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Generaldirektören har ordet
År 2014 var mycket händelserikt för myndigheten och vår verksamhet utvecklades på
flera sätt.
Vi bytte namn från Ungdomsstyrelsen till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, vilket var ett namnbyte som regeringen gjorde för att tydliggöra vårt
bredare uppdrag.
Myndigheten genomförde en stor omorganisation i syfte att arbeta effektivare.
Strukturen förenklades och nya avdelningar bildades för att arbeta med utvecklings- och
analysarbete, stöd och samverkan samt kommunikation.
Riksdagen fattade beslut om en ny ungdomspolitik. Det var första gången på tio år som
en ny ungdomspolitisk proposition antogs och med den följde ett handlingsprogram som
prioriterar tre områden: inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa.
Under året har myndigheten utvecklat det ungdomspolitiska arbetet. Det har vi bland
annat gjort genom att förmedla kunskap om den nya ungdomspolitiken, arbetat med hur
ungas situation ska kunna följas bättre och verkat för att integrera ungdomsperspektivet i
statlig verksamhet. Några särskilda insatser inom ungdomspolitiken är vårt arbete med att
motverka näthat bland unga, vår satsning mot sexuella trakasserier i föreningslivet samt
vår handbok om våldsförebyggande arbete.
Vårt arbete inom civilsamhällesområdet har utvecklas under året. Myndigheten har
bland annat genomfört en högskoleutbildning om det civila samhället samt lanserat
kunskapsportalen CivSam.se.
Vi har under året fortsatt vårt arbete med att fördela bidrag till organisationer och
verksamheter. I vår egenskap av nationellt kontor för EU-program inom ungdomsområdet
har vi under året startat arbetet med Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU:s nya
utbildningsprogram.
Temagruppen Unga i arbetslivet har samlat och förmedlat kunskap om unga som
varken arbetar eller studerar. Bland annat i satsningen DropOuts som bestod av en
teveserie, ett antal radioprogram och en tidskrift som gavs ut i flera nummer.
Temagruppen tog också fram analyser för att hjälpa aktörer i samhället att förättra
situationen för dessa ungdomar.
Det är min bedömning att myndigheten under 2014 genomförde sina arbetsuppgifter
och samtidigt utvecklades för att framöver kunna arbeta än mer effektivt.

Eva Theisz, vikarierande generaldirektör,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Verksamhet och ekonomisk översikt
Sammanfattning av verksamheten
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor organiserades om under 2014 för att kunna arbeta
effektivare. Under året fick vi ett nytt namn som bättre beskriver bredden i vårt uppdrag, i och med bytet från
Ungdomsstyrelsen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Ungdomspolitik
Myndighetens uppgift är att tillhandahålla relevant kunskap om ungas villkor och vi har ett övergripande
ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer.
Under året har riksdagen tagit beslut om en ny ungdomspolitik. Det är den första nya ungdomspolitiska
propositionen på tio år.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har haft i uppdrag att sprida kunskap om den nya
ungdomspolitiken. Vi har också haft i uppdrag att inom ramen för den nya ungdomspolitiken verka för att
fler ungdomar och ungdomsorganisationer involveras i uppföljningen av ungas villkor. Vi har skrivit en plan
för hur arbetet med att involvera unga ska kunna utvecklas de närmaste åren. Under 2014 hade vi även i
uppdrag att verka för att ungdomsperspektivet integreras i verksamheter på statlig nivå.
Flera rapporter har producerats om ungas villkor. En av dem är den årliga tematiska studien Fokus som
2014 handlade om ungas fritid och organisering. Rapporten ger bättre kunskap om ungas fritid och
organisering i allmänhet och i socioekonomiskt utsatta områden i synnerhet. I rapporten beskrivs initiativ
som kan vara inspirerande för kommuner som vill vidareutveckla sitt arbete med en kunskapsbaserad
ungdomspolitik. Rapporten pekar också ut utvecklingsområden för att bättre stödja ungas organisering.
En annan rapport som togs fram under året var Nätkränkningar – svenska ungdomars normer och beteenden.
Den var en del i uppdraget att förebygga kränkningar, trakasserier och hot som riktas mot tjejer och killar
samt unga kvinnor och män på internet och andra interaktiva medier. För att förmedla kunskap togs det inom
uppdraget även fram skriften Hat på nätet – vad får du inte skriva på internet med en tillhörande
lärarhandledning.
I arbetet med uppdraget Pojkars och unga mäns attityder till jämställdhet, maskulinitet och våld har under
året gjorts flera insatser. Särskilt kan nämnas att myndigheten arrangerat en högskoleutbildning samt gett ut
skriften Inget att vänta på – handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga.
Temagruppen Unga i arbetslivet, som samlar och sprider kunskap om unga som varken arbetar eller studerar,
publicerade ett antal publikationer under året. Bland annat gav man ut rapporten Möt mig där jag är som
beskriver hur ungdomsprojekt arbetar med bemötande. Temagruppen genomförde också satsningen
DropOuts, där man i en teveserie, i radioprogram och i ett antal magasin lyfte fram goda exempel på hur stöd
kan ges till unga som hoppat av skolan.
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Civila samhället
Myndigheten har ansvar för att samla och förmedla kunskap om det civila samhället. Syftet är att förbättra
villkoren för det civila samhällets organisationer och att åstadkomma en god samverkan mellan dessa och
samhället i övrigt. Årets uppföljningsrapport om villkoren för det civila samhället beskrev villkoren för
organisationer som bedriver näringsverksamhet.
Under året har MUCF fördelat 4,2 miljoner kronor till studier som berör det civila samhället samt anordnat
en nationell högskoleutbildning som främst riktade sig till tjänstemän i staten och kommunerna.
Genom flera konferenser och olika former av nätverksarbete har vi förmedlat kunskap och skapat
möjligheter till samverkan.
Myndigheten har under året lanserat den webbaserade kunskapsportalen CivSam.se. Syftet med portalen är
att samla vetenskapligt baserad kunskap om det civila samhället och presentera denna på ett tillgängligt sätt.
Organisationsstöd
Myndigheten har i uppdrag att fördela bidrag till organisationer och vissa stiftelser. Syftet är att stödja
föreningslivets och människors möjligheter att engagera sig i samhället. Bidrag ges också till projekt som har
specifika syften, till exempel ökad jämställdhet, att motverka rasism och ökad delaktighet i föreningslivet.
Under året bifölls 315 av 367 ansökningar om organisationsbidrag. Den totala summan som delades ut var
258,4 miljoner kronor. Totalt kom 377 ansökningar om projektbidrag in och av dem beviljades 134 projekt
som fick dela på 69,4 miljoner kronor.
Under året har myndigheten fortsatt sitt arbete med att kvalitetssäkra rutinerna för bidragsgivningen.
EU-program
Myndigheten är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen fattar beslut om.
De program som varit aktuella under året är bland andra Erasmus+ Ung och Aktiv, informationsnätverket
Eurodesk och Europa för Medborgarna.
Under året har MUCF startat arbetet med Erasmus+ Ung och Aktiv, som är ungdomskapitlet i EU:s
utbildningsprogram. Drygt 3,4 miljoner euro har delats ut till bland annat ungdomsutbyte, volontärtjänst och
nätverksbyggande. Totalt har 2 620 personer på olika sätt fått stöd.
Myndigheten har också genomfört flera utbildningar för personer som arbetar med unga och som behöver
kompetenshöjning inom områden som berör EU-program.
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Ekonomisk översikt
Totala kostnader
Tabell 1.1 Totala kostnader, tkr
2014

2013

2012

Verksamhet Ungdomspolitik

51 565

47 654

36 193

Verksamhet Organisationsstöd

14 254

15 966

15 839

Verksamhet EU-program

12 444

14 332

13 865

5 507

5 033

3 805

83 770

82 985

69 702

Verksamhet Civila samhället
Totala kostnader

Myndighetens samlade ekonomiska ram ligger på samma nivå som 2013. Det finns dock förändringar i de
olika verksamheterna. Dessa kan huvudsakligen hänföras till de nya uppdrag inom ungdomspolitiken som
tillkom i samband med den nya ungdomspolitiska propositionen samt att vissa övriga uppdrag avslutades.
Totala intäkter
Tabell 1.2 Totala intäkter, tkr
2014

2013

2012

Anslag

30 436

31 637

28 393

Övriga intäkter

21 129

16 017

7 800

13 531

15 724

15 736

723

242

103

Anslag

6 622

7 080

7 174

Övriga intäkter

5 822

7 252

6 691

5 262

4 996

3 717

Verksamhet Ungdomspolitik

Verksamhet Organisationsstöd
Anslag
Övriga intäkter

Verksamhet EU-program

Verksamhet Civila samhället
Anslag
Övriga intäkter
Totala intäkter

245

37

88

83 770

82 985

69 702

Skälen till skillnader på intäktssidan jämfört med tidigare år är samma som för kostnader.
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Organisation
Insynsråd
Insynsrådet har sammanträtt fyra gånger under året. Rådet bestod 2014 av Kristina Ljungros, Annelie Roswall
Ljunggren (entledigad från och med 141106), Devin Rexvid (entledigad från och med 140320), Felix König,
Stefan Bergh, Andreas Carlson, Rossana Dinamarca, Folke K. Larsson, Jonas Agdur och Birgitta Roos.
Myndighetens generaldirektör är ordförande i insynsrådet.
Anställda
Myndigheten leds av en generaldirektör. Myndigheten hade 70 personer anställda vid årets slut (75 personer
2013 och 68 personer 2012). Av dessa tjänster var 62 tillsvidareförordnanden, tre vikariat och fem allmänna
visstidsanställningar.
Medeltal anställda i tjänst var 70. Medelåldern var 44 år. Årsarbetskrafter var 67,97. Åldersspridningen var
23 till 65 år.
Tjänsterna fördelade sig på 48 kvinnor och 22 män, vilket innebär att andelen kvinnor var 69 procent och
andelen män 31 procent. Andelen män ökade med 3 procentenheter i förhållande till 2013.
Myndigheten har haft en vakant GD-tjänst sedan 3 oktober 2014. En vikarierande generaldirektör har
tjänstgjort sedan dess.
Avdelningar
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor organiserades om under 2014 och är nu indelad i fyra
avdelningar: avdelningen för stöd och samverkan (23 personer), avdelningen för utveckling och analys (30
personer), kommunikationsavdelningen (7 personer) och stabsavdelningen (10 personer).
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Sjukfrånvaro
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska myndigheten
lämna uppgift om sjukfrånvaro. Myndigheten har följt förordningen. Uppgift ska inte lämnas om antalet
anställda i gruppen är färre än tio personer eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Tabell 1.3 Anställdas sjukfrånvaro 2014 och 2013
Totalt 2014
(%)

Totalt 2013
(%)

Totalt

1,20

1,20

Kvinnor

1,30

1,50

Män

0,90

0,30

Anställda 30−49 år

1,40

1,50

50 år eller äldre

0,60

0,20

Sjukfrånvaro*

* Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid.

Verksamhetsstyrning
Myndigheten har under 2014 genomfört en rad åtgärder för att förstärka styrning, genomförande och
uppföljning av verksamheten.
Omorganiseringen av myndigheten är en av dessa. Den nuvarande organisationen innebär bland annat att
myndighetens bidragshantering ligger på en avdelning, avdelningen för stöd och samverkan. Även
kommunikationsarbetet har stärkts genom att myndighetens kommunikationsresurser har samlats på
kommunikationsavdelningen.
Nya rutiner för redovisning av kostnader har tagits fram under året. Dessa gäller vilka externa och
egeninitierade uppdrag som ska redovisas och på vilket sätt. De nya rutinerna omfattar även
tidsredovisningen. Rutinerna ska bidra till bättre intern styrning av resurser och prioriteringar i verksamheten
samt till bättre resultatredovisning och därmed även bättre underlag för bedömning av verksamhetens
framtida resursbehov.
Rutinerna är även svaret på det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2014 om att utveckla en modell för
en samlad redovisning av kostnaderna för administrationen av samtliga statsbidrag som myndigheten
ansvarar för. Nya rutiner för tidsredovisning införs från och med 2015.
Som en del av detta arbete har också myndighetens modell för projektstyrning justerats. Myndighetens ITstöd för projektstyrning har utvecklats för att visa budget och utfall för tid och kostnader.
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Kompetensförsörjning
Myndigheten arrangerade under året ett antal internutbildningar för personalen. I samband med uppdraget att
jämställdhetsintegrera myndigheten genomfördes en serie på åtta internseminarier med teman som bland
annat könsuppdelad statistik, språk och kön samt normkritik. Därutöver genomfördes internseminarier om
resultat från verksamheten, till exempel myndighetens rapport om effekter av bidragsgivning. Två
gemensamma dagar har genomförts för hela myndigheten med fokus på utveckling av organisation och
verksamhet. Utöver detta har ledningsgruppen, samverkansgruppen och skyddskommittén gått en gemensam
arbetsmiljöutbildning.
Ett viktigt led i arbetet med att behålla och utveckla kompetens är att se till att kvinnor och män har lika
möjligheter på myndigheten. Vi har under året arbetat enligt vår jämställdhetsplan som anger mål och
riktlinjer för jämställdhetsarbetet samt vilka aktiviteter som ska genomföras.
I arbetet med att rekrytera rätt kompetens eftersträvar MUCF en jämn könsfördelning på myndigheten som
helhet och inom avdelningarna. Ett ytterligare mål är att myndigheten ska rekrytera personal med olika
bakgrund för att behålla den mångfald som finns. Målet är att en fjärdedel av personalen ska ha utländsk
bakgrund, ett mål som myndigheten uppfyllt under ett flertal år.

Fördelning av kostnader
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en stabsenhet. I stabsavdelningen ingick 11,69
årsarbetskrafter 2014. Kostnaden för myndighetens administration uppgick den 31 december 2014 till 21 809
tkr. Genomsnittlig myndighetsgemensam kostnad (MGK) per person (56,28 årsarbetskrafter) är 387,5 tkr.
I kommunikationsavdelningen ingick 6,49 årsarbetskrafter 2014. Kostnaden för myndighetens
kommunikationsarbete uppgick den 31 december 2014 till 7 995 tkr. Kommunikationsinsatsernas kostnader
och finansiering fördelas enligt:
• 35 procent till verksamhet Ungdomspolitik
• 5 procent till verksamhet Politiken för det civila samhället
• 35 procent till verksamhet Organisationsstöd
• 25 procent till verksamhet EU-program.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fördelat sina kostnader restlöst.

Läsanvisningar till resultatredovisningen
Vi redovisar resultatet för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor indelat i fyra
verksamhetsområden: ungdomspolitik, politiken för det civila samhället, organisationsstöd och EU-program.
Under varje verksamhetsområde redovisar vi ett urval av våra prestationer.
I en bilaga redovisar vi de bidrag som har återrapporteringskrav enligt de förordningar som styr MUCF:s
bidraggivning. I regleringsbrevet för 2014 finns även ett antal uppdrag som myndigheten har redovisat i
särskild ordning under 2014. Dessa kommenteras inte i årsredovisningen.
I kapitlen Ungdomspolitik, Civila samhället, Organisationsstöd och EU-program redovisar vi de
prestationsområden som vi har identifierat utifrån myndighetens instruktion. Prestationernas kostnader
innefattar faktiska kostnader, lön för personal som har arbetat med prestationerna samt en andel av de
myndighetsgemensamma kostnader och kommunikationskostnader som har fördelats på
verksamheterna. Lönekostnadernas fördelning på olika prestationsområden är till viss del uppskattningar.
Prestationernas kostnader redovisas i tusentals kronor (tkr) och till följd av det kan summeringsdifferenser
förekomma.
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Vi beskriver även enskilda prestationer som enligt myndighetens verksamhetsplan för 2014 var några av de
mest väsentliga. Det är prestationer som är särskilt viktiga utifrån myndighetens ansvarsområde och även
möjliga att följa över tid. De valda prestationerna täcker de väsentligaste delarna av myndighetens
verksamhet och ger enligt vår bedömning en rättvis bild av hur myndigheten arbetar för att fullgöra
uppgifterna i instruktionen.
I anslutning till två verksamhetsområden har vi bedömt kvaliteten av vår prestation utifrån målgruppens
bedömning. För organisationsstöd och EU-program har vi som mått för god kvalitet att minst 75 procent av
ett urval av MUCF:s målgrupper anser att bidragen är tillgängliga och att de hanteras effektivt och
rättssäkert.
Enligt myndighetens instruktion ska vi inom vårt verksamhetsområde, om det inte finns särskilda skäl mot
detta, med kön som övergripande indelningsgrund redovisa statistik, uppföljningar och analyser uppdelat på
ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort, om möjligt på stadsdelsnivå. Vi redovisar främst
statistik på individnivå i våra rapporter och utredningar och i det arbetet följer vi instruktionens krav så långt
det är möjligt. Vi har däremot inga möjligheter att redovisa individegenskaper utöver kön i de
sammanställningar som berör vår bidragsgivning. I vårt arbete med EU-program gör begränsningar i
Europeiska kommissionens IT-verktyg att det inte är möjligt att redovisa statistik med kön som
indelningsgrund.
Det uppdrag myndigheten har från regeringen är inte formulerat i uppföljningsbara mål och därför
diskuterar vi inte måluppfyllelse. Vi beskriver inte heller effekter då vår verksamhet har en karaktär som gör
det svårt att isolera effekterna av vårt arbete från andra skeenden i samhället som kan ha påverkat våra
målgrupper.
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Ungdomspolitik
Den svenska ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla beslut och åtgärder som påverkar
villkoren för unga. Ungdomspolitiken handlar om ungas livssituation inom en rad olika områden som arbete,
boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och
riksdag.
Ungdomspolitiken omfattar hela ungdomstiden, det vill säga både övergången från barn till ungdom och
övergången från ungdom till vuxen. Ett övergripande mål för Sveriges ungdomspolitik är att alla unga
mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen. För att ungdomspolitikens mål ska förverkligas krävs insatser och åtgärder inom en
mängd olika sektorer och av ett stort antal aktörer.

