 
internationell 
ungdomsverksamhet 

         

 

 

 

ap. 1 Statsbidrag till  
ungdomsorganisationer 

 

 

   

 

 

 

 

 

70 612 

 

 

1 330 

 

 

 

 

 

71 942 

 

 

71 942  

 

 

0 

 

ap. 2 Nationellt kontor för EU-
program 

 

 

  

  

 

2 700 

     

 

2 700 

 

 

2 700  

 

 

0 

 

ap. 3 Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 

 

 

  

 

 

132  

 

 

6 000 

 

 

  

 

 

-132  

 

 

6 000 

 

 

5 987  

 

 

13 

         

ap 4 Stöd till expertgruppen 
EGYA inom Östersjöstaternas 
råd 

 

ap 7 Bidrag till ungdomsverk. 
– del till US – int. org. 

 

 

 

 

 

31 

  

105 

 

 

265 

 

-105 

 

 

200 

 

  

 

 

 

465 

 

 

 

  

411 

 

 

0 

 

 

54 

ap 9 Stöd till arbetsgruppen 
WGYP inom Barentsrådet 

   

360 

 

-360 

  

 

 

 

 

0 

ap 10 Stöd till en 
världsscoutjamboree i Sverige 
2011 

 

 

 

3 100 

 

 

   

3 100 

 

3 100 

 

0 
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ANSLAG Not Ingående 
överförings-

belopp 

Årets till-
delning 

enligt 
regl.brev 

Omdispo-
nerade 

anslags-
belopp 

Indragning Totalt 
disponibelt

belopp 

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp 

 

ap 12 Statligt stöd till 
organisationernas arbete för 
barn och ungdomar på lokal 
nivå 

 

Uo 17 13:3 Ramanslag  

Bidrag för kvinnors 
organisering 

 

 

32 

  

 

 

 

164 080 

 

 

100 

 

 

 

 

 

164 180 

 

 

 

163 921 

 

 

259 

 

ap. 1 Bidrag för Kvinnors 
organisering 

  

 

129 

 

 

28 163 

   

 

-129 

 

 

28 163 

 

 

28 086 

 

 

77 

 

Uo 17 13:6 Ramanslag 

Insatser för den ideella 
sektorn 

         

 

ap. 5 Uppföljning av 
överenskommelser med det 
civila samhällets 
organisationer 

 

ap. 7 Partsgemensamt forum 

 

ap. 8 Europeiska Unionens 
Frivilligår 2011 

 

  

 

33 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 200 

 

600 

 

240 

   

 

 

2 200 

 

600 

 

240 

 

 

 

2 200 

 

585 

 

240 

  

 

 

0 

 

15 

 

0 

 
 
Summa    

5 669 
 

390 759 
 

8 715 
 

-1 338 
 

403 805 
 

401 316 
 

2 489 

 

7.4 Redovisning mot inkomsttitel 
 

Inkomsttitel 

(tkr) 

Not Beräknat belopp Inkomster Utgifter 

     

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 
318 Övriga inkomster 34 0 -50 0 
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7.5 Tilläggsupplysningar och noter 
 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma.  

 
Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters 
bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s 
föreskrifter och allmänna råd till denna.  
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10§ FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. 
Brytdagen föregående år var den 10 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr 
bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr. 
 

Kostnadsmässig anslagsavräkning 

Semesterdagar som intjänats före 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2010, 1 872 tkr, har år 2011 minskat med 129 tkr. 
 

Värderingsprinciper 
 
Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, maskiner och inventarier med 
mera som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som 
uppgår till lägst tre år. Investeringarna redovisas i balansräkningen och avskrivning sker enligt den 
ekonomiska livslängd som fastställts för de olika kategorierna av anläggningstillgångar. 
Avskrivning sker från den månad som tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar 
datorutrustning kostnadsbokförs då den beräknade livslängden understiger tre år.  
 
 
Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning 

5 år Övriga kontorsmaskiner och inredningsinventarier 

5 år Bilar och transportmedel 

6 år Arkivinventarier, datornätverk och larmanläggning 

5 år Egenutvecklat dataprogram, ärendehanteringssystem 
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Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. 
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
  

Skulder 

Skulder har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens 
kurs.  

 
Anställdas sjukfrånvaro 

Uppgifter om anställdas sjukfrånvaro redovisas i avsnitt 6.1.4.  
 