Uppdrag
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har genom sin instruktion följande uppdrag inom
verksamhetsområdet ungdomspolitik:
• 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.
• Verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och föreningsverksamheter.
Utöver instruktionen styrs verksamheten av uppdrag inom ramen för den nationella ungdomspolitiken i
myndighetens regleringsbrev och genom särskilda regeringsbeslut. Målgrupper för myndighetens
verksamhet på det ungdomspolitiska området är riksdag, regering, statliga myndigheter med verksamhet som
berör ungas villkor, landsting och kommuner, europeiska nätverk och instanser på EU-nivå. Utöver dessa
aktörer är regioner samt det civila samhällets organisationer viktiga målgrupper och samarbetspartner i
myndighetens arbete.
I juni 2014 antog riksdagen den nya ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga – en politik för
goda levnadsvillkor, makt och inflytande. Även ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014‒
2017 infördes med insatser inom tre prioriterade områden – inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa.
I och med den nya ungdomspolitiken har myndigheten i uppdrag att verka för att fler ungdomar och
ungdomsorganisationer involveras inom ramen för den samlade uppföljningen av ungas villkor. Syftet är att
stärka deras perspektiv. Inom ramen för uppdraget har myndigheten inventerat hur vår dialog med unga sett
ut tidigare år och skrivit en plan för hur arbetet ska kunna utvecklas och förbättras under perioden 2015‒
2017. Planen handlar framförallt om hur vi bättre ska tillgodogöra oss ungas åsikter och föra dialog med
unga inom vårt utredningsarbete. Planen är samtidigt en utgångspunkt i vårt arbete med att stödja andra
myndigheter att integrera ett ungdomsperspektiv i sin verksamhet.
Under året har MUCF arbetat med jämställdhetsintegrering av myndigheten och med uppdraget som hbtstrategisk myndighet.
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Prestationsområden
Ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor
Av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors instruktion framgår det att myndigheten ansvarar för
att det finns samlad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och för att sprida denna kunskap på nationell och
lokal nivå. Myndigheten ser det som sin uppgift att tillhandhålla aktuell och relevant kunskap om ungas villkor,
erfarenheter och förutsättningar till Sveriges politiska ledning, yrkesverksamma i kommuner, landsting och
statliga myndigheter samt till berörda i det civila samhällets organisationer. Uppföljningen av ungas villkor sker
främst genom indikatorer och tematiska fördjupningar inom det område som regeringen beslutar om. Genom
dessa återkommande utredningar skapas en bred kunskapsbas om villkoren för unga. Utöver det genomför
myndigheten utredningar som belyser olika aspekter av ungas villkor.
Under året producerades två utredningar som beskriver ungas villkor på uppdrag av regeringen. Dessutom
producerades tre utredningar inom ramen för Temagruppen Unga i arbetslivet.
Myndigheten fortsatte under 2014 arbetet med att utveckla uppföljningen av ungas levnadsvillkor. I
slutrapporten Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor som lämnades i februari 2014,
redovisade myndigheten ett förslag på förändring av indikatorer. Dessutom lämnades ett förslag på hur
indikatorerna kan presenteras på webbplatsen samt hur statistiken kan redovisas för att på ett systematiskt
sätt beskriva utvecklingen över tid och skillnader inom ungdomsgruppen. Arbetet med att utveckla
webbplatsen har pågått under året.
Syftet med arbetet har varit att utveckla det befintliga uppföljningssystemet till att bli mer användarvänligt,
aktuellt, effektivt och kvalitetssäkert. Indikatoruppföljningen har också fått en bredare målgrupp. Vid sidan
av beslutsfattare på nationell nivå riktar vi oss numera även mot kommunala beslutsfattare och vi kommer att
redovisa statistiken på kommunnivå när underlag finns.
Tabell 2.1 Ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor 2012–2014
Antal utredningar och rapporter

2014

2013

2012

Ungas villkor

2

4

5

Temagruppen Unga i arbetslivet

3

3

8

Totalt

5

7

13

2014

2013

2012

4

25

9

Konferenser och seminarier

12

14

4

Totalt

16

39

13

33 040

33 065

Antal utbildningar, konferenser och seminarier
Utbildningar

Totala kostnader, tkr

26 355

Kommentar: Här redovisas endast utbildningar, konferenser och seminarier där vi helt eller delvis varit arrangör och finansierat
aktiviteten. Utöver dessa har vi deltagit i ett flertal spridningsaktiviteter som föreläsare och utställare. Temagruppens arrangemang är
inte medräknade i antalet utbildningar, konferenser och seminarier.
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Väsentligaste prestationerna
De väsentligaste prestationerna är den tematiska analysen om ungas fritid och organisering, Fokus 14,
rapporten Nätkränkningar – svenska ungdomars normer och beteenden samt utredningarna inom
Temagruppen Unga i arbetslivet.
Tematisk analys om ungas fritid och organisering

Temat beslutas av regeringen och handlade 2014 om ungas fritid och organisering. I Fokus 14 – ungas fritid
och organisering undersöktes ungas föreningsdeltagande de senaste 30 åren, aktiviteter och organisering.
Genom nationella och lokala enkäter, genom besök i kommuner samt i samarbete med forskare har
uppdraget bidragit till bättre kunskap om ungas fritid och organisering i allmänhet och i socioekonomiskt
utsatta bostadsområden samt på internet i synnerhet.
Uppdraget har gett en aktuell bild av kunskapsläget på området, bland annat över kommunernas eget arbete
men också en beskrivning av initiativ som har tagits för uppföljning, utvärdering och analys och som kan
tjäna som en inspiration för kommuner som vill utveckla sitt arbete med en kunskapsbaserad
ungdomspolitik.
Fokus 14 ger en sammanhållen bild av villkoren för barn- och ungdomsorganisationer på nationell och
lokal nivå och bidrar till att olika stödformer kan utvecklas för att på ett bättre sätt stödja ungas egen
organisering. Rapporten innehåller beskrivningar av statens stöd inom områdena idrotts-, kultur-,
folkbildnings- och ungdomspolitik samt statens stöd till barn- och ungdomsorganisationer och kommunernas
motsvarigheter. I rapporten pekar myndigheten ut flera framtida utvecklingsområden, både av verksamheter
och kunskap, i syfte att säkra och stärka goda levnadsvillkor för unga. Några av förslagen är återkommande
studier av villkoren för ungas fritids- och föreningsvanor, att utveckla metodmaterial för skolan, att stärka
arbetet för en god fritid för unga med funktionsnedsättning samt att utveckla föreningslivets och
fritidsaktiviteternas roll i nyanländas samhällsetablering.
Resultat från rapporten har bland annat spridits till det ungdomspolitiska rådet, SKL:s politiska
beredningsgrupp för kultur och fritid, myndighetsnätverksgruppen för barns och ungas rätt till kultur samt
Sveriges fritids- och kulturchefsförening.
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Kunskap om nätkränkningar
År 2013 gav regeringen myndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga kränkningar,
trakasserier och hot som riktas mot tjejer och killar samt mot unga kvinnor och unga män via internet och
andra interaktiva medier. Myndigheten har tillsammans med forskare tagit fram kunskap om förekomsten av
kränkningar via internet bland unga. Resultatet av det arbetet har publicerats i rapporten Nätkränkningar –
svenska ungdomars normer och beteenden (2014). Resultaten visar att ungefär hälften av unga i åldern 16‒
25 år någon gång har utsatts för kränkningar. Enligt unga är det mest kränkande att bli utsatt för hot om våld,
att få nakenbilder publicerade samt att bli utsatt för identitetsstöld. Ett tydligt resultat är också att tilltron till
rättsväsendet är låg och att en stor andel unga inte anser att det finns hjälp att få om man råkar illa ut. Det
finns också starka önskemål om att internetleverantörer mer aktivt ska bekämpa kränkningar i de sociala
forum de erbjuder.
Temagruppen Unga i arbetslivet
Temagruppen Unga i arbetslivet samlar och sprider kunskaper och erfarenheter från ESF-finansierade
arbetsmarknadsprojekt riktade till unga och var under 2014 ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen, Communicare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
samt MUCF.
Under 2014 tog Temagruppen Unga i arbetslivet fram ett antal publikationer. Bland annat Bakom siffrorna,
en longitudinell analys av unga som varken arbetade eller studerade 2000‒2010 och rapporten Möt mig där
jag är om hur ungdomsprojekt arbetar med bemötande. Bemötande har i tidigare studier visat sig vara en
avgörande framgångsfaktor när unga deltagare själva beskriver vad som varit annorlunda i
projektverksamheten i förhållande till myndigheternas ordinarie verksamhet. I rapporten intervjuas deltagare
och anställda inom projekten om vad som kännetecknar ett framgångsrikt bemötande.
Temagruppens publikationer finns refererade i ett 30-tal publikationer från regering och riksdag. Enligt
företaget Ramböll, som utvärderat temagruppens arbete i Utvärdering av Temagruppen unga i arbetslivet
(2014), har publikationerna om metoder bidragit till goda förutsättningar för kunskapsbaserade insatser för
unga och att det samlats ny kunskap om unga har stärkt Temagruppens ställning som resurs för att bidra till
en mer kunskapsbaserad arbetsmarknadspolitik.
Sprida kunskap om ungas levnadsvillkor
En viktig del av arbetet med att bidra till att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika
samhällssektorer är att förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor samt kunskap om vilka metoder och
insatser som kan förbättra ungas levnadsvillkor.
För att förmedla kunskap om unga och deras villkor genomför myndigheten ett antal konferenser och
utbildningar. På dessa förmedlas den kunskap som myndigheten själv producerat och annan relevant kunskap
inom området. Efter att utredningar och rapporter producerats inom myndigheten deltar våra medarbetare
ofta även i andras konferenser, utbildningar och seminarier för att på så sätt sprida resultat och erfarenheter.
Myndighetens samtliga rapporter och utredningar går att ladda ned från vår webbplats. Visst material finns
till försäljning, men mycket är kostnadsfritt och tillgängligt för spridning.
Under 2014 har MUCF haft ett utbildningsuppdrag. Under 2013 hade vi tre uppdrag med omfattande
utbildningsaktiviteter. Därför den tillsynes stora differensen mellan åren.
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Väsentligaste prestationerna
De väsentligaste prestationerna under 2014 är utbildning och konferenser inom ramen för Unga män,
maskulinitet och våld samt spridningsaktiviteter inom uppdraget att förebygga kränkningar, trakasserier och
hot på nätet och inom Temagruppen Unga i arbetslivet. Här redovisas också myndighetens Rikskonferens.
Utbildningar, konferenser och seminarier

En viktig kanal i myndighetens kunskapsförmedling är de utbildningar, konferenser och seminarier som vi
arrangerar. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer att fortsätta utveckla de
arrangemang myndigheten erbjuder målgruppen.
Unga män, maskulinitet och våld
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har sedan 2011 arbetat med uppdraget Pojkars och
unga mäns attityder till jämställdhet, maskulinitet och våld. Under 2013‒2014 har vi fortsatt att förmedla
kunskap genom befintliga nätverk samt att genomföra utbildningsinsatser på området. För att förebygga och
förhindra mäns våld mot kvinnor behövs ett ökat preventionsarbete riktat mot allmänheten med syfte att
förhindra att våld uppstår. Det är där vi som myndighet har haft en roll genom att utbilda och sprida kunskap
i ämnet unga mäns våld och maskulinitet. Myndigheten har tillsammans med länsstyrelserna arrangerat
utbildningar på detta tema samt genomfört konferenser tillsammans med andra, bland annat Skolverket,
Nationellt centrum för kvinnofrid och Sveriges Kommuner och Landsting samt aktörer i det civila samhället
som Unizon och Män för jämställdhet.
En utbildning om 7,5 högskolepoäng har i samverkan med Linköpings universitet, Amphi produktion och
Män för jämställdhet erbjudits yrkesverksamma i statliga myndigheter, kommuner och ideella verksamheter.
Under året arrangerades tre parallella utbildningar under tre dagar i Stockholm, Göteborg och Helsingborg.
Av 166 sökanden antogs 105 deltagare. Urvalet som gjordes baserades på var i organisationen den sökande
befann sig, geografisk spridning och en jämn fördelning på olika professioner.
Antalet manliga sökanden har varit större än tidigare. Myndighetens bedömning är att utbildningen tar upp
ett område där behovet av kunskap är stort och att deltagarna har fått fördjupade kunskaper och möjlighet att
utbyta erfarenheter. Det i sig har haft ett värde och fyllt ett stort behov samt lett till ett nätverkande mellan
deltagarna som de tar med sig i sitt fortsatta arbete.
Insatser för att förebygga kränkningar, trakasserier och hot på nätet

Myndigheten har inom uppdraget för att förebygga kränkningar, trakasserier och hot som riktas mot tjejer
och killar samt unga kvinnor och unga män via internet och andra interaktiva medier tagit fram skriften Hat
på nätet – vad får du inte skriva på internet? (2014) som är en juridiskt inriktad guide som förklarar
lagstiftningen kring förtal, olaga hot, sexuellt ofredande, hets mot folkgrupp och andra relevanta lagrum. Den
har fått en stor spridning. Till skriften finns också en lärarhandledning Får man skriva vad man vill på
internet?
Metodmaterialet Ses offline? som producerats inom myndighetens tidigare uppdrag att förebygga sexuell
utsatthet, har kompletterats med nytt kapitel och filmer om kränkningar, trakasserier och hot via internet.
Tillsammans med Unga berättar och Kulturskolan Stockholm, har myndigheten tagit fram korta filmer om
ungas erfarenheter av kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier. Centrala
resultat från rapporten Nätkränkningar – svenska ungdomars normer och beteenden samt information om de
övriga material som producerats inom uppdraget har samlats i en folder. Foldern har tagits fram för att enkelt
kunna spridas på konferenser och i andra publika sammanhang.
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Temagruppen Unga i arbetslivet

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar och sprider erfarenheter från ESF-finansierade
arbetsmarknadsprojekt riktade till unga. Verksamheten under 2014 var innehållsrik där Temagruppen
anordnade och deltog i flera publika arrangemang. Bland annat genomfördes nio seminarier under
Almedalsveckan samt seminarier på SKL:s Arbetsmarknads- och näringslivsdagar samt på Reglabs
årskonferens.
Dialog är en framgångsfaktor i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar och unga involveras i
såväl det kunskapsproducerande som det kunskapsförmedlande arbetet. En central utgångspunkt i arbetet är
att synliggöra god verksamhet i kommunerna och lyfta hinder som försvårar samverkan mellan kommunerna
och staten.
Temagruppen har genomfört en serie webbinarier riktade till handläggare och tjänstemän som möter unga i
sitt arbete inom kommuner, försäkringskassor och arbetsförmedlingar. Syftet var att sprida erfarenheter från
ESF-projekten direkt till ordinarie verksamhet. Totalt deltog drygt 450 personer på webbinarierna.
Inom satsningen DropOuts har Temagruppen låtit producera sex avsnitt i en teveserie, sex radioprogram
samt fem magasin som alla syftar till att lyfta goda metoder och arbetssätt för att stötta elever som har hoppat
av, eller riskerar att hoppa av, gymnasiet. Inom DropOuts har Temagruppen även låtit utveckla grunden för
en distansfortbildning för skolpersonal. Arbetet har delvis skett i samarbete med Utbildningsradion och SKL.
Rikskonferens
Myndighetens enskilt största utåtriktade arrangemang är den årliga Rikskonferensen. Årets konferens hade
temat Ungas fritid och organisering och samlade cirka 650 deltagare plus inbjudna föreläsare och andra
medverkanden, totalt drygt 800 deltagare. Konferensen syftar till att presentera aktuell kunskap om unga och
metoder för att arbeta med utveckling av ungas villkor.
Tabell 2.2 Antal deltagare respektive representerade kommuner på rikskonferensen
2012–2014
2014

2013

2012

Antal deltagare

818

854

881

Antal representerade kommuner

101

90

105

Kommentar: Antal deltagare omfattar även föreläsare och myndighetens personal.

Verka för att ungdomsperspektivet integreras i verksamheter på statlig nivå
Enligt myndighetens instruktion ska vi verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters
verksamheter. Detta har myndigheten framförallt gjort genom att medverka i olika myndighetsnätverk och
referensgrupper där vi lyft vikten av att arbeta med ett ungdomsperspektiv och informerat om vad det
innebär. Vi har under året också tagit fram en strategi för hur myndigheten avser att arbeta framöver med att
verka för att ett ungdomsperspektiv integreras i andra statliga myndigheters verksamheter. I detta avsnitt
beskrivs dessa insatser.
Den totala kostnaden för prestationsområdet var 560 tkr (594 tkr 2012, prestationsområdet redovisades inte
2013).
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Väsentliga prestationer
Strategi för att integrera ungdomsperspektivet i statliga myndigheters verksamheter

Myndigheten har under året tagit fram en strategi för att integrera ungdomsperspektivet i relevanta
myndigheters verksamheter och för att bidra till bättre samverkan och samordning av statliga insatser som
riktas till unga. Syftet är att utveckla formerna för samverkan på ett strategiskt och långsiktigt sätt.
Målsättningen som sattes i strategin är att relevanta myndigheter genom dialog med unga och med kunskap
om ungas villkor, samt genom fördjupad samverkan, ska integrera ett ungdomsperspektiv i ordinarie
verksamheter. Detta ska sammantaget bidra till bättre samordning och samverkan av statliga insatser för
unga.
I strategin identifierar vi ett antal myndigheter som kan vara relevanta utifrån de tre prioriterade områdena i
det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Under 2015 ska en handlingsplan utvecklas tillsammans med
ovan nämnda relevanta myndigheter som har som uppdrag eller är intresserade av att integrera ett
ungdomsperspektiv.
Deltagande i nätverk och referensgrupper

Myndighetens medarbetare har under 2014 medverkat i nätverk, expertgrupper och referensgrupper med
andra statliga myndigheter. Genom att informera om och lyfta ungdomsperspektivet i centrala nätverk och
grupper verkar myndigheten för att perspektivet integreras i andra myndigheters verksamheter.
Under 2014 har myndigheten varit ordförande för och koordinerat Myndighetsnätverket för barn- och
ungdomsfrågor. I nätverket ingår cirka 30 statliga myndigheter och det har barns och ungas rättigheter och
barnkonventionen som sin utgångspunkt. Genom samverkan vill myndigheterna identifiera och samordna
insatser för barn och unga. I nätverkets samordningsforum träffas generaldirektörer och chefer från de olika
myndigheterna. Kopplat till nätverket finns ett antal arbetsgrupper som samlar tjänstemän från myndigheter
som har koppling till den aktuella gruppen. Grupperna är ekonomisk utsatthet, barns och ungas rätt till
kultur, skolgruppen, unga och arbetslöshet samt reklam och marknadsföring.
Genom att lyfta ungdomsperspektivet i samordningsforumet och arbetsgrupperna verkar vi för att övriga
myndigheter arbetar utifrån ett ungdomsperspektiv. På samordningsforum våren 2014 informerade
Utbildningsdepartementet om den nya ungdomspolitiska propositionen Med fokus på unga ‒ en politik för
goda levnadsvillkor, makt och inflytande (prop. 2013/14:191). Under 2015 är Barnombudsmannen
ordförande för och koordinerar nätverket.