 
Ersättningar och andra förmåner 

Insynsrådet 

Ledamöter Ledamot perioden Ersättning 
(kr) 

Andra förmåner 
(kr) 

Andra råds- och 
styrelseuppdrag 

Soma Amin 1101-1112  5 800 - - 

Hanna Broberg 1101-1112 4 350 - Stockholms Stadsteater AB 

Nihad Bunar 
1101-1112 2 900 - Bunar Communications AB, 

Skolinspektionens vetenskapliga råd 

Wadih-El-Achkar 1101-1112 5 800 - Jobblotsen Sverige AB. 

Pia Enochsson 1101-1112 5 800 - Arbetsgivarverket 

Emma Henriksson 1101-1112 2 900 - Allmänna reklamationsnämnden. 

Felix König 1101-1112 2 900 - Diskrimineringsombudsmannens råd 

Ellen Landberg 1101-1112 5 800 - - 

Henrik Melius 1101-1112 5 800 - Helius Media Sweden AB 
Viveca Urwitz 

1101-1112 5 800 - - 

Ledande befattningshavare 
Ordförande 

perioden  Andra förmåner 
(kr) Andra styrelseuppdrag 

Per Nilsson, 
generaldirektör 

1101-1112 1 026 351 - Centrum för idrottsforskning 

Norges Idrottshögskola 

HTK service AB, Huddinge tennisklubb 
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Noter  
(belopp anges i tkr) 

 

Resultaträkning    

 

2011 2010 

Not 1 Intäkter av anslag 

   

Intäkter av anslag 55 013 61 584 

Summa  55 013 61 584 
 
 
Specifikation anslagsposter 2011 2010 

Ungdomsstyrelsen 26 997 26 828 

Nationellt kontor för EU-program 2 700 2 600 

Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 4 641 4 610 

Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US 17 663 24 452 

Bidrag till ungdomsverk. – del till US – int.org. 411 0 

Skolval  569 831 

Stöd till expertgruppen EGYA inom Östersjöstaternas råd 0 105 

Stöd till arbetsgruppen WGYP inom Barentsområdet 0 160 

Dialog om samhällets värdegrund 707 0 

Mentorskapsprojekt 2010-2012 500 498 

Dialogvärdegrund.nu 0 1 500 

Partsgemensamt forum 585 0 

Europeiska unionens frivilligår 2011 240 0 

Summa 55 013 61 584 

 
Summa ”Intäkter av anslag” samt ”Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag” 
(401 187 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter” i anslagsredovisningen (401 316 tkr) på samtliga anslag. 
Skillnaden (129 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före 2009 (-1 872 tkr). Denna 
post har belastat anslaget 17 12:1 ap. 1, Ungdomsstyrelsen, men inte bokförts som en kostnad i 
resultaträkningen. 
   
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

   

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 3 840 2 481 

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 3 

Summa 3 840 2 484 
 
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen har ökat i förhållande till år 2010. Detta beror på att Ungdomsstyrelsen har beslutat att 
finansiera utbildningar inom utbildningsuppdragen, anslagsposten Jämställdhetsåtgärder – del till US, med konferensintäkter från och 
med år 2011.  
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2011 

 
2010 

 
Not 3 Intäkter av bidrag 
 

Intäkter från länsstyrelser till utbildningsuppdraget ”Förhindra och 
förebygga att unga blir gifta mot sin vilja” 

 
345 

 
0 

 
Uppdrag samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det 
ungdomspolitiska området, medel från Sida 

 
0 

 
695 

Uppdrag Temagruppen unga i arbetslivet, medel från Europeiska 
socialfonden 

 
8 867 

 
3 439 

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa inkl. SALTO-IRC och 
Informationstjänsten Eurodesk, EU-medel  

 
4 322 

 
4 341 

TCP-aktiviteter inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa, EU-medel 1 426 843 

Uppdraget Frivilligåret 2011, EU-medel 826 0 
 
Uppdrag att kartlägga arbete och sammankalla ett partnerskap för 
social sammanhållning 

 
0 

 

 
900 

 
 
Övriga diverse regeringsuppdrag  477 1 539 

Summa 16 263 11 757 
 
 
 
Not 4 Finansiella intäkter 
 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 16 2 

Övriga finansiella intäkter 87 184 

Summa 103 186  
 
 
  
Not 5 Kostnader för personal  
 

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensions- 

premier och andra avgifter enligt lag och avtal) 

Övriga kostnader för personal 

 

  29 946 

14 438 

 

29 042 

14 287 

Summa 44 384 43 329 
Resultatposten kostnader för personal har ökat i förhållande till år 2010. Detta beror till största delen på att retroaktiv lön för perioden 1 
oktober 2010 till och med 31 december 2011 utbetalades i december 2011 samt övriga lönejusteringar som har beslutats om under året. 
Årsarbetskrafter har ökat med 0,35. 
 