Stödja kommunernas arbete med en kunskapsbaserad ungdomspolitik
Enligt myndighetens instruktion ska vi verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad
ungdomspolitik och att stödja denna utveckling. Det är kommunerna som bestämmer hur de vill skapa och
utveckla sin politik för unga. Ungas situation varierar kraftigt mellan och inom kommunerna. Vi stödjer
arbetet med att utveckla det ungdomspolitiska arbetet på regional och lokal nivå. Samtidigt arbetar vi för att
den verksamhet som genomförs ska utgå från kunskap om ungas situation, villkor och åsikter. Det är viktigt
att kommunerna arbetar kunskapsbaserat, att insatser som syftar till att utveckla ungas villkor bygger på reell
kunskap om unga. Det innebär att göra egna återkommande uppföljningar av ungas levnadsvillkor, använda
fakta som grund för beslut och göra medvetna prioriteringar utifrån kunskap om unga. I det här avsnittet
beskriver vi på vilket sätt myndigheten arbetar gentemot kommunerna för att stödja lokalt ungdomspolitiskt
arbete samt några uppdrag som bidragit till detta.
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Genom våra utredningar tar vi fram kunskap om ungas levnadsvillkor som vi sedan sprider via konferenser
och utbildningar. Kommunerna är ofta vår huvudsakliga målgrupp när vi arrangerar utbildningar och
konferenser och på så sätt ger myndigheten kommunerna möjlighet att löpande öka sin kunskap om ungas
villkor och om metoder för att förbättra dessa. Vi har i år till exempel inom ramen för vårt uppdrag om
maskulinitet och våld genomfört en rad konferenser och utbildningar där vi spridit kunskap om ämnet till
kommunala tjänstemän.
Myndigheten stödjer också utvecklingen av en kunskapsbaserad ungdomspolitik utifrån vår kommunala
strategi där insatserna koncentreras till att initiera och stimulera lokalt arbete. Insatserna riktar sig nästan
uteslutande till nätverk och regioner och når på så vis flera kommuner samtidigt. Via nätverken skapas
kontinuitet i våra möten med flera kommuner. Myndigheten har en aktiv roll i planering och genomförande
av flera av nätverkens aktiviteter. Vi har till exempel bidragit till utformning och innehåll av de
utbildningsinsatser som vi stöttat via bidraget till det kommunala utvecklingsarbetet (se tabell B 33 i bilaga)
och informerat nätverken om myndighetens uppdrag, den nationella ungdomspolitiken och om hur
kunskapsbaserat arbete kan bedrivas. Vikten av att arbeta med ett ungdomsperspektiv tas också upp
återkommande i möten med nätverken.
Myndigheten samverkar även med andra aktörer som arbetar med kommuner och regional utveckling på
strategisk nivå, som till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, LSU (Sveriges
Ungdomsorganisationer) och Reglab (ett forum för lärande om regional utveckling). Under året har
myndigheten i samarbete med Reglab och ett antal regioner initierat ett lärprojekt i syfte att undersöka och
stödja hur regional utveckling kan bidra till att skapa goda levnadsvillkor för unga och vikten av
ungdomsperspektivet i regionernas tillväxtarbete. Arbetet har föregåtts av en workshop där regionala
företrädare bjöds in för att undersöka intresset för frågan. Genomförandet av lärprojektet kommer att ske
under 2015.
Tabell 2.3 Stöd till kommuners arbete med en kunskapsbaserad ungdomspolitik 2012–2014
Antal deltagande kommuner i enkäten Lupp
Utbildningar
Totala kostnader, tkr

2014

2013

2012

24

39

43

1

1

1

3 319

4 600

4 677
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Väsentliga prestationer
Den viktigaste insatsen inom området är att myndigheten erbjuder kommuner att använda verktyget Lupp för
att ta reda på mer om de lokala villkoren för unga i den enskilda kommunen, vilket kan fungera som
kunskapsunderlag för kommunens beslut.
Kunskapsbaserad ungdomspolitik via Lupp
För att kommunerna ska kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen har det
och hur de ser på sin tillvaro. Vi erbjuder därför årligen landets kommuner att använda sig av
ungdomsenkäten Lupp. Genom Lupp får kommunerna möjlighet att ställa frågor till unga i åldern 13–25 år
om teman som inflytande och demokrati, situationen i skolan, fritidsaktiviteter, trygghet, arbete, hälsa och
framtid. Med resultatet som grund kan kommunen därefter utforma insatser för att förbättra ungas villkor
lokalt och därmed öka möjligheterna för kommunen att bedriva en kunskapsbaserad ungdomspolitik.
Myndigheten tillhandahåller tre enkäter för olika åldersgrupper (13‒16, 16‒19 och 19‒25 år), erbjuder
vägledning samt ett webbaserat analysverktyg. Kommunerna som deltar ansvarar för insamling och analys
av resultaten. Under 2014 deltog 24 kommuner i Lupp varav åtta för första gången. Det innebär att totalt 160
kommuner eller 55 procent av landets 290 kommuner nu har genomfört Lupp åtminstone vid ett tillfälle och
110 kommuner – cirka 40 procent – har genomfört Lupp mer än en gång. I början av 2014 anordnades en
startkonferens för de deltagande kommunerna.
Under 2014 påbörjades ett utvecklingsarbete i syfte att kunna erbjuda ett ännu bättre stöd till de kommuner
som deltar i Lupp. Arbetet fortsätter under 2015 och det förbättrade stödet kommer att erbjudas till alla
kommuner som deltar i Lupp från och med 2015.
Vi har också arbetat vidare med den uppföljning av kommunernas arbete med Lupp som gjordes 2009,
Lupp på allas läpp – utvärdering av projektet Lupp (2010). I jämförelse med uppföljningen 2009 kan vi i
2014 års uppföljning: Lupp på allas läpp – Lupp 2010‒2013 se att fler kommuner menar att Lupp bidrar till
förändring av den lokala ungdomspolitiken och att fler kommuner anser att Lupp har bidragit till
sektorsövergripande samverkan kring ungdomsfrågor. Uppföljningen syftar till att identifiera
framgångsfaktorer och utmaningar för såväl myndighetens arbete som för kommunernas eget arbete samt
lyfta rekommendationer till kommunerna kring hur de kan utveckla det lokala arbetet.
Inom ramen för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering har även en rapport om Lupp och
jämställdhet tagits fram. Rapporten syftar till att beskriva hur kommunerna arbetar med jämställdhet utifrån
Lupp-resultaten samt ge rekommendationer kring hur ett sådant arbete kan utvecklas.

Verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och föreningsverksamheter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska enligt instruktionen verka för förnyelse och
utveckling av ungas fritids- och föreningsverksamheter. Detta sker genom ett antal insatser inom våra olika
verksamheter.
Till exempel har vi inom ramen för utredningsverksamheten, i rapporten Fokus 14 – om ungas fritid och
organisering (2014), belyst och identifierat utvecklingsområden för ungas fritids- och föreningsverksamhet.
Genom att arrangera konferenser och utbildningar bidrar myndigheten också till utveckling inom området,
till exempel genom myndighetens rikskonferens som 2014 hade just temat ungas fritid och organisering.
Dessa beskrivs i avsnitt 2.2.1.
Bidragsgivningen till barn- och ungdomsorganisationer, organisationsstöd och projektstöd är också viktiga
för att säkerställa att unga själva deltar i förnyelse och utveckling. Inom EU-programmet Erasmus+ Ung och
Aktiv är fritids- och föreningsverksamheter centrala. På liknande sätt har delar av insatserna inom politiken
för det civila samhället betydelse för området. Dessa insatser redovisas i kapitlet Civila samhället.
Den totala kostnaden för prestationsområdet var 1 135 tkr (4 578 tkr 2013, 4567 tkr 2012).
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Väsentliga prestationer
Den väsentligaste prestationen för området under 2014 var uppdraget att belysa insatser för att förebygga
sexuella övergrepp och kränkningar inom föreningslivet. Inom uppdraget har myndigheten tagit fram tre
publikationer och en webbaserad folder, Gråzon Gränsfall Glasklart.
Uppdrag i fråga om föreningslivet

Myndigheten fick våren 2013 ett uppdrag att belysa föreningslivets arbete för att förebygga sexuella
övergrepp och kränkningar mot tjejer och killar. Uppdraget syftar till att utveckla fritids- och
föreningsverksamheter och göra dessa tryggare och mer välkomnande för barn och unga. Tre publikationer
som på olika sätt belyser sexuella kränkningar och övergrepp i ledarledda barn- och ungdomsverksamheter
har tagits fram under året. Rapporten ”Även i den bästa av föreningar” belyser föreningarnas och
kommunernas arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp i ledarledda barn- och ungdomsverksamheter.
I rapporten Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar ges en inblick i hur sexuella
kränkningar i fritidsverksamheter påverkar offer, förövare och verksamheten i övrigt. I skriften Hbtqperspektiv på förebyggande arbete i föreningslivet ges konkreta råd om vad man bör tänka på för att erbjuda
en inkluderande verksamhet där ingen utsätts för sexuella kränkningar.
På grund av föreningslivets heterogena karaktär, på nationell, regional och lokal nivå, och det faktum att
nyckelpersoner på lokal nivå ofta är ideellt engagerade privatpersoner som har sitt uppdrag eller engagemang
under en tidsbegränsad period togs en webbaserad plattform fram för informationsspridning. Under året
utvecklades därför Gråzon Gränsfall Glasklart, en webbaserad folder för spridning till och inom
föreningslivet. 1
Gensvaret från föreningslivets organisationer har varit positivt och det är tydligt att det finns ett stort behov
av att fortsatt diskutera hur man i ledarledda barn- och ungdomsverksamheter kan arbeta förebyggande men
också hantera uppkomna krissituationer. Uppdraget har genomförts i dialog med flera myndigheter med
kopplingar till barns och ungas levnadsvillkor, med organisationer inom det civila samhället, med kommuner
samt med professionella som har kunskap om kränkningar och övergrepp eller i sin yrkesroll möter barn och
unga.
Vidare har myndigheten medverkat vid ett flertal aktiviteter som arrangerats av och för föreningslivets
organisationer. I Göteborgsposten publicerades en debattartikel med anledning myndighetens uppdrag.
Artikeln skrevs under av några av Sveriges största ideella förbund för barn och unga: Friluftsfrämjandet,
Frälsningsarmén, KFUM Sverige, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
Riksidrottsförbundet, Scouterna, Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan.

1

http://www.granser.nu
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Civila samhället
Regeringens mål med politiken för det civila samhället är att förbättra villkoren för det civila samhället som
en central del av demokratin. Det sker genom att i dialog med det civila samhällets organisationer utveckla
dess möjligheter att göra människor delaktiga, stärka dess förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen
och välfärden samt genom att fördjupa och förmedla kunskap om det civila samhället.
Politiken inom området omfattar generella frågor om det civila samhället och dess villkor, bland annat
möjligheten att bilda organisationer, få statligt stöd, göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.
Vidare omfattas organisationernas samverkan med den offentliga sektorn genom dialog och samråd.
Området omfattar även studier av det civila samhällets roll, sammansättning, verksamhet och utveckling.
Syftet med politiken för det civila samhället är att lyfta fram dess stora betydelse, utveckla och tydliggöra
relationen mellan staten och det civila samhället samt att lyfta generella frågor om det civila samhället och
dess villkor. I regeringens politik används begreppet det civila samhället i betydelsen av en arena, skild från
staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans
för gemensamma intressen.

Uppdrag
Under året har myndigheten fortsatt att utveckla arbetet med att förvalta politiken för det civila samhället och
genomfört en rad prestationer inom området. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har utifrån
sin instruktion ansvar för att samla och förmedla kunskap om det civila samhället, analysera, följa upp och
utvärdera insatser samt bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. Vi
ska vara ett myndighetsstöd inom politiken för det civila samhället. Målgrupper för verksamheten inom
området är regering och riksdag, statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner samt det civila
samhällets organisationer.
Utöver skrivningarna i instruktionen finns uppdrag inom politiken för det civila samhället i myndighetens
regleringsbrev. I regleringsbrevet för 2014 finns ett antal sådana uppdrag och återrapporteringskrav.
I detta kapitel redovisar vi det arbete som under 2014 var myndighetens prestationer inom politiken för det
civila samhället. Dessa har kategoriserats som kunskap och spridning eller att bygga nätverk kring politiken
för det civila samhället. I kapitlet är det rollen som myndighetsstöd som redovisas. Flera av myndighetens
övriga verksamhet utgör en del av politiken för det civila samhället men är inte en del av rollen som
myndighetsstöd. Det gäller till exempel den fördelning av bidrag som myndigheten ansvarar för. Den
verksamheten redovisas i kapitel 4.

Prestationsområden
Prestationsområdena bygger på skrivningarna i myndighetens instruktion och är indelade i Kunskap och
spridning samt Nätverk och samverkan i detta kapitel.
Kunskap och spridning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska inom politiken för det civila samhället ansvara för
att det finns samlad kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling samt sprida
denna kunskap på nationell, regional och lokal nivå. Myndighetens spridningsstrategi har gått ut på att nå ut
via webb, konferenser och utbildningar, medierna samt personliga kontakter och nätverk. Vi har också i
uppdrag att analysera, följa upp och utvärdera insatser inom området.
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Under året har vi fortsatt arbetet med att utveckla CivSam.se, en webbaserad kunskapsportal. En annan del
av vårt kunskaps- och spridningsuppdrag var uppdraget att fördela forskningsmedel till studier om det civila
samhället. Konferensen Forum för det civila samhället, det årliga kunskapsseminariet samt den nationella
utbildningen, var viktiga spridningsverksamheter under 2014. Vi har också förmedlat kunskap om den
europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Myndighetens årliga
rikskonferens var en annan aktivitet där vi spred kunskap om det civila samhällets villkor.
Vi följer upp, analyserar och utvärderar insatserna inom politiken för det civila samhället i den årliga
rapporten om det civila samhällets villkor som i år belyser villkoren för organisationer och företag inom det
civila samhället som bedriver näringsverksamhet.

Tabell 3.1 Kunskap och spridning om det civila samhällets villkor 2013–2014
2014

2013

Beviljade forskningsansökningar (antal)

5

4

Konferenser, seminarier och utbildningar

3

1

10

24

1

1

Spridning av den europeiska koden (antal tillfällen)
Rapporter (antal)
Totala kostnader, tkr

4 077

3 910

Kommentar: År 2012 var startåret för uppdraget. Vi har inte delat kostnaderna under 2012 efter de prestationsområden som vi
redovisar för 2013 och 2014.

Väsentliga prestationer
Kunskapsportalen CivSam.se

Myndigheten har under 2014 lanserat en webbaserad kunskapsportal, CivSam.se. Portalens syfte är att samla
vetenskapligt baserad kunskap som finns om det civila samhället i Sverige och presentera denna på ett
tillgängligt sätt. Den primära målgruppen är offentliga tjänstemän och politiker på nationell, regional och
kommunal nivå. Ambitionen är att på sikt presentera forskningsöversikter inom cirka 35 områden.
Webbportalen innehåller i nuläget fyra forskningsöversikter samt en kortare introduktion till övriga områden.
CivSam.se lanserades i slutet av november 2014 och den kunskapsförmedling som skett via portalen under
2014 får därför anses vara begränsad. Portalen kommer dock utgöra basen för myndighetens strategiska och
utåtriktade arbete med att under kommande år samla kunskap om det civila samhällets villkor,
sammansättning och utveckling och att förmedla denna på nationell, regional och lokal nivå. Målet är att
användandet av portalen ska bidra till att öka kvaliteten i beslutsunderlag inom offentlig sektor i frågor som
relaterar till det civila samhället. Arbetet med att komplettera CivSam.se med kunskap inom samtliga
områden fortsätter under 2015.
Studier om det civila samhället

Myndigheten har fördelat 4 200 000 kronor till studier kring identifierade behovsområden som berör det
civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel
med samhället i övrigt. De som kan söka bidraget är forskare vid högskolor, universitet och andra
akademiska forskningsmiljöer. Stödet möjliggör årligen 3‒5 forskningsstudier som avrapporteras efter ett
eller två år samt stöd till att utveckla forskningsansökningar.
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Forskningens inriktning ska vara mot frågeställningar som är relevanta för aktörer inom det civila samhället
och/eller för aktörer inom offentlig sektor som arbetar med frågor som relaterar till det civila samhället. Inte
minst frågor som rör relationen mellan det civila samhället och offentlig sektor är prioriterade i satsningen.
En grupp bestående av forskare, myndigheter och representanter från det civila samhället har utgjort
referensgrupp för utlysningens inriktning. En vetenskaplig beredningsgrupp med forskare från olika
lärosäten och från olika samhällsvetenskapliga discipliner har ansvarat för en vetenskaplig bedömning av
inkomna ansökningar.
Under 2014 inkom 22 ansökningar, varav fem beviljades medel (fyra beviljades 2013). De beviljade
projekten ska på olika sätt studera relationen mellan civilsamhälle och offentlig sektor. Ett projekt kommer
titta på hur barnrättsorganisationen Bris påverkas av den omförhandling av samhällskontraktet som nu sker i
relationerna mellan stat och civilsamhälle och hur detta i sin tur påverkar barnrättspolitiken och hur barns
röster görs hörda. Ett annat projekt ska undersöka möjligheter och hinder för ungas deltagande i lokala
utvecklingsprojekt i socialt utsatta områden. Ett tredje projekt ska studera välfärdsproduktionen inom
Svenska kyrkan, medan ett fjärde projekt kommer att undersöka i vilken grad offentliga organisationer styr
det svenska civilsamhället genom den formella öronmärkningen av pengar. Slutligen syftar det femte
projektet, som har fått ett utvecklingsbidrag, på att utforska interaktionen mellan det civila samhället och den
offentliga sektorn och de krav på mål- och resultatuppföljning som externa aktörer ställer på civilsamhällets
organisationer (CSO).
Nationell utbildning

Under året har myndigheten genomfört en nationell högskoleutbildning som omfattade 3x3 dagar och 7,5
högskolepoäng kring villkoren för det civila samhället och offentlig sektors relation till det civila samhället.
Utbildningen anordades i samverkan med Ersta Sköndals högskola och vände sig i första hand till tjänstemän
inom den statliga förvaltningen och kommunerna. Även de med en tjänstemannafunktion inom det civila
samhället var välkomna att söka. Sammanlagt deltog 28 personer i utbildningen och 14 kommuner fanns
representerade bland deltagarna. Majoriteten av deltagarna var tjänstemän på kommunal nivå. Utbildningen
bjöd på föreläsningar av forskare och praktiker från fältet. Den omfattade också aktuell litteratur som
deltagarna läste mellan utbildningstillfällena.
Uppföljningsrapport

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gör årligen en uppföljningsrapport om villkoren för det
civila samhället. År 2014 beskrev rapporten villkoren för organisationer inom det civila samhället som
bedriver näringsverksamhet. En enkät skickades ut till 1 800 aktiebolag, stiftelser samt till ekonomiska och
näringsidkande ideella föreningar inom det civila samhället. Till följd av den låga svarsfrekvensen som
undersökningen hade valde vi att inte ge ut rapporten som en särskild publikation. Lärdomarna från denna
studie kommer att användas i metodutvecklingsarbetet inför kommande undersökningar av denna
svårfångade population. Syftet med rapporten är främst att ge regeringen underlag kring hur villkoren för det
civila samhället ser ut, men även att utgöra ett underlag för diskussion på arenor där civilsamhälle och
offentlig sektor möts, till exempel Partsgemensamt forum. Myndigheten har haft en referensgrupp, bestående
av företrädare för organisationer i Partsgemensamt forum, knuten till arbetet.
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Nätverk och samverkan
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inom politiken för det civila samhället i uppdrag att
bilda nätverk för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. Vi har utifrån det uppdraget
samlat ett myndighetsnätverk. Vi har även i uppdrag av regeringen att administrera Partgemensamt forum för
dialog mellan regeringen och företrädare för det civila samhällets organisationer.

Tabell 3.2 Nätverk och samverkan inom politiken för det civila samhället 2013–2014
Nätverks- och samverkansträffar
Totala kostnader, tkr

2014

2013

7

7

1 430

1 123

Kommentar: År 2012 var startåret för uppdraget. Vi har inte delat kostnaderna under 2012 efter de prestationsområden som vi
redovisar för 2013 och 2014.

Väsentligaste prestationerna
Myndighetsnätverk

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under 2014 samlat ett nätverk av nationella
myndigheter kring politiken för det civila samhället. Nätverket har fokus på kunskapsfrågor relaterade till det
civila samhället. Målsättningen är att utbyta erfarenhet mellan myndigheterna och att generellt stärka
kunskapen om politiken för det civila samhället bland dessa. Framförallt har frågan om respektive
myndighets relation till det civila samhället stått i fokus under året. I nätverket har 20 nationella myndigheter
eller organisationer med myndighetsuppdrag ingått. De har träffats två gånger under 2014.
Under året har även den statliga utredningen Ett stärkt och självständigt civilsamhälle deltagit i
myndighetsnätverkets möten. Det har lett till diskussioner kring hinder och villkor för det civila samhället i
relation till respektive myndighet. Förhoppningen är att myndighetsnätverket ska medföra en ökad
medvetenhet inom respektive myndighet kring deras relation och interaktion med det civila samhället.
Önskan är också att öka viljan att skaffa sig mer kunskap om det civila samhället och om var kunskapen kan
finnas.
Partsgemensamt forum

Myndigheten har under 2014 administrerat Partsgemensamt forum för dialog mellan regeringen och
företrädare för det civila samhället. Deltagarna från det civila samhället vill gärna se mer konkreta resultat av
dialogen, till exempel att myndigheter får fler tydliga uppdrag att genomföra inom politiken för det civila
samhället eller granskningar och reformeringar av olika slag. Ett resultat från arbetet hittills, i linje med
detta, är att regeringskansliet förmedlar dialogens innehåll vidare till andra departement och till politikens
företrädare, vilket kan bidra till beslutsunderlag som till exempel utredningsdirektiv. Den rapport som
myndigheten årligen sammanställer kan också ses som ett resultat som används för att förmedla innehållet
vidare och peka ut fortsatta utvecklingsområden för politiken, för civilsamhällets egna aktörer och för fortsatt
dialog mellan parterna.
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Partsgemensamt forum är ett forum för dialog på nationell nivå mellan regeringen och företrädare för det
civila samhällets organisationer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har sedan 2011 haft i
uppdrag att sammankalla och administrera detta forum. I uppgiften ingår att arrangera möten mellan
parterna, fungera som kansli för forumet, medverka i ett presidium tillsammans med forumets ordförande
från regeringen respektive från det civila samhällets organisationer och att på olika sätt understödja och
dokumentera processen
I Partsgemensamt forum har 20 företrädare från 16 av civila samhällets organisationer ingått. Deltagarna
utses för ett år i taget av myndighetens generaldirektör, efter förslag från en urvalskommitté där
organisationer från civilsamhället är representerade.
Under 2014 har fem träffar arrangerats. Samtalen har berört det civila samhällets förutsättningar i stort, och
inte minst hur människor som idag står utanför föreningslivet kan hitta vägar in. MUCF tar årligen fram en
skrift där samtalen dokumenteras och som sprids till organisationer, regeringskansliet med flera. Skriften för
2014 blir klar i början av 2015.
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Organisationsstöd
Riksdag och regering prioriterar att stödja föreningslivet för att på så sätt möjliggöra för människor att delta
och engagera sig i samhället och påverka den egna livssituationen. Det överordnade syftet med
myndighetens bidragsgivning är att bidra till detta.

Uppdrag
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har genom sin instruktion, sitt regleringsbrev, sina
förordningar och sina särskilda regeringsbeslut i uppdrag att fördela bidrag till ideella organisationer och i
vissa fall bidrag till stiftelser som saknar vinstsyfte.
Förutom de återrapporteringskrav till årsredovisningen som framgår i regleringsbrev och förordningar
ingår även återrapportering i form av regeringsrapporter som lämnas i särskild ordning för några av de bidrag
som myndigheten hanterar.

Prestationsområde
Här redovisar vi det arbete med statsbidrag till organisationer och verksamheter som under 2014 var en av
myndighetens väsentligare prestationer. Aktiviteter som vi redovisar här är att fördela bidrag, att informera
om bidragens regelverk samt utvecklings- och utvärderingsaktiviteter kring organisationsstödet.
Fördela bidrag
I enlighet med vår instruktion fullgör vi de uppgifter som framgår av de förordningar som styr
bidragsgivningen. Syftena med bidragen varierar. I de förordningar som styr organisationsbidragen är
intentionerna att stödja själva organiseringen och organisationernas initiativ och verksamhet utifrån olika
ändamål.
Tabell 4.1 Organisationsstöd 2012–2014
Totalt inkomna
och beviljade
ansökningar
inom organisationsstöd

2014
Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Organisationsbidrag

367

315

Projektbidrag

377

Totalt

744

Totala
kostnader, tkr

2013
Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

258 409 951

374

324

134

69 422 824

476

449

327 832 775

850

14 254

Beviljat
(kr)

2012
Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

258 015 474

371

328

255 837 905

141

74 963 244

443

165

84 271 946

465

332 978 718

814

493

340 109 851

15 966

Beviljat
(kr)

15 839

Kommentar 1: Alla barn- och ungdomsorganisationer som ansökte om organisationsbidrag ansökte även samtidigt om
organisationsbidrag till lokal verksamhet. År 2012 ansökte några också om bidrag till merkostnader för resurskrävande verksamhet.
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 tog emot bidrag var 102 stycken 2014, 103
stycken 2013 och 101 stycken 2012.
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För projektbidragen och verksamhetsbidragen är intentionen att främja eller stärka arbetet inom ramen för de
specifika syften som förordningarna anger. Det kan handla om att främja jämställdhet, att förmedla kunskap
och uppmuntran för ökad delaktighet i föreningslivet eller om att stärka ungas demokratiska värderingar. Det
kan också handla om att motverka rasism eller liknande former av intolerans eller att minska antalet aktiva
inom våldsbejakande extremistmiljöer.
Myndigheten kontrollerar att ansökningarna ligger inom ramen för syftet och villkoren med respektive
stödform, att de ideella föreningar som beviljas bidrag har en demokratisk uppbyggnad och att verksamheten
hos de organisationer som får bidrag inte strider mot demokratins idéer.
Arbetet för att kvalitetssäkra rutinerna för bidragsgivningen har under året i huvudsak fortsatt enligt den
plan för kvalitetssäkring av statsbidragshanteringen som myndigheten lämnade som bilaga till rapporten
Bidrag och kvalitet ‒ En beskrivning av fortsatt kvalitetssäkringsarbete och möjliga förbättringar 2013. Vi
har till exempel tagit fram och implementerat en handlingsplan för myndighetens arbete med frågor som är
kopplade till offentlig rätt, vi har genomfört intern kompetensutveckling i ekonomiska frågor kopplade till
bidragsgivningen och tagit fram en checklista till stöd för att kvalitetssäkra och effektivisera processen med
ändringar i ansökningssystemet.
Handläggning av ansökningar och redovisningar

I handläggningen av bidrag görs en bedömning av om organisationernas verksamhet bedrivs i enlighet med
de villkor som anges i respektive förordning eller i anvisningarna i myndighetens regleringsbrev. För
ansökningar om projektbidrag prioriterar myndigheten generellt projekt där organisationen har god kapacitet
att genomföra projektet, kan visa på behovet av att genomföra insatser och har en rimlig projektplan i
förhållande till syfte och mål. Andra grunder för bedömning är hur samverkan med andra aktörer ser ut och
om projektet har strategier för hur erfarenheter, kunskaper och resultat tas tillvara och sprids efter projektets
slut. Dessutom strävar myndigheten efter att projektbidraget fördelas till en mångfald aktörer och att de
sprids i hela landet.
Kvaliteten i handläggningen mäts med hjälp av en årlig målgruppsundersökning som riktar sig till de
organisationer som söker bidrag från myndigheten. Målgruppens syn på bidragens tillgänglighet, effektivitet
och rättssäkerhet var i 2014 års mätning på samma nivå som året innan. Det sammanvägda resultatet var att
77 procent av de svarande instämde i att bidragshanteringen inom verksamheten organisationsstöd i mycket
eller ganska hög grad är tillgängligt, rättssäkert och effektivt (2013 var det 75 procent och 2012 var det 83
procent). Svarsfrekvensen i årets målgruppsundersökning för verksamhet organisationsstöd var 66 procent
och 546 personer var tillfrågade. Resultaten inte är helt tillförlitliga på grund av det relativt höga
svarsbortfallet
I tabellerna 4.2 och 4.3 redovisas organisations- och projektbidrag övergripande. En mer detaljerad
redovisning finns i bilagan.
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Organisationsbidrag
Tabell 4.2 Organisationsbidrag, belopp samt antal beviljade bidrag per bidragstyp, 2012‒2014
2014
Beviljat
(kr)

2013
Antal

Beviljat
(kr)

2012
Antal

Beviljat
(kr)

Antal

Barn- och ungdomsorganisationer

71 994 962

102

71 994 993

103

71 994 975

111*

Barn- och
ungdomsorganisationernas lokala
verksamheter

139 999 989

102

139 999 983

103

139 999 938

101

211 994 951

204

211 994 976

206

211 994 913

212

18 905 000

54

18 905 000

56

18 904 998

60

7 298 000

6

6 297 998

7

6 297 994

6

20 212 000

51

20 817 500

55

18 640 000

50

258 409 951

315

258 015 474

324

255 837 905

328

Summa**
Organisationer bildade på etnisk
grund
Organisationer för homosexuella,
bisexuella, transsexuella eller
personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck
Kvinnors organisering
Totalt

* År 2012 beviljades tio organisationer statsbidrag för särskilt resurskrävande verksamhet, vilka räknas in det här antalet beviljade
bidrag. Totalt fick 101 organisationer bidrag. År 2013 och 2014 är dessa medel inräknade i det ordinarie organisationsbidraget.
** Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag får både organisationsbidrag för organisationens verksamhet
och organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.

Organisationer på nationell nivå kan söka organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor för sin löpande basverksamhet. Sammanlagt lämnades det in 367 ansökningar om
organisationsbidrag och 315 av ansökningarna beviljades (barn- och ungdomsorganisationer (204 av 218),
organisationer bildade på etnisk grund (54 av 70), organisationer för kvinnors organisering (51 av 71) samt
organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet
eller uttryck (6 av 8)). Det var totalt 86 procent av ansökningarna som beviljades.
Barn- och ungdomsorganisationer
Det var 109 barn- och ungdomsorganisationer som ansökte om organisationsbidrag 2014 och 102 av dem
beviljades bidrag. Det går att jämföra med 2013, då 103 organisationer beviljades bidrag och 2012 då
101organisationer beviljades bidrag.
Det kan konstateras att organisationerna är olika och de är verksamma i olika samhällsområden. Antalet
bidragsgrundande medlemmar som rapporterades 2014 var lägre än 2013 och 2012. Antalet
bidragsgrundande medlemmar i åldern 6–25 år i ansökan om bidrag för 2014 var 629 067 och för 2013 var
det 654 582, medan antalet medlemmar i åldern 7–25 år var 693 584 för 2012.
På grund av att myndighetens rutiner för att hämta in uppgifter om medlemmar fördelat på kön ändrades
2013, är det inte möjligt att göra en helt rättvisande jämförelse över tid för andelen tjejer och killar som är
medlemmar i de 109 barn- och ungdomsorganisationerna. Utifrån de underlag vi har fått för 2014, utgör
killar i åldern 6‒25 år 51 procent av medlemmarna, medan 43 procent är tjejer. För resterande andel har
organisationerna angett antigen annan könstillhörighet eller ingen uppgift. År 2013 rapporterades andelen
killar och tjejer vara 56 respektive 43 procent och 2012 var andelen killar 59 procent.
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Projektbidrag
Organisationer kan ansöka om projektbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till
olika projekt utifrån de uppdrag som regeringen har beslutat om. Myndigheten fördelar också ett
verksamhetsbidrag till antidiskrimineringsverksamhet för löpande arbete i form av
antidiskrimineringsbyråer. I tabell 4.3 redovisas de former av projektbidrag (inklusive verksamhetsbidraget)
som var aktuella under 2014.

Tabell 4.3 Projektbidrag, belopp samt antal beviljade bidrag per bidragstyp, 2012–2014
2014

2013

2012

Beviljat
(kr)

Antal

Beviljat
(kr)

Antal

Beviljat
(kr)

Antal

24 180 000

42

21 180 000

32

21 180 000

37

Kvinnors organisering

7 951 000

23

7 300 765

18

9 522 938

25

Jämställdhetsprojekt

6 998 824

18

8 999 704

22

6 999 924

17

Jämställdhetsarbete bland de nationella
minoriteterna

2 200 000

7

2 700 000

9

2 699 940

9

Verksamheter mot rasism och liknande
former av intolerans

8 320 000

14

8 320 000

16

8 320 000

12

11 800 000

15

11 500 000

15

10 000 000

16

Stöd till ungdomars organisering

Verksamheter som förebygger och
motverkar diskriminering
Demokratifrämjande verksamhet

3 600 000

7

2 698 840

7

4 469 950

9

Verksamhet mot våldsbejakande
extremism

4 373 000

8

3 699 235

9

3 690 000

7

Totalt*

69 422 824

134

66 398 544

128

66 882 752

132

* Totalt belopp och antal skiljer sig från motsvarande redovisning 2013 och 2012 då endast de former av projektbidrag (inklusive
verksamhetsbidraget) som var aktuella under 2014 redovisas.

Det totala antalet ansökningar inom projektbidrag under 2014 var 377, vilket framgår av tabell 4.1. Av
ansökningarna beviljades 36 procent bidrag. Detta kan jämföras med 30 procent 2013 och 37 procent 2012.
Information om bidragens regelverk

Myndigheten anordnade under 2014 åtta informationsträffar för de föreningar som fått avslag respektive
bifall för sina projekt.
Det anordnades också sju informationsträffar för de organisationer som sökt organisationsbidrag: bidrag till
barn- och ungdomsorganisationer, till kvinnors organisering, till etniska organisationer och till hbtqorganisationer. Syftet med träffarna var att informera om regelverk, ansökan och de underlag som ska
bifogas en ansökan om organisationsbidrag.
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EU-program
Uppdrag
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har enligt instruktionen i uppdrag att vara nationellt
kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen beslutar om. Myndigheten ansvarar för att
programmen genomförs i Sverige. De program som är aktuella under 2014 är Erasmus+ Ung och Aktiv,
stödstrukturen SALTO, Information Resource Center (IRC), informationsnätverket Eurodesk samt EUprogrammet Europa för Medborgarna, där MUCF har ett informationsansvar som så kallad kontaktpunkt.
Inom ramen för Erasmus+ Ung och Aktiv handläggs och beviljas bidrag till organisationer, kommuner och
mer informella grupper. Dessutom anordnar myndigheten olika typer av kompetensutveckling för
målgruppen som finansieras av bidragsmedel. Utöver bidragshantering har myndigheten som nationellt
kontor för Erasmus+ Ung och Aktiv i uppdrag att främja utvecklingen av nationell och europeisk
ungdomspolitik samt nationellt ungdomssamarbete. Erasmus+ har två programkontor, varav MUCF ansvarar
för ungdomskapitlet och Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar för implementeringen av övriga
delar av programmet. De båda programkontoren ska samverka med varandra.
Förutom vad som framgår i regleringsbrevet ingår återrapportering i form av regeringsrapporter och
rapporter till Europeiska kommissionen som lämnas i särskild ordning.

Prestationsområde
Här redovisar vi det arbete med EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv som under 2014 var en av
myndighetens väsentligare prestationer. Aktiviteter som vi redovisar här är att fördela medel, att informera
om Erasmus+ samt utvecklings- och utvärderingsaktiviteter kring programmet.
Erasmus+ är EUs nya utbildningsprogram som sträcker sig mellan 2014 och 2020. Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ansvarig för ungdomskapitlet i programmet, Erasmus+ Ung och Aktiv,
medan UHR ansvarar för de delar som ligger inom utbildning och yrkesutbildning i stort. Det nya
programmet är annorlunda uppbyggt än det tidigare och därför kommer MUCF inte att göra jämförelser med
tidigare år, då det inte är samma typ av aktiviteter som mäts.
Vid implementeringen av programmet har året präglats av en startfas med att bland annat sprida
information om nya regler och de format som programmet erbjuder. En mängd nya tekniska system, både för
ansökare och för MUCF som programkontor, har satts igång av EU-kommissionen. Det har funnits brister i
systemen som har krävt resurser utöver det vanliga och medfört begränsade möjligheter för myndigheten att
arbeta utåtriktat. De bristande systemen har även begränsat myndighetens möjlighet att få fram tillförlitlig
statistik att presentera.
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Nationellt kontor för Erasmus+ Ung och Aktiv
EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv, ungdomskapitlet, syftar till att främja ungas aktiva deltagande i
samhället, interkulturell dialog och en ökad rörlighet inom och utom EU:s gränser. Inom ramen för
programmet fördelar myndigheten bidrag till olika aktörer i enlighet med programmets syfte.

Tabell 5.1 Bidragshantering inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv 2014. Antal
ansökningar. Belopp i euro
2014
Antal ansökningar

Beviljat,

Sökt

Beviljat"

128

86

2 083 160

18

11

1 096 270

6

3

152

100

EVS ackreditering**

24

20+13**

TCA***

--

--

176

120 + 13**

Mobilitet (Ungdomsutbyten, Europeisk volontärtjänst samt
Utbildning och nätverksbyggande)
Strategiska partnerskap
Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för
ungdomspolitiken
Totalt: Erasmus+ Ung och Aktiv*

Totalt

(euro)

76 740
3 256 170

165 000
3 421 170

”Inom beviljat ingår inte de ansökningar som blivit inställda, då det inte kan säkerställas om det var före eller efter beslut fattats.
* Erasmus+ Ung och Aktiv består av flera delprogram som möjliggör olika typer av ungdomsprojekt, volontärtjänst, strategiska
partnerskap samt utbildning och nätverksbyggande.
** Organisationer som skickar eller tar emot volontärer inom Europeisk volontärtjänst måste ansöka om ackreditering. Under början av
2014 fungerade inte systemet för att skicka in ansökningar. Tretton ackrediteringar beviljades under året där ansökan skickades in
tidigare år.
*** TCA (Training and Cooperation Activities) omfattar kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn som initieras av MUCF.

Väsentligaste prestationen
Den väsentligaste prestationen var att inom Erasmus+ Ung och Aktiv fördela bidrag, inkluderat att följa upp
projekt, analysera slutrapporter och fastställa bidragsbelopp, samt kompetensutveckla personer som arbetar
med unga.
Fördela bidrag

152 ansökningar inkom under året, 100 av dessa beviljades medel vilket utgör 66 procent.
En utmaning har varit de nya tekniska verktyg som ska användas, att det inte funnits manualer på svenska att
tillgå och att verktyg inte levererats eller fungerat enligt den tidsplan som fastställdes från EUkommissionen. Framgångar är att trots tekniska utmaningar, har myndigheten lyckats sprida möjligheterna
kring det nya programmet, attrahera gamla och nya ansökare till ungdomsdelarna av programmet och att
större delen av den tillgängliga budgeten har fördelats enligt fastställda kriterier.
I de handläggningsverktyg och ansökningsformulär som Europeiska kommissionen tillhandahåller för
implementeringen av Erasmus+ Ung och Aktiv görs ingen uppdelning på deltagarnas kön eller ålder.
Myndigheten har därför ingen möjlighet att redovisa uppdelning på deltagare utifrån kön eller ålder och inte
heller antalet deltagare i alla delar av programmet.
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Tabell 5.2 Antal deltagare i delprogrammen
Programområde

Antal

Mobilitet (Ungdomsutbyten, Europeisk volontärtjänst samt Utbildning och nätverksbyggande)
Strategiska partnerskap

2 296
Kan ej redovisas

Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken

324

TCA

Kan ej redovisas

Totalt

2 620

Totalt har 2 620 deltagare fått möjlighet att få stöd via Erasmus+ Ung och Aktiv under 2014 för
mobilitetsaktiviteter och möten mellan unga och beslutsfattare. Därtill tillkommer de strategiska
partnerskapsaktiviteterna där det inte går att få fram information om deltagarantal. Dessvärre görs det ingen
uppskattning på fördelning mellan kvinnor, män, tjejer och killar i de ansökningshandlingar som EUkommissionen tagit fram så det går inte att få fram statistik ur ett jämställdhetsperspektiv.