 
 
Not 6 Kostnader för lokaler 

 

Kostnader för lokaler 

 

4 762 

 

4 045 

Summa 4 762 4 045 
Resultatposten kostnader för lokaler har ökat i förhållande till år 2010. Anledningen är att myndigheten har flyttat till en större lokal från 
och med den 1 juli 2011. 
 
  



UNGDOMSSTYRELSEN  2012-02-22    74 (83) 

ÅRSREDOVISNING 2011   
 
  

 

 
 

2011 

 

2010 
Not 7 Övriga driftkostnader 
 

Konferenskostnader 3 757 5 563 

Datakonsulter 1 289 943 

Övriga konsultuppdrag 11 773 12 651 

Övriga driftkostnader 7 887 8 002 

Summa 24 706 27 159 
 
 
 
Not 8 Finansiella kostnader 
 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 13 4 

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 46 17 

Övriga finansiella kostnader 45 40 

Summa 104 61 
 
 
 
Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
 

Utbetalda bidrag inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa 2008-2011 20 154 17 980 

Utbetalda bidrag av medel från AB Svenska Spel 753 182 231 

Summa 20 907 200 211 

Resultatposten Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag har minskat i förhållande till år 2010. Det beror på att medel från AB 
Svenska Spel från och med år 2011 tilldelas via anslagspost 17.12.2.12, Statligt stöd till organisationernas arbete för barn och ungdomar 
på lokal nivå. De medel som har utbetalats under år 2011 är kvarvarande medel från tidigare budgetår.  
 
 
 
Not 10 Lämnade bidrag 
  

Bidrag till kommuner för konsumtion 7 245 7 716 
 
Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för  
konsumtion 

 
360 106 

 
372 205 

 
Lämnade bidrag till enskilda personer 1 825 1 366 

Summa  

 

369 176 381 287 

 
Not 11 Årets kapitalförändring 
 

Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet -795 917 

Summa  

 

-795 917 
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Balansräkning     

 

 

 

2011-12-31 

 

2010-12-31 

Not 12 Balanserade utgifter för utveckling 
 

Ingående anskaffningsvärde 1 720 1 105 

Årets anskaffningar  0 615 

Summa anskaffningsvärde 1 720 1 720 

Ingående ackumulerade avskrivningar -331 -48 

Årets avskrivningar  -344 -283 

Summa ackumulerade avskrivningar -675 -331 

Utgående bokfört värde  1 045 1 389 
 
 
 
 
Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 

Ingående anskaffningsvärde 6 127 5 746 

Årets anskaffningar  1 701 651 

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -1 793 -270 

Summa anskaffningsvärde 6 035 6 127 

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 637 -3 666 

Årets avskrivningar  -919 -1 133 

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 1 679 162 

Summa ackumulerade avskrivningar -3 877 -4 637 

Utgående bokfört värde  2 158 1 490 
 
 
 
Not 14 Fordringar hos andra myndigheter 
 

Fordran ingående mervärdesskatt 1 677 1 450 

Kundfordringar hos andra myndigheter 33 91 

Summa 1 710 1 541 
 

 

Not 15 Övriga fordringar 
 

Fordringar, bidragsåterbetalningar, SCR 233 1 773 

Övriga diverse fordringar 363 182 

Summa 596 1 955 
 
 
 
Not 16 Förutbetalda kostnader 
 

Förutbetalda hyreskostnader 1 231 768 

Övriga förutbetalda kostnader 188 173 

Summa 1 419 941 
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 2011-12-31 2010-12-31 
Not 17 Upplupna bidragsintäkter 
 

Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, till verksamhet 527 527 

Upplupna bidragsintäkter, Temagruppen unga i arbetslivet, medel från 
Europeiska socialfonden 

 

4 021 

 

848 

Summa 4 548 1 375 
 
 
 
Not 18 Övriga upplupna intäkter 
  

Projekt Temagruppen unga i arbetslivet (ESF) 0 74 

Uppbokade fordringar avseende rikskonferensen, 2011 359 0 

Summa 359  74 
 
 
 
Not 19 Avräkning med statsverket  

 
Uppbörd 

    