Tabell 5.3 Beviljat bidrag fördelade på programområde och TCA, 2012‒2014, euro
Programområde

2014

Mobilitet

2 083 160

Strategiska partnerskap

1 096 270

Möten mellan ungdomar och beslutsfattare
TCA (TCP 2013‒2012)

2012

290 908

383 500

76 740
165 000

Ung och Aktiv i Europa
Totalt

2013

3 421 170

3 874 207

2 979 498

4 165 115

3 362 998

Även om det nya programmet Erasmus+ Ung och Aktiv innehåller andra delprogram och aktiviteter än
tidigare generations program görs här en jämförelse bakåt utifrån storlek på beviljat bidragsbelopp totalt sett
som hanterats av MUCF de senaste tre åren.
Handläggning av ansökningar och redovisningar

Kvaliteten i handläggningen mäts med hjälp av en årlig målgruppsundersökning som riktar sig till de
organisationer som söker bidrag från myndigheten. Det sammanvägda resultatet av målgruppens syn på
bidragens tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet var att 73 procent av de svarande instämde i att
bidragshanteringen inom organisationsstöd i mycket eller ganska hög grad är tillgängligt, rättssäkert och
effektivt). Svarsfrekvensen i årets målgruppsundersökning för verksamhet EU-program var 77 procent och
det var 70 personer som var tillfrågade. År 2013 var svarsfrekvensen för låg för att ge en jämförbar siffra och
2012 var det 83 procent som ansåg att hanteringen var tillgänglig, rättsäker och effektiv.
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Kompetensutveckling av personer som arbetar med unga

Inom ramen för TCA (Training and Cooperation Activities) genomfördes 14 kompetenshöjande
utbildningsaktiviteter under 2014 (36 under 2013 och 40 under 2012). Antalet aktiviteter minskade då
kommissionen från och med 2014 endast finansierar internationella aktiviteter, inte nationella.
Det är inte ett regelrätt ansökningsförfarande inom denna del, men myndigheten har möjlighet att initiera
samarbeten som anses behövas för att stimulera utveckling inom Erasmus+ Ung och Aktiv. Under 2014 har
myndigheten särskilt fokuserat på lanseringsinsatser för det nya programmet, vilket även kan anses vara
kompetensutvecklande för dem som vill söka stöd inom det nya programmet. En lanseringskonferens med
drygt 100 deltagare anordnades i februari i samarbete med UHR och Europeiska kommissionens
representation i Sverige. Under året har myndigheten särskilt fokuserat på det så kallade supervalåret 2014,
och lyft fram Europaparlamentsvalet, ungas aktiva deltagande i internationella projekt och liknande. Flera
informationsinsatser för Erasmus+ programmet har även genomförts i samband med andra aktiviteter på
myndigheten där valbidragssatsningar, ungas aktiva deltagande, skolval och skol-Europaparlamentsval var
huvudaktiviteten. Erasmus+ kan ses som kompletterande aktiviteter för praktiskt genomförande i delaktighet
och demokrati utifrån de diskussioner som uppstått under supervalåret.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
(tkr)

Not

2014

2013

Intäkter av anslag

1

55 852

59 437

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

3 680

3 881

Intäkter av bidrag

3

23 934

19 597

Finansiella intäkter

4

305

70

83 770

82 985

-48 594

-48 110

-6 807

-5 800
-27 993

Verksamhetens intäkter

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

-27 317

Finansiella kostnader

7

-12

-49

-1 040

-1 033

-83 770

-82 985

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

8

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo

64

39

-64

-39

0

0

347 690

342 848

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

9
10

Saldo

Årets kapitalförändring

11

4 080

1 300

22 278

25 998

-373 832

-370 025

216

121

216

121

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ÅRSREDOVISNING 2014

2015-02-20

35 (82)

Balansräkning
(tkr)

Not

2014-12-31

2013-12-31

627

679

627

679

1 048

1 353

1 048

1 353

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

12

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

13

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

14

Övriga kortfristiga fordringar

15

Summa

187

280

2 275

1 859

1 113

1 131

3 575

3 270

1 651

1 572

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

16

Upplupna bidragsintäkter

17

Summa

3 890

6 471

5 542

8 043

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

18

Summa

6 110

1 948

6 110

1 948

5 364

2 972

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

30 456

19 286

35 820

22 258

52 721

37 551

Balanserad kapitalförändring

770

649

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

216

121

Summa

987

770

Kassa och bank
Summa

SUMMA TILLGÅNGAR

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

19

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

20

1 674

2 032

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

21

2 652

2 468

5 315

5 016

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

22

Summa

1 846

585

11 487

10 101

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

23

3 699

3 729

Oförbrukade bidrag

24

36 549

22 951

40 248

26 680

52 721

37 551

Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Not

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enl regleringsbrev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Uo 1 6:1 Allmänna val och
demokrati
ap.5 Valdeltagande - skolval
2014

0

4 850

0

0

4 850

-4 696

154

ap.8 Valdeltagande - stöd till
organisationer och kommuner

25

0

7 500

0

0

7 500

-7 492

8

ap.21 Handlingsplan - del till
Ungdomsstyrelsen för
avhopparverksamhet

26

28

4 000

784

-28

4 784

-4 746

38

ap.22 Handlingsplan - del till
Ungdomsstyrelsen för
demokratiska värderingar

27

30

4 000

0

-30

4 000

-3 881

119

0

250

0

0

250

-248

2

0

400

0

0

400

-397

3

1

2 615

0

-1

2 615

-2 539

76

262

18 905

0

-262

18 905

-18 519

386

375

8 320

0

-375

8 320

-8 161

159

0

7 298

0

0

7 298

-7 206

92

ap.23 Ett Europa för
medborgarna
Uo 1 9:1 Svenska institutet
för europapolitiska studier
samt EU-information
ap.4 Ungdomsperspektiv på
Europavalet 2014
ap.6 Statsbidrag för
verksamhet som belyser EU:s
framtidsfrågor

28

Uo 13 1:1
Integrationsåtgärder
ap.13 Statsbidrag till
organisationer bildade på
etnisk grund
Uo 13 2:2 Åtgärder mot
diskriminering och rasism
ap.1 Stöd för verksamhet som
motverkar rasism och
liknande former av intolerans

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

ap.3 Stöd för verksamhet som
förebygger och motverkar
diskriminering

29

287

12 000

0

-287

12 000

-11 632

368

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

30

0

1 800

0

0

1 800

-1 800

0

0

500

0

0

500

-497

3

ap.10 Insatser för att stärka
hbt-personers rättigheter och
möjligheter
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Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Not

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enl regleringsbrev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

ap.9 Jämställdhetsprojekt

31

217

7 000

0

-217

7 000

-6 674

326

ap.11 Särskilda
jämnställdhetsåtgärder - del
till US

32

798

11 000

2 000

-798

13 000

-12 230

770

33

854

32 663

0

0

33 517

-32 580

938

ap.1 Statsbidrag till
ungdomsorganisationer

0

71 995

0

0

71 995

-71 995

0

ap.2 Nationellt kontor för EUprogram

1

2 805

0

-1

2 805

-2 802

3

66

6 000

0

-66

6 000

-5 505

495

0

1 000

0

0

1 000

-1 000

0

Uo 13 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder

Uo 17 12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.1 Ungdomsstyrelsen
Uo 17 12:2 Bidrag till
nationell och internationell
ungdomsverksamhet

ap.3 Utvecklingsinsatser
gentemot kommuner

34

ap.6 Uppföljning av den
nationella ungdomspolitiken

ap.7 Bidrag till internationellt
ungdomssamarbete

35

0

160

0

0

160

-159

1

ap.12 Statligt stöd för
organisationers arbete för
barn och ungdomar på lokal
nivå

36

1 493

164 180

0

-1 493

164 180

-162 915

1 265

37

484

28 163

0

-484

28 163

-27 758

405

ap.5 Uppföljning av
överrenskommelser med det
civila samhällets
organisationer

38

0

4 200

0

0

4 200

-4 200

0

ap.6 Studier inom
identifierade behovsområden

39

58

4 208

0

-58

4 208

-4 200

8

4 952

405 812

2 784

-4 098

409 450

-403 833

5 618

409 450

-403 833

5 618

Uo 17 13:3 Bidrag för
kvinnors organisering
ap. 1 Bidrag för kvinnors
organisering
Uo 17 13:6 Insatser för
den ideella sektorn

Summa

Avslutade anslag
Uo 17 12:2 Bidrag till
nationell och internationell
ungdomsverksamhet
ap.4 Attityd- och
värderingsstudie 2013
Summa

37
4 989

-37
405 812

2 784

-4 135
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Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel
(tkr)

Inkomster
Not

2811 Övriga inkomster av
statens verksamhet
318 Övriga inkomster
Summa

40

64
64
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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
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (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 (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 25 tkr bokförts som
periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen.
Utgående balans år 2013, 1 041 tkr, har år 2014 minskat med 291 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 enligt linjär avskrivningsmetod från den månad 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

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om anställdas sjukfrånvaro redovisas i kapitel 1.
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Ersättningar och andra förmåner
Insynsrådet
Ledamöter

Ledamot

Folke K. Larsson

perioden
1401-1412

Ersättning
(kr)
5 800

Andra råds- och

Jonas Agdur

1401-1412

1 450

styrelseuppdrag
Arbetsdomstolen (ersättare
ämbetsmannaledamot)
Adoxa AB
-

Birgitta Roos

1401-1412

4 350

-

Stefan Bergh

1401-1412

2 900

Miljonlotteriet International AB

Felix König

1401-1412

4 350

IDEA Arbetsgivarservice AB
Forum för levande historias strategiska råd
Folke Bernadotte-akademins råd
Annelie Roswall Ljunggren

1401-1411

1 450

-

Rossana Dinamarca

1401-1412

4 350

-

Andreas Carlsson

1401-1412

1 450

MW Productions AB

Kristina Ljungros

1401-1412

5 800

Devin Rexvid

1401-1403

0

Ledande befattningshavare

Ordförande

Samhällsgemenskaps Förlags AB

Lön (kr)

RFSU AB, IPPF

Andra styrelseuppdrag

perioden
Generaldirektör Alice Bah Kuhnke

1401-1410

854 268

Vik generaldirektör Eva Theisz

1410-1412

234 387

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
Smålandsakademien
-
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NOTER
(tkr)

Resultaträkning

Not

1

2014

2013

55 852

59 437

55 852

59 437

2014

2013

32 289

31 445

Nationellt kontor för EU-program

2 802

2 804

Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

2 614

3 610

Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US

9 235

18 621

Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken

1 000

0

Handlingsplan - del till US för avhopparverksamhet

373

363

Handlingsplan - del till US för demokratiska värderingar

349

272

Ett Europa för medborgarna

248

250

Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014

397

400

Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

288

349

4 696

0

Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner

743

0

Insatser för att stärka hbt-personers rättigheter och möjligheter

497

0

Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

159

160

0

663

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

Specifikation anslagsposter
Ungdomsstyrelsen

Valdeltagande - skolval 2014

Attityd- och värderingsstudie 2013
Stöd för verksamhet som förebygger o motverkar diskriminering
Summa

162

500

55 852

59 437

Summa "Intäkter av anslag" samt "medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag" (403
542 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" i anslagsredovisningen (403 833 tkr) på samtliga anslag. Skillnaden
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-291 tkr). Denna post har belastat
anslaget 17 12:1, ap 1 Ungdomsstyrelsen, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.
Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

3 679

3 879

0

2

3 680

3 881
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Resultaträkning
2014
Not

3

Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag
Summa
Specifikation intäkter av bidrag
Skolval 2014, förberedelser, medel från Justitiedepartementet
Uppdrag Temagruppen unga i arbetslivet, medel från
Europeiska Socialfonden

8 663

4 312

0

Förvaltningspartnerskapet, EU-medel

1 232

357

820

0

Uppdrag Främja goda levnadsvillkor för unga kvinnor och unga män
utifrån ett jämställdhetsperspektiv, medel från Utbildningsdepartementet

1 279

0

Uppdrag angående ungdomars upplevda psykiska ohälsa - enligt
regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

2 368

0

922

0

1 350

0

2 761

2 296

23 934

19 597

Finansiella intäkter

Övriga finansiella intäkter
Summa

22

64

226

0

58

6

305

70

32 699

32 604

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter
enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa

15 896

15 506

48 594

48 110

3 091

3 163

2 099

3 916

Övriga driftkostnader
Resekostnader
Konferenskostnader
Datakostnader (konsulter, licencer och tillbehör)
Övriga konsultuppdrag
Övriga driftskostnader
Summa

7

7 780

Programmet Erasmus+ inkl. SALTO IRC och informationsdatabasen
Eurodesk och TCA-aktiviteter, EU-medel

Valutakursvinst

Not

1 449

216

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

6

1

6 616

Summa

Not

2013

896

Övriga diverse regeringsuppdrag

5

2014

213

Uppdrag Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering - enligt
regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

Not

19 597
19 597

Programmet Ung o Aktiv i Europa inkl. TCP aktiviteter m.m., EU medel

Uppdrag Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för
unga hbt-personer - enligt regleringsbrev för myndigheten med
särskilda medel

4

23 934
23 934

Uppdrag Ett Europa för medborgarna, EU-medel

Uppdrag Utvecklingsmaterial för sexuell exploatering, medel från
Utbildningsdepartementet

Not

2013

2 896

2 309

12 818

14 492

6 413

4 113

27 317

27 993

10

23

Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

2

26

12

49
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Resultaträkning
2014
Not

8

2013

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Återbetalning av bidrag*

64

39

Summa

64

39

22 278

26 103

0

-105

22 278

25 998

*Se även Not 40
Not

9

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Utbetalda bidrag inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa
(2011-2013) och Erasmus+ (2014)
Utbet/återbet bidrag av medel från AB Svenska Spel
Summa

Not

10

Lämnade bidrag
Bidrag till statliga myndigheter

2 464

2 500

12 847

9 344

355 134

354 451

Lämnade bidrag till privata företag och privatägda

1 301

1 000

Lämnade bidrag till enskilda personer

2 086

2 730

373 832

370 025

Bidrag till kommuner för konsumtion
Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar
för konsumtion

Summa
Not

11

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet

216

121

Summa

216

121
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Balansräkning

Not

12

Årets anskaffningar

2 412

2 072
-1 019

Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

5 962

358

496
-753

Ingående ackumulerade avskrivningar

-4 352

-4 314

-647

-659

43

621

-4 956

-4 352

1 048

1 353

2 209

1 820

66

39

2 275

1 859

Bidragsåterbetalningar

987

770

Fordringar EURO-konto

80

334

Övrigt

46

27

1 113

1 131

1 358

1 319

294

253

1 651

1 572

340

1 303

3 550

5 109

0

59

3 890

6 471

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa
Övriga kortfristiga fordringar

Summa
Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
17

5 705

5 705

Utgående bokfört värde

Not

679

-59

Summa ackumulerade avskrivningar

16

627

6 004

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar

Not

-374
-1 393

Summa anskaffningsvärde

Årets avskrivningar

15

-393
-1 786

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde

Not

352

-1 393

Utgående bokfört värde

14

1 720

340

Ingående ackumulerade avskrivningar

Summa ackumulerade avskrivningar

Not

2 072

Summa anskaffningsvärde

Årets avskrivningar

13

2013-12-31

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde

Not

2014-12-31

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, till verksamhet (uppdrag
Salto-IRC, Eurodesk, Ett Europa för medborgarna)
Upplupna bidragsintäkter, medel från Europeiska socialfonden, (uppdrag
Temagruppen Unga i arbetslivet)
Upplupna bidragsintäkter, Nordiska Ministerrådet (uppdrag
Flera unga i arbete i Norden)
Summa
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Balansräkning
2014-12-31
Not

18

2013-12-31

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde
Skulder avseende Uppbörd

0

0

-64

-39

64

39

0

0

1 761

-332

371 253

370 839

-368 116

-368 746

4 898

1 761

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande
flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

-854

-827

32 580

31 840

-32 663

-31 867

-937

-854

1 041

1 435

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

-291

-394

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag

750

1 041

Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag
Ingående balans

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans

0

0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

17 518

5 399

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-384 170

-374 106

368 052

368 707

Övriga fordringar på statens centralkonto

1 400

0

Summa Avräkning med statsverket

6 110

1 948

Balanserad kapitalförändring,
transfereringar

Kapitalförändring
enl resultaträkningen

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

Not

19

Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet
Summa

Ingående balans 2014

649

121

770

Föregående års kapitalförändring

121

-121

0

Årets kapitalförändring

0

216

216

Summa årets förändring

121

95

216

Utgående balans 2014

770

216

987
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Balansräkning

Not

20

2014-12-31

2013-12-31

2 032

2 349

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån

Not

Not

21

22

682

848

Årets amorteringar

-1 040

-1 165

Utgående balans

1 674

2 032

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

3 500

3 500

Utgående mervärdesskatt

663

554

Arbetsgivaravgifter

841

945

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Leverantörsskulder andra myndigheter

1 147

969

Summa

2 652

2 468

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt

735

852

Valutakursreglering

991

-436

Övrigt
Summa

120

169

1 846

585

Balansposten Övriga skulder har ökat i förhållande till år 2013. Ökningen beror på att valutakursregleringen
för år 2014 är betydligt större än för år 2013.
Not

23

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader*
Summa

3 304

3 514

395

215

3 699

3 729

* Av dessa medel är 125 tkr uppbokade medel för kompetensväxlings - och kompetensutvecklingsåtgärder.
Avsikten är att de ska användas under 2015.
Not

24

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
varav förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
EU-medel till uppdragen Förvaltningspartnerskap och Erasmus+ varav
förväntas tas i anspråk:
inom tre månader

6 770

510

6 770

510

800

1636

800

0

0

1 636

28 979

20 805

13 451

6 000

mer än tre månader till ett år

7 774

7 500

mer än ett år till tre år

7 754

7 305

36 549

22 951

mer än tre månader till ett år
EU-medel, EU-programmet Ung och aktiv i Europa, Erasmus+ till bidrag och
TCA aktiviteter varav förväntas tas i anspråk:
inom tre månader

Summa
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Not 25
Uo 1.6:1, ap. 8, Valdeltagande – stöd till organisationer och kommuner
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 500 tkr på
anslagsposten. Myndigheten får använda högst 750 tkr för administrativa kostnader för genomförande av
uppdraget. Myndigheten har använt 743 tkr i enlighet med regleringsbrev.

Not 26
Uo 1.6:1, ap. 21 Handlingsplan – del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut 2014-11-20 (Ju 2014/6787/D) disponerar Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 784 tkr på anslagsposten. Myndigheten får använda högst
400 tkr till administrativa kostnader för genomförande av uppdraget. Myndigheten har använt 373
tkr i enlighet med regleringsbrev.

Not 27
Uo 1.6:1, ap. 22 Handlingsplan – del till Ungdomsstyrelsen för demokratiska värderingar
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 000 tkr på
anslagsposten. Myndigheten får använda högst 400 tkr till administrativa kostnader för genomförande av
uppdraget. Myndigheten har använt 349 tkr i enlighet med regleringsbrev.

Not 28
Uo 1.9.1 ap. 6 Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 615 tkr på
anslagsposten. Myndigheten får använda högst 300 tkr för finansiering av administration samt för
kostnader betingade av informations- och kommunikationsinsatser när det gäller statsbidraget.
Myndigheten har använt 288 tkr i enlighet med regleringsbrev.
Not 29
Uo 13 2:2, ap. 3, Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 12 000 tkr på
anslagsposten. Myndigheten får använda högst 200 tkr för handläggning, uppföljning och
informationsinsatser. Myndigheten har använt 162 tkr i enlighet med regleringsbrev.
Not 30
Uo 13 2:2, ap. 7, Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans
Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska 1 800 tkr fördelas till
stiftelsen Exit Fryshuset för den verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna
nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska rekvireras senast den 1 november 2014. Medlen har efter
rekvisition utbetalats den 11 februari 2014. Medlen har använts till Exit Fryshusets verksamhet för att driva
och utveckla avhopparverksamhet.
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Not 31
Uo 13 3:1, ap. 9, Jämställdhetsprojekt
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 000 tkr på
anslagsposten Jämställdhetprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya
åtaganden under året.
Not 32
Uo 13 3:1 ap. 11, Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US
Enligt regleringsbrev och regeringsbeslut 2014-07-24 (U2014/4531/UC) disponerar Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 13 000 tkr på anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US,
till uppdrag enligt nedan specifikation:

Uppdrag enligt regleringsbrev
Uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar och
trakasserier och hot via internet och andra interaktiva
medier
Uppdrag att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på
attityder och värderingar kring jämställdhet,
maskulinitet och våld

Tilldelade
medel

Utgående
överföringsbelopp

Utgifter

2 000

1 992

8

5 000

4 472

528

800

794

6

2 200

2 186

14

0

-86

86

1 105

996

109

895

895

0

1 000

981

19

13 000

12 230

770

Uppdrag att fördela bidrag för jämställdhetsarbetet till
nationella minoriteternas organisationer
- varav till verksamhet
- varav till bidrag
Uppdrag att stödja organisationers arbete mot
diskriminering och för jämställdhet inom den egna
organisationen
- återbetalda bidrag, fördelade före 2013
Uppdrag att genomföra en jämställdhetssatsning
riktad till pojkar och unga män i syfte att förebygga
våld och sexistiskt beteende
- varav till verksamhet
- varav till bidrag
Uppdrag att utifrån barnrätts- och
jämställdhetsperspektiv kartlägga föreningslivets
arbete för att förebygga och förhindra sexuella
övergrepp mot barn och unga
Summa enligt anslagsredovisning
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Enligt regleringsbrevet för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inom uppdraget att fördela
bidrag för jämställdhetsarbetet till de nationella minoriteternas organisationer disponerar myndigheten på
3 000 tkr. Av medlen får högst 300 tkr användas för att följa upp och analysera bidraget och högst 200 tkr till
att genomföra en insats för erfarenhetsutbyte. Högst 300 tkr får användas för administrativa kostnader.
Myndigheten har använt medel i enlighet med direktiv i regleringsbrevet.
Enligt regeringsbeslut A2011/2968/DISK, 2011-07-07 får Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor av de 2 200 tkr som ska användas till projektbidrag högst fördela 500 tkr för stöd för
kvinnors organisering och nätverksarbete inom respektive nationell minoritet och högst fördela 500 tkr som
bidrag till samverkan mellan de nationella minoriteterna på jämställdhets- och diskrimineringsområdet.
Myndigheten har fördelat 330 tkr till kvinnors organisering och inget projekt jobbade särskilt för samverkan
mellan de nationella minoriteterna.
Not 33
Uo 17 12:1 ap. 1, Ungdomsstyrelsen
Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hela ingående
överföringsbeloppet då detta understiger tre procent av föregående års tilldelning på 31 867 tkr.
Ungdomsstyrelsen disponerar en anslagskredit på 980 tkr. Ungdomsstyrelsen har inte utnyttjat krediten.
Not 34
Uo 17 12:2 ap. 3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner
Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska återbetalning av
utbetalade bidrag under 2014 redovisas mot anslag. Av utgående överföringsbelopp på 495 tkr avser 129 tkr
återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats före 2014. Resterande belopp avser övrigt
anslagssparande.
Not 35
Uo 17 12:2 ap. 7, Bidrag till internationellt ungdomssamarbete
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 160 tkr på
anslagsposten Bidrag till internationellt ungdomssamarbete för ungdomspolitiskt samarbete inom
Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth
Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medel ska betalas ut mot faktura från den organisation som
ansvarar för administrationen av sekretariatet.
Ungdomsstyrelsen har efter faktura utbetalat 89 tkr (10 tkr euro) till BYCO. Resterande medel har använts
till resor, administration och deltagande i möten inom ramen för uppdraget.
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Not 36
Uo 17 12:2 ap. 12 Statligt stöd till organisationernas arbete för barn och ungdomar på lokal nivå
Villkor enligt regleringsbrev redovisas i bilaga till Årsredovisning 2014, bilaga återrapporteringskrav.
Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska återbetalning av
utbetalade bidrag under 2014 redovisas mot anslag. Av utgående överföringsbelopp på 1 265 tkr avser hela
summan återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats för 2014.
Not 37
Uo 17 13:3 ap. 1 Bidrag för kvinnors organisering
Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska återbetalning av
utbetalade bidrag under 2014 redovisas mot anslag. Av utgående överföringsbelopp på 405 tkr avser 405 tkr
återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats före 2014.
Not 38
Uo 17 13:6 ap. 5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 200 tkr på
anslagsposten. Av dessa medel får högst 2 600 tkr användas för uppföljning av överenskommelsen mellan
regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting och
högst 900 tkr för uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom
integrations-området och Sveriges Kommuner och Landsting samt 700 tkr för att fördela bidrag till idéburna
organisationer i syfte att stimulera framväxten i lokala överenskommelser. Myndigheten har fördelat medel i
enlighet med villkor i regleringsbrev.
Not 39
Uo 17 13:6 ap. 6 Studier inom behovsidentifierade behovsområden
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 208 tkr på
anslagsposten. Medlen ska användas för bidrag för studier om det civila samhället. Myndigheten har
disponerat dessa medel enligt villkor i regleringsbrevet.

Inkomsttitel

Not 40
Inkomsttitel 2811.318 Övriga inkomster
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt
64 tkr av medel som tidigare var utbetalda på anslagsposterna:
– Satsning på ungdomar i riskmiljöer, 30 tkr.
– Stöd till organisationer, dialog med samhällets värdegrund, 12 tkr.
– Mentorskapsprojekt 2010-2012, 22 tkr
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor disponerar inte dessa anslagsposter och återbetalda
bidragsmedel har därför leverarats till inkomsttitel.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2014

2013

2012

2011

2010

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Utnyttjad

1 674

2 032

2 349

3 203

2 879

Beviljad

5 000

5 000

5 000

5 000

3 000

Maximalt utnyttjad

1 824

0

1 705

5 557

4 085

22

64

30

16

2

0

0

2

13

4

3 680

3 881

3 227

3 840

2 484

64

39

0

-50

578

980

956

827

813

802

0

0

0

0

0

5 618

4 989

2 958

2 489

5 669

0

0

0

0

3 100

67,97

69,81

67,03

68,83

68,48

70

73

68

70

70

1 217

1 174

1 024

1 074

1 089

Årets

216

121

417

-795

917

Balanserad

770

649

232

1 028

111

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Övriga avgiftsintäkter

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
Varav intecknat

Bemyndiganden

Ej tillämplig

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)

Driftkostnad per årsarbetskraft

Kapitalförändring
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BILAGA: Återrapportering
Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer styrs av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer. Enligt regleringsbrevet för 2014 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor 71 995 000 kronor att fördela som organisationsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationernas verksamhet.
Därutöver disponerade myndigheten ytterligare 164 180 000 kronor att fördela som organisationsbidrag ur
anslaget Statligt stöd till organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Organisationerna
ansöker om organisationsbidrag från båda anslagsposterna i en och samma ansökan.
Enligt villkor i regleringsbrevet för 2014 skulle stödet till arbete på lokal nivå fördelas så att 140 000 000
kronor gavs i organisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna, vilket redovisats i
tabellerna B.1–B.4 och B.9, samt att 24 180 000 kronor gavs i projektbidrag, vilket redovisas i tabellerna
B.10-B.12.
Organisationsbidraget till organisationernas verksamhet kan lämnas till organisationer som uppfyller delvis
olika villkor: barn- och ungdomsorganisationer; barn- och ungdomsorganisationer som företräder nationella
minoriteter i Sverige; barn- och ungdomsorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning;
samt under högst tre år till barn- och ungdomsorganisationer som inte uppfyller vissa villkor om till exempel
antal medlemmar.
Nedan redovisas vilka ungdomsorganisationer som beviljades organisationsbidrag enligt olika villkor samt
organisationsbidrag till arbete på lokal nivå och med vilka belopp. Vidare redovisas antalet
bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationerna, antalet medlemmar efter ålder och kön samt
jämförande resultat för 2012–2014.
Tabell B.1 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter 2014, kronor
Bidragsbelopp
organisationsbidrag
(kr)

Bidragsbelopp lokala
verksamheter
(kr)

Albakos Ungdomscenter

421 954

846 084

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF

456 833

916 022

ATR Ung

503 229

1 009 053

Booster riksförbund

420 556

843 281

Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund, BEMUF

464 498

931 391

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet, BHUF

426 966

856 134

Centerpartiets Ungdomsförbund

419 414

840 991

CISV Sverige

471 507

945 446

Credo

439 123

880 511

Organisation

Devote

475 009

952 468

EFK Ungs Bidragsspår

500 224

1 003 028

1 325 573

2 657 982

Esport United

389 035

780 076

Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

386 099

774 189

Fria Moderata Studentförbundet

398 831

799 719

Fritidsforum

667 664

1 338 771

equmenia*
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420 160

842 487

1 863 650

3 736 911

Förbundet Skog och Ungdom

572 216

1 147 383

Förbundet Unga Forskare

532 968

1 068 685

Förbundet Vi Unga

696 245

1 396 081

Föreningen Nordens Ungdomsförbund, FNUF

389 466

780 941

Grekiska Ungdomsförbundet

408 814

819 736

Grön Ungdom Riksorganisationen

455 443

913 235

IOGT-NTOs Juniorförbund

954 362

1 913 646

KFUK-KFUMs Idrottsförbund

412 425

826 977

KFUK-KFUMs Triangelförbund

672 821

1 349 112

Kontaktnätet

526 810

1 056 337

KRIK - Kristen Idrottskontakt

479 249

960 970

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

471 798

946 029

Liberala Ungdomsförbundet

427 141

856 485

Mattecentrum

588 769

1 180 574

Moderata Ungdomsförbundet

825 704

1 655 666

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF-Ungdom

463 589

929 569

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS

518 633

1 039 941

1 228 680

2 463 696

545 649

1 094 112

Förbundet Aktiv Ungdom

Ny Generation Elev- och Studentorganisation
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Peace Works

456 045

914 442

1 010 919

2 027 051

Popkollo

423 507

849 198

Reacta

579 054

1 161 094

RFSL Ungdom

389 901

781 813

Riksförbundet Goodgame

910 677

1 826 050

Riksförbundet Sveriges 4H

807 846

1 619 858

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

489 127

980 776

1 993 265

3 996 809

Pingst ung, PU

Riksförbundet Unga Musikanter
Rädda Barnens Ungdomsförbund

464 319

931 033

SALT ‒ Barn och unga i EFS

742 929

1 489 689

6 214 985

12 462 021

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

473 662

949 767

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

494 085

990 718

SESUS

533 120

1 068 989

Smart Ungdom

426 601

855 402

Studentradion i Sverige

885 788

1 776 144

Scouterna

Svenska Alliansmissionens Ungdom

551 272

1 105 387

1 110 223

2 226 172

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

408 069

818 242

Sveriges Blåbandsungdom

452 814

907 963

Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO

517 289

1 037 246

2 622 805

5 259 136

469 433

941 287

Svenska Kyrkans Unga

Sveriges Elevkårer
Sveriges elevråd
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Sveriges Elevråd SVEA

500 259

1 003 098

Sveriges Frimärksungdom

484 557

971 613

Sveriges Hundungdom

626 580

1 256 391

Sveriges Schackförbund

1 830 328

3 670 095

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU

645 027

1 293 380

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

571 673

1 146 294

Sveriges Ungdomsråd

429 016

860 244

4 395 791

8 814 251

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

424 365

850 918

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

541 142

1 085 075

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

563 057

1 129 018

Sverok

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet**

463 337

929 063

Tamam

391 625

785 270

Turkiska Ungdomsförbundet

489 135

980 792

1 006 487

2 018 165

Ung Media Sverige

615 304

1 233 781

Ung Pirat

519 370

1 041 418

Ung Vänster

509 780

1 022 189

Unga KRIS-förbundet

404 605

811 297

Unga Sportfiskares Förbund

419 119

840 399

Unga Örnars Riksförbund

631 825

1 266 908

Ungdom Mot Rasism

481 571

965 625

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF

581 601

1 166 201

UNGiKÖR

585 472

1 173 963

Utrikespolitiska Förbundet Sverige

424 252

850 692

Ung Företagsamhet i Sverige

Älska livet
Totalt

423 534

849 252

64 007 654

128 345 398

*equmenia är en sammanslagning av Svenska Baptisternas ungdomsförbund och Svenska Missionskyrkans ungdom.
**Organisationen hette tidigare Ungdomsinitiativet inom Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet.

Tabell B.2 Organisationsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter samt
organisationsbidrag till lokala verksamheter 2014, kronor
Bidragsbelopp
organisationsbidrag
(kr)

Bidragsbelopp lokala
verksamheter
(kr)

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

389 924

781 859

Romska Ungdomsförbundet

477 133

956 727

Organisation

Sverigefinska Ungdomsförbundet
Totalt

396 800

795 646

1 263 857

2 534 232
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Tabell B.3 Organisationsbidrag till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning samt organisationsbidrag till lokala verksamheter 2014, kronor
Organisation

Bidragsbelopp
organisationsbidrag
(kr)*

Bidragsbelopp lokala
verksamheter
(kr)

Förbundet Ung med psoriasis

591 029

733 946

Förbundet Unga Rörelsehindrade

591 409

734 708

Riksorganisation Unga Synskadade

592 710

737 316

Riksorganisationen Unga Reumatiker

599 998

751 930

Svenska Celiakiungdomsförbundet

731 573

1 015 758

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

601 326

754 593

Unga Allergiker

620 445

792 929

Unga Funkisar

592 295

736 484

Unga Hörselskadade
Totalt

602 666

757 280

5 523 451

7 014 944

*Samtliga organisationer har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 225 000 kr, som är inkluderat i bidragsbeloppet för
organisationsbidrag.

Tabell B.4 Organisationsbidrag beviljade med undantag från vissa villkor samt
organisationsbidrag till lokala verksamheter 2014, kronor
Organisation

Bidragsbelopp
organisationsbidrag
(kr)

Bidragsbelopp lokala
verksamheter
(kr)

DövBlind Ungdom*

500 000

701 805

jagvillhabostad.nu

350 000

701 805

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks

350 000

701 805

1 200 000

2 105 415

Totalt

* Organisationen har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 150 000 kronor, som är inkluderat i bidragsbeloppet för
organisationsbidrag.

I tabell B.5 redovisar vi utvecklingen av medlemsantalet för samtliga barn- och ungdomsorganisationer som
har fått organisationsbidrag under 2014. Uppgiften om medlemmar avser 31 december 2012. Endast de
medlemmar som slutligt rapporterats som bidragsgrundande medlemmar är medräknade.
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Tabell B.5 Antalet bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationerna, 6–25 år, 2014
Organisation

Antal bidragsgrundande medlemmar

Albakos Ungdomscenter

1 552

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF

2 642

ATR Ung

3 447

Booster riksförbund

2 016

Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund, BEMUF

2 924

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet, BHUF

1 672

Centerpartiets Ungdomsförbundet

1 072

CISV Sverige

3 504

Credo

1 024

Devote

3 504

DövBlind Ungdom
EFK Ungs Bidragsspår
equmenia*
Esport United

33
3 272
13 923
1 114

Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

1 006

Fria Moderata Studentförbundet

1 410

Fritidsforum

4 858

Fältbiologerna

1 486

Förbundet Aktiv Ungdom

16 904

Förbundet Skog och Ungdom

6 114

Förbundet Ung med psoriasis

332

Förbundet Unga Forskare
Förbundet Unga Rörelsehindrade

2 866
346

Förbundet Vi Unga

4 621

Föreningen Nordens Ungdomsförbund, FNUF

1 001

Grekiska Ungdomsförbundet

1 133

Grön Ungdom Riksorganisationen

2 011

IOGT-NTOs Juniorförbund

11 025

jagvillhabostad.nu

475

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

889

KFUK-KFUMs Idrottsförbund
KFUK-KFUMs Triangelförbund

1 588
10 202

Kontaktnätet

3 477

KRIK - Kristen Idrottskontakt

2 307

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

3 257

Liberala Ungdomsförbundet

1 614

Mattecentrum

7 625

Moderata Ungdomsförbundet

10 286

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, -Ungdom

2 053

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS

3 305

Ny Generation Elev- och Studentorganisation

6 879

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

3 397
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3 064
12 075

Popkollo

2 189

Reacta

7 783

RFSL Ungdom

1 017

Riksförbundet Goodgame

18 631

Riksförbundet Sveriges 4H

7 825

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

2 606

Riksförbundet Unga Musikanter

35 847

Riksorganisation Unga Synskadade

265

Riksorganisationen Unga Reumatiker

662

Romska Ungdomsförbundet

2 809

Rädda Barnens Ungdomsförbund

3 304

SALT- Barn och unga i EFS

6 403

Scouterna

26 815

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

3 390

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

3 626

SESUS

6 093

Smart Ungdom

2 174

Studentradion i Sverige

19 326

Svenska Alliansmissionens Ungdom

3 475

Svenska Celiakiungdomsförbundet

5 374

Svenska Kyrkans Unga

9 930

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

1 170

Sverigefinska Ungdomsförbundet
Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO
Sveriges Elevkårer

691
1 270
582
5 124
62 488

Sveriges elevråd

2 719

Sveriges Elevråd SVEA

1 276

Sveriges Frimärksungdom

1 858

Sveriges Hundungdom

6 439

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund P-riks
Sveriges Schackförbund

952
23 345

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU

4 154

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

6 094

Sveriges Ungdomsråd

1 232

Sverok

93 379

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

1 834

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

5 615

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

6 228

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

3 139

Tamam

1 016

Turkiska Ungdomsförbundet

3 315

Ung Företagsamhet i Sverige

22 607
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Ung Media Sverige

6 153

Ung Pirat

3 912

Ung Vänster

1 884

Unga Allergiker

1 221

Unga Funkisar

443

Unga Hörselskadade

438

Unga KRIS-förbundet

1 107

Unga Sportfiskares Förbund

1 641

Unga Örnars Riksförbund

3 475

Ungdom Mot Rasism

3 230

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF

3 109

UNGiKÖR

3 187

Utrikespolitiska Förbundet Sverige

2 152

Älska livet

1 739

Totalt

629 067

Källa: MUCF:s ansökningssystem

Tabell B.6 Antalet bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationer 2012–2014
6/7–25 år
Totalt

2014 (6–25 år)

2013 (6–25 år)

2012 (7–25 år)

629 067

654 582

693 584

Källa: MUCF:s ansökningssystem
Kommentar: Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpades för första gången bidragsåret
2013 och enligt den är medlemmar i åldern 6–25 år bidragsgrundande, till skillnad från tidigare reglering, då medlemmar i åldern 7–25
år räknades som bidragsgrundande. Därför är uppgifterna inte jämförbara över år.