Redovisat mot inkomsttitel 50 -578 

Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde -50 578 

Fordringar/Skulder avseende Uppbörd 0 0 

   
Anslag i icke räntebärande flöde   

Ingående balans -10 096 -3 081 

Redovisat mot anslag 374 190 215 449 

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 
räntebärande flöde 

 
-357 768 

 
-222 463 

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 6 326 -10 095 
 
Anslag i räntebärande flöde 

   

Ingående balans -662 -529 

Redovisat mot anslag   27 126 27 010 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto   -27 111 -27 203 

Återbetalning av anslagsmedel   0 60 

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -647 -662 

 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats  
mot anslag 

   

Ingående balans 1 872 2 054 

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -129 -182 

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 1 743 1 872 

  
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto     

Ingående balans 24 123 201 154 

Inbetalningar i icke räntebärande flöde   4 981 2 507 

Utbetalningar i icke räntebärande flöde   -386 267 -401 423 

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar   357 818 221 885 

Övriga fordringar på statens centralkonto  655 24 123 

Summa Avräkning med Statsverket  8 077 15 238 
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 2011-12-31 2010-12-31 
 
Not 20 Balanserad kapitalförändring 
 

Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning 1 028 111 

Summa 1 028 111 
 
 
Not 21 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 
  

Ingående balans 2 879 3 041 

Under året nyupptagna lån 1 701 1 256 

Årets amorteringar - 1 377  -1 418 

Utgående balans  3 203 2 879 
 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev  
3 500 3 500 

Utnyttjad låneram 3 203 2 879 
 
 
Not 22 Skulder till andra myndigheter 

Utgående mervärdeskatt 559 523 

Arbetsgivaravgifter 987 829 

Leverantörsskulder till andra myndigheter 856 2 411 

Summa    2 402 3 763 
 
 

   Not 23 Övriga skulder 
Personalens källskatt 

 

941 

 

736 

Övriga skulder    4 990 3 096 

Summa 5 931 3 832 
 
 
Not 24 Upplupna kostnader  
Upplupna semesterlöner och löner inkl. sociala avgifter 3 004 2 873 

Övriga upplupna kostnader* 428 414 

Summa 3 432 3 287 
*Av dessa medel är 203 tkr uppbokade medel för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder. Beslut har fattats om till vilka 
ändamål medlen ska användas och avsikten är att de ska användas under år 2012.  
 

Not 25 Oförbrukade bidrag 
Bidrag som erhållits från statliga myndigheter m.m. 650 1 127 

Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer m.m.   21 94 

Medel från AB Svenska Spel, till bidrag 5 757 

EU-medel, EU-programmet Ung och Aktiv i Europa, till bidrag och till aktiviteter 
inom TCP 

 
20 953 

 
23 366 

Summa  21 629 25 344 

 

varav för transfereringar 

 

18 443 

 

21 866 
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Anslagsredovisningen 
 

Not 26   
 
Uo 1.6:1, ap 14, Dialog om samhällets värdegrund 
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut för anslagsposten Dialog om samhällets värdegrund får 
Ungdomsstyrelsen inom uppdraget Dialog om samhällets värdegrund, av tilldelade medel till uppdraget på 
7 000 tkr använda högst 10 procent för administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 657 tkr till 
administrativa kostnader. Därutöver disponerar Ungdomsstyrelsen 50 tkr för arbete med att öka kunskapen 
om och främja deltagande i EU-programmet Ett Europa för medborgarna i Sverige. Totalt tilldelade medel på 
anslagsposten är 7 050 tkr. 

 
Not 27 

Uo 13 1:1, ap. 4, Mentorskapsprojekt 2010–2012 

Enligt regleringsbrev får Ungdomsstyrelsen av tilldelade medel på 5 000 tkr disponera högst 500 tkr för 
handläggning, administration, utvärdering och informationsinsatser i samband med stödet. Ungdomsstyrelsen 
har använt 500 tkr i enlighet med regleringsbrev.  
 