Myndighetens uppgifter om antalet medlemmar i åldern 6–25 år fördelat på kön kommer från ansökan om
organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer. År 2014 var uppgiften om könstillhörighet en
frivillig uppgift att lämna vid ansökan. Därför saknas i några fall uppgift om medlemmar fördelat på kön i
tabell B.7 och det förekommer också i flera fall att uppgifterna om antalet medlemmar skiljer sig från
uppgifterna om antalet bidragsgrundande medlemmar i tabell B.5.
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Tabell B.7 Antalet medlemmar i ungdomsorganisationerna, 6–25 år efter kön 2014
Organisation
(Om inte uppgift om kön finns, anges endast totalt)
Albakos Ungdomscenter*

Tjejer

Killar

Andra

Totalt

863

850

1713

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF*

1641

2309

3950

ATR Ung

2413

689

Booster riksförbund

345

3447

603

1413

2016

1405

1519

2924

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet, BHUF*

886

842

1728

Centerpartiets Ungdomsförbund

496

576

1072

1979

1525

3504

Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund, BEMUF

CISV Sverige
Credo**
Devote

1 024
2000

1504

3504

17

16

33

EFK UNGs Bidragsspår

1784

1488

3272

equmenia

7285

6638

13923

39

1075

1114

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

578

428

1006

Fria Moderata Studentförbundet

483

927

1410

1946

2940

4886

988

500

1488

10376

6528

16904

Förbundet Skog och Ungdom

2920

3194

Förbundet Ung med psoriasis

195

130

1421

1445

2866

182

164

346

Dövblind Ungdom

Esport United

Fritidsforum
Fältbiologerna
Förbundet Aktiv Ungdom

Förbundet Unga Forskare
Förbundet Unga Rörelsehindrade

6114
7

Förbundet Vi Unga*

332

4 621

Föreningen Nordens ungdomsförbund, FNUF

623

377

1

1001

Grekiska Ungdomsförbundet*

544

702

1246

Grön Ungdom Riksorganisationen

1255

756

2011

IOGT-NTOs Juniorförbund

6047

4978

jagvillhabostad.nu*

793

417

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

397

492

0

0

KFUK-KFUMs triangelförbund*

5320

6156

11476

Kontaktnätet

1492

1985

3477

KFUK-KFUMs idrottsförbund*

KRIK - Kristen Idrottskontakt**
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Liberala ungdomsförbundet

11025
3

1213
889

25708

25708

2 307
1652

1605

3257

621

1009

1630

Mattecentrum

4499

3126

7625

Moderata Ungdomsförbundet

4636

5650

10286

816

1252

2068

Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation,MoKS

1643

1662

3305

Ny Generation Elev- och Studentorganisation*

5913

3583

9496

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF-Ungdom
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Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

1650

1747

PeaceWorks

2407

649

Pingst ung

6465

5610

Popkollo

1901

252

Reacta

4955

2828

RFSL Ungdom

339

339

Riksförbundet Goodgame

364

18267

18631

Riksförbundet Sveriges 4H

5947

1878

7825

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

1351

1255

2606

22593

13269

35862

138

127

265

Riksförbundet Unga Musikanter
Riksorganisation Unga Synskadade
Riksorganisationen Unga Reumatiker
Romska Ungdomsförbundet

3397
8

12075
36

2189
7783

339

1017

480

182

662

1078

1731

2809

Rädda Barnens Ungdomsförbund**
Salt - barn och unga i EFS

3064

3 304
3716

2687

11760

14720

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

1782

1608

3390

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

1562

2064

3626

SESUS

2878

3215

6093

Smart Ungdom

1114

1060

2174

Studentradion i Sverige*

9767

9574

19341

Svenska Alliansmissionens UngdomStudentradion i Sverige*

1878

1674

3552

Svenska Celiakiungdomsförbundet

3444

1926

Svenska Kyrkans Unga

6591

3339

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

812

313

Sverigefinska ungdomsförbundet

359

332

691

Sveriges Blåbandsungdom

711

559

1270

Scouterna

Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation, S.E.R.O.
Sveriges Elevkårer
Sveriges elevråd

Sveriges Hundungdom

335

4

5374
9930

45

1170

326

256

582

2306

5124

34717

27771

62488

1333

1386

2719
1276

1276

965

893

1858

5867

572

6439

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks**
Sveriges Schackförbund

26815

2818

Sveriges Elevråd SVEA**
Sveriges Frimärksungdom

6403

952
10005

13340

23345

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

2033

2121

4154

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

1588

4506

6094

Sveriges ungdomsråd**
Sverok

1 232
9 924

83 455

93 379

2826

2789

5615

999

835

1834

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

3120

3108

6228

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

1571

1568

628

373

1519

1796

Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet
Syrianska-Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

Tamam
Turkiska Ungdomsförbundet

3139
15

1016
3315
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11643

10964

3361

2451

715

3197

22607
341

6153
3912

1002

882

1884

Unga Allergiker

645

564

1 221

Unga Funkisar

264

179

443

Unga Hörselskadade

249

189

438

Unga KRIS-förbundet

553

554

1107

Unga Sportfiskares Förbund

236

1405

1641

Unga Örnars riksförbund

1937

1538

3475

Ungdom Mot Rasism

2115

1115

3230

Ungdomens Nykterhetsförbund

1574

1535

3109

UNGiKÖR

2454

733

3187

Utrikespolitiska förbundet Sverige

1334

818

2152

Älska Livet

1060

679

1739

Totalt

282 174

335 533

28 463

659 622

Källa: MUCF:s ansökningssystem
* Uppgiften om antalet medlemmar fördelat på könstillhörighet skiljer sig från uppgiften om det totala antalet
bidragsgrundande medlemmar i tabell B.5. Skälet är i de flesta fall att uppgifterna om antalet bidragsgrundande
medlemmar har reviderats under handläggningen. Eftersom uppgifter om medlemmar fördelat på kön inte var
obligatorisk 2014 har inte organisationen behövt revidera eller korrigera dessa uppgifter på samma sätt som
uppgiften om bidragsgrundande medlemmar.
**Organisationen har inte lämnat uppgift om medlemmars könstillhörighet. De vanligaste skälen är antingen att
medlemmarna av principiella skäl inte vill lämna uppgift om könstillhörighet, eller att de av effektivitetsskäl inte
prioriterar att inhämta uppgiften eftersom den inte varit obligatorisk. Detta innebär att totalsumman inte stämmer
överens med summan av antalet killar, tjejer och andra i organisationen. Totalt är det 13 452 individer som
rapporterats på det sättet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i dagsläget endast möjlighet att redovisa
medlemmar fördelat på kön för hela åldersgruppen barn och ungdomar i åldern 6–25 år och inte för
ålderskategorier inom den gruppen. Under 2014 har vi genomfört en undersökning för att ta reda på hur
organisationerna skulle kunna redovisa uppgifter i olika åldersintervaller framöver. Flera av organisationerna
kan redovisa andra ålderskategorier redan till nästa år. En del kan redovisa uppgifterna på sikt om vi ger
information i tid. En del påpekar den ökade administrativa bördan åldersuppdelningen skulle innebära.
Det finns också de organisationer som inte vill redovisa könsfördelningen på grund av det är en
administrativ börda. Andra gör det inte av principiella skäl. Att bara några medlemmars kön är okänt (till
exempel på grund av att inte hela personnumret är ifyllt) verkar förekomma hos en del.
Myndigheten avser att till ansökan för 2016 efterfråga medlemsuppgifter utifrån ålderskategorierna 6–12
år, 13–18, 19–25 år men att uppgiften fortfarande ska vara frivillig att lämna. Först för ansökan om bidrag
för 2017 bör uppgiften kunna göras obligatoriska.
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Tabell B.8 Antalet medlemmar i ungdomsorganisationer, 6/7–25 år, efter kön, 2012–2014
6/7–25 år

2014 (6–25 år)

2013 (6–25 år)

2012 (7–25 år)

Tjejer

282 174

282 665

285 631

Killar

335 533

367 270

407 953

Andra

28 463

808

-

Uppgift om kön har inte lämnats

13 452

12 464

-

659 622

663 207

693 584

Totalt

Kommentar: Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpades för första gången bidragsåret
2013 och enligt den är medlemmar i åldern 6–25 år bidragsgrundande, till skillnad från tidigare reglering då medlemmar i åldern 7–25
år räknades som bidragsgrundande. Likaså är uppgifterna som lämnas om kön 2014 inte helt kompletta. Därför är uppgifterna inte
jämförbara över år.

Tabell B.9 Jämförelse 2012–2014, kronor
2014
Beviljat
(kr)
Organisationsbidrag

2013
Antal

Beviljat
(kr)

2012
Antal

64 007 654

87

64 047 642

88

Organisationsbidrag till
organisationer som företräder
nationella minoriteter

1 263 857

3

1 222 874

3

Organisationsbidrag till
organisationer som företräder
unga med
funktionsnedsättning

5 523 451

9

5 524 477

9

Organisationsbidrag beviljat
med undantag från vissa
villkor

1 200 000

3

1 200 000

3

Strukturbidrag

Beviljat
(kr)

Antal

55 326 975

56

Utvecklingsbidrag

4 908 000

12

Etableringsbidrag

8 910 000

27

900 000

6

1 950 000

10

Särskilt bidrag
Resurskrävande verksamhet
Summa

71 994 962

102

71 994 993

103

71 994 975

111

Ungdomsorganisationernas
lokala verksamheter

139 999 989

102

139 999 983

103

139 999 938

101

211 994 951

204

211 994 976

206

211 994 913

212

Summa

Kommentar: Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpades för första gången bidragsåret
2013 och i enlighet med den lämnades bidrag i form av organisationsbidrag utifrån olika villkor. Det skiljer sig från de struktur-,
utvecklings- och etableringsbidrag som fördelades enligt den tidigare förordningen (2001:1060) om statsbidrag till
ungdomsorganisationer som upphörde att gälla vid utgången av 2012. I samband med tillämpningen av den nya förordningen har
också en ny fördelningsnyckel för bidragsfördelningen tagits i bruk.
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Statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och unga på lokal nivå
Enligt villkor i regleringsbrevet för 2014 skulle Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utlysa
och fördela:
• 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna. Detta har
redovisats i bilagan, tabellerna B.1–B.4 och B.9.
• 24 180 000 kronor som projektbidrag, dels för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå
med särskilt ändamål att stödja barns och ungas självständiga organisering och inflytande i samhället, dels
för stöd till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller
lokal nivå som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag från etablerade statliga bidragsgivare,
fonder och stiftelser.
Projektbidrag för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i
samhället
Detta bidrag fördelas till projekt på lokal nivå vilkas särskilda ändamål är att stödja barns och ungdomars
självständiga organisering och inflytande i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
tilldelades 24 180 000 kronor att fördela till det ändamålet. I tabell B.10 redovisas vilka organisationer som
beviljades bidrag och med vilka belopp för 2014. I tabell B.11 redovisas vilka organisationer av dessa som
beviljats bidrag på grund av att de inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag från etablerade statliga
bidragsgivare.
Tabell B.10 Projektbidrag till ungdomars organisering 2014, kronor
Organisation

Bidragsbelopp
(kr)

ABF Malmö

489 000

ABF Malmö

495 000

ABF Södra Småland

182 000

Amatörkulturens samrådsgrupp

499 000

Bidra Ideell Förening

415 000

Boo Folkets hus

605 700

Demokrati för Barns Framtid

391 880

Dialogen Resurscentrum för kvinnor Haninge

441 000

ELSA Sweden*

28 338

Familjehemsmöten*

500 000

Fanzingo

435 000

Forum-Idéburna organisationer med social inriktning

692 100

Forum-Idéburna organisationer med social inriktning

800 500

Fritidsforum

484 800

Förbundet Hassela Solidaritet

660 000

Förbundet Vi Unga

706 000

Föreningen Peace & Love*

578 400

Föreningsalliansen i Jokkmokk

1 155 600

Hidde Iyo Dhaqan

490 000

Hiv-Sverige

895 370
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IM Individuell människohjälp

562 850

Individuell människohjälp

982 400

Ladyfest Göteborg

604 762

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer

660 000

Riksförbundet för Folkmusik och Dans*

431 000

Riksförbundet Sveriges 4H

600 000

Romska Ungdomsförbundet

960 000

Rädda Barnen

950 000

SEF Sveriges Ensamkommandes Förening

345 000

Skånes Dövas Ungdomsråd

562 500

Somalilands Förening

790 600

Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

450 000

STREETSTAR*

570 100

Studieförbundet Bilda Öst

585 000

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

182 000

Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift

660 600

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa*

575 000

Sverigefinska ungdomsförbundet

870 000

Unga Feminister

550 500

Verdandi Stockholmskretsen

630 000

Vi Unga Uppsala distrikt

506 000

Öppet Hus för unga romer
Totalt

207 000
24 180 000

* Organisationer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och som fick bidrag för att möta villkoren för
organisationsbidrag.

Tabell B.11 Organisationer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och som
beviljats projektbidrag med syftet att möta villkoren för organisationsbidrag 2014, kronor
Organisation*
ELSA Sweden

Beviljat belopp
28 338

Familjehemsmöten

500 000

Föreningen Peace & Love

578 400

Riksförbundet för Folkmusik och Dans

431 000

STREETSTAR

570 100

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

575 000

Totalt
* Dessa sex organisationer ingår även i den samlade översikten i tabell (7.10) ovan.

2 682 838
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Av totalt 42 beviljade projekt enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationer hade sex som syfte att stödja organisationer som inte passar in i de regler som gäller
för statsbidrag. Det är möjligt att få projektbidrag för ett sådant utvecklingsarbete under maximalt tre år. Av
de sex projekt som beviljades medel 2014 för det ändamålet hade två organisationer tidigare fått bidrag
under två år, nämligen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och Riksförbundet för Folkmusik och Dans.
Projekten handlar i hög grad om att skapa, utveckla eller stärka lokala verksamheter inom organisationen,
men också om ledarutveckling, nätverksbygge, metodutveckling och medlemsrekrytering.
Tabell B.12 Jämförelse 2012–2014, kronor
2014
Ungdomars
organisering

Projektbidrag

Sökt
(antal)
131

Beviljat
(antal)
42

2013

2012

Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

24 180 000

85

32

21 180 000

91

37

21 180 000

32 procent av ansökningarna fick bifall under 2014. Föregående år fick drygt 38 procent bifall och under
2012 fick 40 procent bifall. Anslaget för 2014 var högre än tidigare åren, samtidigt som antalet ansökningar
var ovanligt högt. Fler projekt har beviljats bidrag jämfört med tidigare år, men den genomsnittliga
bidragssumman per projekt har minskat från 662 000 kronor 2013 till 576 000 kronor 2014.

Statsbidrag till kvinnors organisering
I regleringsbrevet för 2014 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 28 163 000
kronor att fördela som stöd till kvinnors organisering. Syftet med bidraget är att stödja kvinnors organisering
i egna sammanslutningar. Bidraget ska också främja kvinnors deltagande i demokratiska processer och i
samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Stödet är uppdelat i organisations- och etableringsbidrag samt verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget är
reglerat och hanteras som ett projektbidrag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor beslutar om
hur stor andel av bidraget som ska fördelas enligt de nämnda bidragsformerna. Under 2014 fördelades 72
procent som organisations- eller etableringsbidrag, vilket är något lägre än föregående år, men ligger dock
högt i jämförelse med 2012 (74 procent 2013 och 66 procent 2012). Fördelningsprincipen grundar sig på
inriktningen inom politiken för det civila samhället där regeringen eftersträvar att andelen
organisationsbidrag och liknande generella bidrag ökar i förhållande till mer styrande bidragsformer.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- och etableringsbidrag samt
verksamhetsbidrag och med vilka belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2012–2014.
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Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering
Tabell B.13 Organisations- och etableringsbidrag 2014, kronor
Organisation

Beviljat
(kr)

Organisationsbidrag
1,6 miljonerklubben

682 500

Amningshjälpen

262 500

Assyriska kvinnoförbundet

399 000

Bethnahrins Kvinnoförbund

262 500

BPW Sweden

262 500

Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum

262 500

Federationen Wizo Sverige

682 500

Fjällorna

262 500

Forum-Kvinnor och Funktionshinder

567 000

Fredrika Bremer Förbundet

682 500

Fristående Husmodersförbundet

222 000

Födelsehuset

346 500

Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen

346 500

Grekiska Riksförbundet

262 500

Gröna kvinnor

222 000

Haro

630 000

Interfem

346 500

Internationella Kvinnoförbundet

299 000

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

630 000

Internationella Rom och Resande Kvinnoforum/ IRKF

630 000

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

210 000

KSAN

682 500

Kurdistan kvinnoförbund

399 000

Kvinnliga Akademikers Förening

222 000

Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i Sverige

346 500

Kvinnor för Fred

630 000

Kvinnor för mission

262 500

Kvinnor i Svenska kyrkan

346 500

KvinnorKan

199 500

Kvinnorättsförbundet (KRF)

222 000

Musikföreningen Lilith Eve

199 500

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken

222 000

Oberoende Qvinnor

262 500

Operation 1325

682 500

RIFFI

582 500

RIksförbundet Hem och Samhälle

682 500

Sisters International

315 000

Spillkråkan

222 000

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

222 000

Sverigefinska Riksförbundet

210 000

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

682 500

Sveriges Kvinnolobby

682 500

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

315 000

TRIS tjejers rätt i samhället

346 500

UN Women Sverige

682 500
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Wift Sverige

346 500

Winnet Sverige

682 500

Zonta International Distrikt 21

399 000

Etableringsbidrag
Iranska flyktingars riksförbund (IFRS)

210 000

Kristen & Kvinna

262 500

Svensk- Turkiska Kvinnoförbundet

220 500

Totalt

20 212 000

Tabell B.14 Jämförelse 2012–2014, kronor
2014
Kvinnors
organisering

Organisationsbidrag
Etableringsbidrag
Totalt

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

67

48

4
71

2013
Beviljat
(kr)

2012

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

19 519 000

65

52

20 157 500

56

46

17 700 000

3

693 000

10

3

660 000

13

4

940 000

51

20 212 000

75

55

20 817 500

69

50

18 640 000

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

Något färre organisationer har sökt bidrag till kvinnors organisering under 2014 än under föregående
redovisade år. Andelen bifall var 72 procent 2014, vilket var något lägre än 2013, men detsamma som 2012
då andelen bifall var 72 procent.
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Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering
Tabell B.15 Verksamhetsbidrag 2014, kronor
Organisation och ändamål

Beviljat
(kr)

Demokrati
Summa

0

Hälsa
1,6 miljonerklubben

237 555

KSAN

180 000

Stockholms Tjejjour

350 000

Summa

767 555

Internationellt utbyte/konferens
Svenska kvinnors Europanätverk, SKEN

60 300

SweQ

163 000

Summa

223 300

Jämställdhetsintegrering
Summa

0

Jämställdhet/arbetsmarknad
Resurscenter för rysktalande kvinnor Berus

260 000

Summa

260 000

Jämställdhet/integration
Interfem

350 000

ProQvi ideell förening för kvinnor med utländsk bakgrund

141 970

Somaliska Kvinnor Riks Förbundet

433 390

Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i Sverige

184 500

Summa

1 109 860

Makt och inflytande
Arvika Pastorat

475 000

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

440 000

KSAN

190 000

Kvinnors Nätverk

429 500

Maktsalongen

300 000

Yokodjs

495 785

Summa

2 330 285

Opinionsbildning
Femmis

150 000

Malmö Jämställdhetsbyrå

743 000

Summa

893 000

Organisationsutveckling
Give it forward

620 000

Varken hora eller kuvad

580 000

Summa

1 200 000

Våld mot kvinnor
Kvinnorättsförbundet(KRF)

200 000

Nxtme

520 000

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Summa
Totalsumma

447 000
1 167 000
7 951 000
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Inom projektbidraget verksamhetsbidrag till kvinnors organisering definieras ändamålen utifrån den
huvudsakliga inriktningen på projekten. De 23 beviljade projektbidragen fördelade sig till ändamålen enligt
följande: hälsa (3), internationellt utbyte/internationell konferens (2), jämställdhet/arbetsmarknad (1),
jämställdhet/integration (4), makt och inflytande (6), opinionsbildning (2), organisationsutveckling (2) och
våld mot kvinnor (3).