Not 28  
 
Uo 13 2:2, ap. 7, Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans som avser 
avhopparverksamhet 
Enligt regleringsbrev ska Ungdomsstyrelsen efter rekvisition betala ut 1 800 tkr till stiftelsen Exit Fryshuset 
för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver. Medlen har efter rekvisition utbetalats den 27 juni 2011. 
Medlen har använts till Exits verksamhet för att driva och utveckla avhopparverksamhet. 
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Not 29 
 
Uo 13 3:1 ap. 11, Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US 
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut disponerar Ungdomsstyrelsen medel inom anslagsposten Särskilda 
jämställdhetsåtgärder – del till US, till uppdrag enligt nedan: 
 
 
Uppdrag enligt regleringsbrev Tilldelade 

medel Utgifter Utgående 
överföringsbelopp 

Uppdrag att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på 
attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet 
och våld 

1 500 1 500 0 

Uppdrag att fördela bidrag för jämställdhetsarbetet till de 
nationella minoriteternas organisationer    

- varav till verksamhet 300 245 55 

- varav till bidrag 2 700 2 680 20 

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser i syfte att 
förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering 

via Internet och interaktiva medier 

5 000 4 917 83 

Uppdrag att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot 
sin vilja 4 000 3 847 153 

Uppdrag att översätta broschyren Får jag gifta mig med 
vem jag vill? till relevanta språk 500 385  115 

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för att skapa 
öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer 4 000 3 942 58 

Uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning om 
traditionella och vigselliknande ceremonier  700 667 33 

Uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja unga 
föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning  1 800 1 065 735 

Uppdrag att stödja organisationers arbete mot diskrimi-
nering och för jämställdhet inom den egna organisationen    

- varav till verksamhet 400 394 6 

- varav till bidrag 3 600 3 498 102 

Uppdrag att utlysa och fördela medel till ideella 
organisationer som vill arbeta med engagemangsguider    

- varav till verksamhet 700 700 0 

- varav till bidrag 6 300 6 300 0 

Summa 31 500 30 140 1 360 

     
  



UNGDOMSSTYRELSEN  2012-02-22    80 (83) 

ÅRSREDOVISNING 2011   
 
  

 

Enligt regleringsbrevet för anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US får Ungdomsstyrelsen 
inom uppdraget stödja organisationers arbete mot diskriminering av tilldelade medel till uppdraget på 4 000 
tkr använda högst 10 procent för administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 394 tkr till 
administrativa kostnader. 

Enligt regleringsbrevet för anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US får Ungdomsstyrelsen 
inom uppdraget engagemangsguider, av tilldelade medel på 7 000 tkr använda högst 10 procent för 
administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 700 tkr till administrativa kostnader.  

 
Enligt regeringsbeslut A2011/2968/DISK, 2011-07-07 får Ungdomsstyrelsen inom uppdraget att fördela 
bidrag för jämställdhetsarbetet till de nationella minoriteternas organisationer av tilldelade medel till 
uppdraget på 3 000 tkr använda högst 10 procent för administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 
245 tkr till administrativa kostnader. Av de 2 700 tkr som ska användas till projektbidrag får högst 500 tkr 
fördelas för stöd för kvinnors organisering och nätverksarbete inom respektive nationell minoritet och högst 
500 tkr fördelas som bidrag till samverkan mellan de nationella minoriteterna på jämställdhets- och 
diskrimineringsområdet. Ungdomsstyrelsen har fördelat 500 tkr till kvinnors organisering och nätverksarbete 
och 420 tkr till samverkan mellan de nationella minoriteterna.  

 

Not 30 

Uo 17 12:1 ap. 1, Ungdomsstyrelsen 

Enligt regleringsbrevet disponerar Ungdomsstyrelsen hela ingående överföringsbeloppet då detta understiger 
tre procent av föregående års tilldelning på 27 203 tkr. Ungdomsstyrelsen disponerar en anslagskredit på 813 
tkr. Ungdomsstyrelsen har inte utnyttjat krediten.  

 

Not 31 

Uo 17 12:2 ap. 7, Bidrag till ungdomsverk. – del till US – int. org.  

Enligt ändring av regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen U2011/2076/UC, 2011-03-24 tilldelas myndigheten 
465 tkr på anslagsposten.  

Enligt villkor för anslagsposten ska Sveriges stöd med 105 tkr fördelas för ungdomspolitiskt samarbete inom 
Östersjöstaternas råd inom expertgruppen Baltic Sea Expert Group on Youth Affairs (EGYA). 
Ungdomsstyrelsen har efter faktura utbetalat 89 tkr (10 tkr euro). Övriga medel har gått till resor för 
deltagande i möten inom Östersjöstaternas rådssamarbete.  

Enligt villkor för anslagsposten ska Sveriges stöd med 160 tkr fördelas till ungdomspolitiskt samarbete inom 
Barentsområdet, inom arbetsgruppen Working Group on Youth Policy (WGYP). Ungdomsstyrelsen har efter 
faktura utbetalat 90 tkr (10 tkr euro). Övriga medel har gått till resor/arrangemang för deltagande i möten 
inom Barents rådssamarbete. 

Enligt villkor för anslagposten ska 200 tkr användas för att Ungdomsstyrelsen under 2011, inom ramen för 
det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet, ska genomföra en konferens för att stärka det ungdomspolitiska 
samarbetet inom Barentsområdet. Ungdomsstyrelsen har i samråd med Utbildningsdepartementet kommit 
överens om att omdisponera dessa medel för att användas till möten för att stärka och effektivisera samarbetet 
mellan aktörerna på ungdomsområdet i Barents-regionen samt främja målen för det svenska 
ordförandeskapet.  
 



UNGDOMSSTYRELSEN  2012-02-22    81 (83) 

ÅRSREDOVISNING 2011   
 
  

 

Not 32 

Uo 17 12:2 ap. 12 Statligt stöd till organisationernas arbete för barn och ungdomar på lokal nivå 

Villkor enligt regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen redovisas i avsnitt 4 i resultatredovisningen.  
 

Not 33  

Uo 17 13:6 ap. 5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer 

Enligt regleringsbrevet disponerar Ungdomsstyrelsen 2 200 tkr. Av dessa medel ska 1 300 tkr användas för 
uppföljningen inom det sociala området och 900 tkr för uppföljningen inom integrationsområdet. 
Ungdomsstyrelsen har fördelat medel i enlighet med regleringsbrev.  
 

Inkomsttitel 

 

Not 34 

Inkomsttitel 

 

Inkomsttitel 2811,318 Övriga inkomster  

Ungdomsstyrelsen bokade under år 2010 upp en fordran avseende en återbetalning av ett bidrag inom 
anslagsposten Satsning på ungdomar i riskmiljöer. Under slutet av 2011 värderades denna fordran till 0 
kronor. Ungdomsstyrelsen har därför bokat av den, vilket innebär att myndigheten har en kostnad mot 
inkomsttitel på 50 tkr. Ungdomsstyrelsen disponerar inte denna anslagspost, varför fordran och avbokning har 
skett mot inkomsttitel.  
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7.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 
(belopp anges i tkr) 

   

2011 

 

2010 

 

2009 

 

2008 

 

2007 

Låneram Riksgäldskontoret       

Beviljad  3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Utnyttjad   3 203 2 879 3 041 2 425 2 644 

       

Kontokrediter Riksgäldskontoret       

Beviljad  5 000 3 000 3 000 3 000  2 500 

Maximalt utnyttjad  5 557 4 085 3 030 2 735 203 

       

Räntekonto i Riksgäldskontoret       

Ränteintäkter  16 2 4 60 128 

Räntekostnader 

 

 13 4 7 16 0 

Avgiftsintäkter       
Avgiftsintäkter som disponeras       

Beräknat belopp enligt regleringsbrev  0 0 0 0 1 500 
Avgiftsintäkter   3 840 2 484 2 295 2 189 2 097 

Avgiftsintäkter som ej disponeras       

Övriga avgiftsintäkter  -50 578 579 8 31 

       

Anslagskredit       

Beviljad  813 802 833 701 577 

Utnyttjad  0 0 0 0 0 

       

Anslag        

Ramanslag       

Anslagssparande  2 489 5 669 4 819 8 907 4 987 

varav intecknat  0 3 100 0 0 0 

       

Personal        

Antalet årsarbetskrafter (st)  68,83 68,48 64,09 54 48,49 

Medelantalet anställda (st)   70 70 66 58 50 

Driftkostnad per årsarbetskraft  1 074 1 089 1 055 1 108 1 000 

       

Kapitalförändring*       

Årets   -795 917 111 -508 -30 

Balanserad   1 028 111 0 -1 831 -1 801 

* Från och med 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring från och med 2009 består enbart av resultatet för den 

bidragsfinansierade verksamheten.  
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Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2011 har tagits av  
Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson den 22 februari 2012.  

Årsredovisningen innehåller följande dokument som överlämnas till regeringen:  
resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, redovisning mot 
inkomsttitel, tilläggsupplysningar och noter samt sammanställning över väsentliga uppgifter. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  
 
 
För Ungdomsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
Per Nilsson 
generaldirektör, Ungdomsstyrelsen 
    
 
 
 
 
Sändlista 
Utbildningsdepartementet 
Finansdepartementet 
Riksdagens utredningstjänst 
Riksrevisionen 
Ekonomistyrningsverket 
Statskontoret 
Arbetsgivarverket 
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