Tabell B.16 Jämförelse 2012–2014, kronor
2014
Kvinnors
organisering

Projektbidrag

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

59

23

2013
Beviljat
(kr)
7 951 000

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

71

18

2012
Beviljat
(kr)
7 300 765

Sökt
(antal)
61

Beviljat
(antal)
25

Beviljat
(kr)
9 522 938

Andelen bifall 2014 var 39 procent i jämförelse med andelen bifall 2013 som var 25 procent och 2012 då
andelen bifall var 41 procent. Det var en större andel bifall 2014 jämfört med 2013, dock minskade den
genomsnittliga bidragssumman per projekt från 406 000 kr till 346 000 kronor.
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Statligt stöd till jämställdhetsprojekt
I regleringsbrevet för 2014 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 000 000 kronor
att fördela som stöd för jämställdhetsprojekt i syfte att främja jämställdhetspolitikens mål.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.

Tabell B.17 Stöd till jämställdhetsprojekt 2014
Organisation och ändamål

Bidragsbelopp
(kr)

Makt och inflytande
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige

300 000

Crossing Boarders

300 000

Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum

342 000

Fryshuset United Sisters

509 240

Ladyfest Göteborg

400 000

Pingst ung

300 000

Ung Media Sverige

566 350

Wikimedia Sverige

342 478

Summa:

3 060 068

Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet
Bris, Barnens rätt i samhället

652629

Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR)

520 760

Piteå Kvinnojour

350 000

RealStars Ideell förening

200 000

RFSU

509 500

Riddarhyttans Arbetarteater

350 000

Riksförbundet Goodgame

375 000

Riksorganisationen Män för Jämställdhet

350 000

Umeå studentkår
Summa:

26 000
3 333 889

Ekonomisk jämställdhet
Byrån mot diskriminering i Östergötland
Summa:

604 867
604 867

Obetalt hem- och omsorgsarbete
Summa:
Summa totalt:

0
6 998 824

Inom statsbidrag till jämställdhetsprojekt har ändamålen definierats utifrån de fyra jämställdhetspolitiska
delmålen. De 18 beviljade projektbidragen har lämnats till olika ändamål enligt följande: makt och inflytande
(8), ekonomisk jämställdhet (1), obetalt hem- och omsorgsarbete (0) samt mäns våld mot kvinnor och
kroppslig integritet (9).
Delmålet om makt och inflytande går att tolka väldigt brett och är en del av förklaringen till varför just så
många projekt syftar till det ändamålet. Delmålet om det obetalda hem- och omsorgsarbetet har alltid haft få
sökanden. En del av förklaringen kan vara att det handlar mer om det privata, familjen, medan de ideella
organisationer som söker bidrag i större utsträckning arbetar för förändringar i det offentliga.
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Under 2014 har MUCF uppmuntrat projekt som riktat sig till killar eller män för att motverka mäns våld
mot kvinnor och för allas rätt att bestämma över sin egen kropp. Detta eftersom vi har sett att det finns få
projekt med den inriktningen. Under 2014 kom nio sådana ansökningar in till myndigheten och tre av dem
fick bidrag beviljat.

Tabell B.18 Jämförelse 2012–2014, kronor
2014
Jämställdhetsprojekt

Projektbidrag

Sökt
(antal)
71

Beviljat
(antal)
18

2013
Beviljat
(kr)
6 998 824

Sökt
(antal)
98

Beviljat
(antal)
22

2012
Beviljat
(kr)
8 999 704

Sökt
(antal)
66

Beviljat
(antal)
17

Beviljat
(kr)
6 999 924

Det finns ett stort intresse för jämställdhetsbidraget bland organisationer i Sverige och generellt sett är
kvaliteten på ansökningarna hög. Andelen bifall var 25 procent, åren innan var andelen 22 procent (2013)
och 26 procent (2012). Antalet beviljade ansökningar var något lägre 2014 jämfört med året innan. Detta har
att göra med att vi under 2013 hade ytterligare två miljoner att fördela. Trots att vi kommunicerade att det
endast var en liten del av bidraget kvar och att vi skulle prioritera fortsättningsprojekt så kom det in 32
ansökningar om bidrag under hösten 2014. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att intresset för att jobba
med jämställdhetsfrågan är stort.
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Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
I regleringsbrevet för 2014 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 18 905 000
kronor att fördela som stöd till organisationer bildade på etnisk grund. Syftet med bidraget är att stärka
organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller etableringsbidrag och med vilka
belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2012–2014.

Tabell B.19 Stöd till organisationer bildade på etnisk grund 2014, kronor
Organisation

Beviljat
(kr)

Organisationsbidrag
Afrosvenskarnas Riksförbund

240 591

Albanska Föreningars Union i Sverige

408 375

Armeniska riksförbundet i Sverige

265 585

Assyriska Riksförbundet i Sverige

526 639

Bangladesh Riksförbund i Sverige

267 964

Bangladesh Riksförening i Sverige

284 366

Bolivianska Riksförbundet

289 324

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige

472 954

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige

647 685

Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet

316 908

Centrum mot rasism

400 000

Eritreanska Riksförbundet i Sverige

254 819

FAIS-IR

285 351

Finlandssvenskarna riksförbund i Sverige

282 642

Immigranternas centralförbund

464 830

Immigranternas Riksförbund

300 155

Internationella Kvinnoförbundet

329 266

Irakiska Flyktingarnas Förbund IFF

243 112

Irakiska Riksförbundet i Sverige, IRS

561 352

Iransk och kurdisk integrations riksförbund i Sverige, IKIR

271 671

Iranska flyktingars riksförbund, IFRS

373 003

Iranska Riksförbundet i Sverige

500 360

IRIS (Invandrarnas Riksförbund i Sverige)

271 083

Kaldeiska riksförbund i sverige

251 364

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

255 309

Kroatiska riksförbundet

402 127

Kurdiska Federationen Paraply (KFP)

278 732

Kurdiska Riksförbundet

471 392

Kurdiska Unionens riksförbund

298 861

Letternas Riksförbund i Sverige

238 835

Makedoniska riksförbundet

329 167

Polska kongressen i Sverige

380 615

Polska Riksförbundet

296 585

RIFFI

337 335

Riksförbundet Banjaluka i Sverige

266 522

Ryska riksförbundet i Sverige

290 345

SAFARI Riksförbundet i Sverige

310 762

Serbernas riksförbund i Sverige

512 731
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Serbiska riksförbundet

486 517

SIOS

480 000

Slovenska Riksförbundet

250 120

Somaliland riksförbund i Sverige

343 310

Somaliska riksförbundet i Sverige

363 437

Sudanesiska Riksförbundet

273 558

Svensk-kurdiska Riksförbundet

268 431

Sverigeesternas förbund

267 610

Syrianska Riksförbundet i Sverige

670 338

Syrianska-Assyriska Riksförbundet i Sverige, SARS

394 984

Syriska Riksförbundet

241 749

Turkiska Riksförbundet

626 285

Ukrainska Alliansen

244 874

Ungerska Riksförbundet

457 556

Yarsan Förbundet

277 514

Etableringsbidrag
Mongoliska Riksförening i Sverige

80 000

Totalt

18 905 000

Tabell B.20 Jämförelse 2012–2014, kronor
Organisationer
bildade på
etnisk grund

2014
Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

2013
Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

2012
Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

Organisationsbidrag

58

53

18 825 000

57

53

18 665 000

58

52

18 264 998

Etableringsbidrag

12

1

80 000

15

3

240 000

21

8

640 000

Totalt

70

54

18 905 000

72

56

18 905 000

79

60

18 904 998

Andelen som får bifall i stödformen har varit relativt konstant under de tre redovisade åren, mellan 76 och 78
procent, medan antalet sökande har minskat något.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ÅRSREDOVISNING 2014

2015-02-20

74 (82)

Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella
eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
I regleringsbrevet för 2014 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 298 000 kronor
att fördela som stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck. Ökningen på en miljon kronor i jämförelse med föregående år
fördelades enbart genom den rörliga delen med hälften per medlem och hälften per lokalförening. Syftet med
bidraget är att stödja organisationernas egna initiativ och verksamheter med ändamål att stärka ställningen i
samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella och för personer med könsöverskridande identitet eller
uttryck.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller etableringsbidrag och med vilka
belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2012–2014.
Tabell B.21 Stöd till organisationer för hbtq-personer eller personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck 2014, kronor
Beviljat
(kr)

Organisation
Organisationsbidrag
EKHO

465 265

HBTs Sverige

911 376

RFSL

4 314 185

Sveriges Förenade HBTQ- studenter

587 725

Transföreningen FPES

543 761

Öppna Moderater

475 688

Totalt

7 298 000

Tabell B.22 Jämförelse 2012–2014, kronor
Organisationer för
hbt-personer
eller för
personer
med
Sökt
könsöver(antal)
skridande
identitet
eller uttryck
Organisationsbidrag

7

Etableringsbidrag

1

Totalt

8

2014

Beviljat
(antal)

6

6

2013

Beviljat
(kr)

7 298 000

7 298 000

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

6

6

1
7

2012

Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

6 147 998

5

5

6 147 994

1

150 000

1

1

150 000

7

6 297 998

6

6

6 297 994

Antalet sökande organisationer har ökat relativt. Organisationerna är relativt få och har återkommit som
sökande. Myndigheten bedömer att de med tiden har fått ökad kunskap om bidraget och de villkor som
gäller.
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Statligt stöd till verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans
I regleringsbrevet för 2014 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 8 320 000 kronor
att fördela som stöd till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Bidraget lämnas i form
av projektbidrag till verksamheter som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans
som kan ta sig uttryck i bland annat antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi.
Nedan redovisas vilka organisationer och stiftelser som beviljades bidrag, till viket ändamål och med vilka
belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2012–2014.
Tabell B.23 Stöd till verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans 2014, kronor
Organisation och ändamål

Beviljat
(kr)

Afrofobi
Afrosvenskarna i Stockholm

853 000

The English International Association of Lund och Malmö

484 100

Kongo Föreningen i Stockholm

325 000

Skånes horn av Afrikas förening

795 000

Summa

2 457 100

Rasism
Kvinnofolkhögskolan

768 000

Lärarnas Riksförbund

813 000

Naturbruksskolornas Förening

448 000

Interfem

563 120

SIOS

630 000

Summa

3 222 120

Antisemitism
Summa

0

Homofobi
Sveriges Förenade HBTQ-studenter

385 000

Queerförvaltningen

100 000

RFSL Ungdom

980 780

Summa

1 465 780

Antiziganism
Romska Ungdomsförbundet
Summa

500 000
500 000

Islamofobi
Sensus studieförbund
Summa
Totalt

675 000
675 000
8 320 000

Inom stödformen verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans sökte 34 föreningar bidrag. Av
dessa fick 14 bidrag för projekt som har till ändamål att förebygga och motverka rasism eller liknande former
av intolerans. De beviljade projekten hade som inriktning att arbeta mot följande områden: rasism (5),
islamofobi (1), afrofobi (4), antiziganism (1) och homofobi (3). De flesta som söker bidrag avser att arbeta
brett mot rasism och intolerans i olika former och därför är det fler som beviljas bidrag som har den
inriktningen. Även de som vill arbeta med fler än en specifik form av intolerans finns i den gruppen. Under
2014 har fler projekt med särskild inriktning mot homofobi eller afrofobi beviljats jämfört med föregående
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år. Detta kan förklaras med att myndigheten har prioriterat och satsat på information kring denna form av
intolerans.

Tabell B.24 Jämförelse 2012–2014, kronor
Verksamheter mot
rasism och
intolerans
Projektbidrag

2014
Sökt
(antal)
34

Beviljat
(antal)
14

2013
Beviljat
(kr)
8 320 000

Sökt
(antal)
75

Beviljat
(antal)
16

2012
Beviljat
(kr)
8 320 000

Sökt
(antal)
61

Beviljat
(antal)
12

Beviljat
(kr)
8 320 000

Betydligt färre sökte bidrag under 2014 jämfört med 2013 och 2012. Andelen bifall blev därför 41 procent
för 2014 i jämförelse med 21 procent för 2013 och runt 20 procent för 2012. Vi kan inte säkert säga vilken
anledningen är till att det var färre ansökningar 2014 än tidigare. En bidragande orsak kan vara att vi tydligt
kommunicerade våra prioriteringar för verksamhet mot homofobi och afrofobi och att det begränsade antalet
ansökningar med annan inriktning än de prioriterade.
Den genomsnittliga bidragssumman per projekt 2014 var 594 000 kronor. Det var en höjning jämfört med
2013. För 2012 låg den genomsnittliga bidragssumman per projekt på 693 000 kronor.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har dessutom på regeringens uppdrag lämnat 1 800
000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet från högerextrema, rasistiska och
nynazistiska grupper som stiftelsen bedriver.
Exit har under året fortsatt med sitt individinriktade arbete att erbjuda möjligheter för avhoppare att lämna
destruktiva miljöer och att växa in i en normal tillvaro. De arbetar med rådgivning, stödsamtal samt social
träning med klienter. De ger också handledning till anhöriga samt konsultation och utbildning till
yrkesgrupper som kommer i kontakt med dessa personer. Organisationen har under 2014 spridit sina
erfarenheter i flera internationella forum och projekt, till exempel ISEC (EU project Preventing and
Countering Far-right Extremism and Radicalisation), ISDEP (ImprovingSecurity By Democratic
Participation) samt medverkat i arbetsgruppen för Europeiska kommissionens RAN (Radicalisation
Awareness Network).
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Statligt stöd till demokratifrämjande verksamhet
och för verksamhet mot våldsbejakande extremism
I regleringsbrevet för 2014 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 000 000 kronor
för att stödja organisationer som genomför demokratifrämjande verksamhet för att stärka ungas
demokratiska värderingar. Av dessa medel fanns 3 600 000 kronor att fördela som bidrag. Dessutom
tilldelades myndigheten 4 000 000 kronor för att stödja organisationer som arbetar med verksamhet mot
våldsbejakande extremism för att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer
eller verksamhet som stöder individer som avser att lämna sådana miljöer. 3 600 000 kronor fanns att fördela
som bidrag. I regeringsbeslut under året tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ytterligare 778 000 kronor att fördela för verksamhet mot våldsbejakande extremism. Nedan redovisas vilka
organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp samt antal ansökningar och bifall.

Tabell B.25 Statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och verksamhet mot
våldsbejakande extremism 2014, kronor
Organisation

Beviljat
(kr)

Demokratifrämjande verksamhet
Boo Folkets Hus

532 000

Fryshuset

586 500

Föreningen Ordfront

547 000

Stiftelsen Läxhjälpen

458 000

Studiefrämjandet i Stockholm

802 320

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

572 180

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

102 000

Totalt

3 600 000

Mot våldsbejakande extremism
Exit Fryshuset ‒ Stiftelsen KFUM Söder

1 026 000

Hjälpkällan

900 000

Kurdiska Federationen Paraply (KFP)

160 000

Lunds Kickboxnings sällskap/Real Fighter

180 000

Stiftelsen Teskedsorden

1 000 000

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

773 000

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

160 000

Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö

174 000

Totalt

4 373 000
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Tabell B.26 Jämförelse 2012–2014, kronor
2014
Sökt
(antal)
Demokratifrämjande
verksamhet*
Verksamhet mot
våldsbejakande
extremism
Totalt

Beviljat
(antal)

2013
Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

2012
Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

15

7

3 600 000

42

7

2 698 840

45

9

4 469 950

19

8

4 373 000

14

9

3 699 235

12

7

3 690 000

34

15

7 973 000

56

16

6 398 075

57

16

8 159 950

* Här ingår även verksamhet med ledarskapsutbildning.

Statsbidrag har lämnats till föreningar och stiftelser som arbetar med demokratifrämjande verksamhet för att
förebygga antidemokratiskt agerande eller med demokrati- och ledarskapsutbildningar på lokal nivå. Bidrag
har också lämnats för verksamheter mot våldsbejakande extremism som innebär att förebygga att individer
ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer eller stödja personer som vill lämna sådana miljöer, så
kallad avhopparverksamhet. Fokus har legat på unga i åldern 13‒25 år som riskerar att rekryteras till
våldsbejakande miljöer. En annan prioritering under 2014 har varit att stödja fortsättningsprojekt där
samverkan med skola ingick.
En större andel av ansökningarna om bidrag för demokratifrämjande verksamhet och verksamhet mot
våldsbejakande extremism har fått bifall på sin ansökan under 2014 jämfört tidigare år. Detta är en indikation
på att fler organisationer har hittat rätt bidragsform för sina ansökningar och att bidragen är mer kända nu.

Statsbidrag för debatt om EU:s framtidsfrågor
Statsbidraget får enligt förordningen lämnas för verksamhet som belyser Europeiska unionens och dess
medlemsländers utmaningar genom att ta fram och sprida kvalificerade rapporter, studier, debattinlägg eller
liknande eller för att anordna seminarier, konferenser och liknande evenemang.
Syftet med statsbidraget är att ge stöd till olika aktörer för att stimulera en mångsidig debatt kring EU:s
framtidsfrågor när det gäller:
1. den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt
2. demokrati, medborgarinflytande och grundläggande rättigheter
3. EU:s globala roll och utvidgning
4. reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag.
MUCF har för tredje året delat ut medel, och myndigheten tilldelades under året 2 315 000 kronor att
fördela som stöd till projekt som belyser EU:s framtidsfrågor, vilket är en minskning av bidragsbudgeten
med över 40 procent.
När ansökningstiden gick ut den 16 september hade 18 ansökningar kommit in. Den sökta summan
uppgick till 7 749 801 kronor. Nedan redovisas vilka sex organisationer som beviljades bidrag och till vilka
ändamål respektive med vilka belopp.
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Tabell B.27 Statsbidrag för debatt om EU:s framtidsfrågor, 2014
Organisation

Beviljat
(kr)

Ändamål

Fonden för Mänskliga rättigheter

4

415 000

Cogito

1

400 000

FORES

1

300 000

2,3

400 000

Global Utmaning

1

400 000

Folkrörelsen Nej till EU

2

400 000

Stiftelsen ekocentrum

Totalt

2 315 000

Tabell B.28 Jämförelse 2012–2014
2014

Projektbidrag

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

18

6

2013
Beviljat
(kr)
2 315 000

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

29

9

2012
Beviljat
(kr)
3 250 000

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

45

7

Beviljat
(kr)
2 950 000

Förvaltningspartnerskap
Myndigheten utsågs till att vara förmedlingsorgan för Sveriges Förvaltningspartnerskap under 2013 och
fortsatt under 2014. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen,
Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för
EU-frågor i Sverige. Fokus för insatserna under 2014 var valet till Europaparlamentet. Myndigheten ska i
årsredovisningen rapportera utfallet av insatserna.
Aktiviteterna inom Förvaltningspartnerskapet handlade om att öka ungas deltagande i det demokratiska
livet, med fokus på att öka valdeltagandet för förstagångsväljare vid 2014 års Europaparlamentsval.
Myndigheten genomförde bland annat sex valutbildningar, från Malmö till Skellefteå, med 338 deltagande
personer. Målet med utbildningarna var att öka ungas demokratiska deltagande. Delmål med utbildningarna
var att
• analysera grunderna för det låga (demokratiska) deltagandet bland ungdomar, fokus på socioekonomiskt
utsatta områden
• ge konkreta verktyg till informatörer för att höja valdeltagande bland förstagångsväljare
• ge plats för utbyte samt skapa synergier mellan myndigheter och civilsamhälle för att öka ungdomars
demokratiska deltagande
• inför Europaparlamentsvalet klargöra Europaparlamentets funktioner och medborgares möjligheter att
påverka inom EU.

I samarbete med VoteWatch Europe tog myndigheten fram en svensk version av My Vote 2014, vilket är
både en webbplats och en app för smarta telefoner och surfplattor som visar hur EU-parlamentarikerna
verkligen röstar. Myndigheten tog också fram en lärarhandledning i samarbete med Pedagogiskt Centrum i
Göteborg. Information om Mitt val 2014 tillsammans med information om lärarhandledningen ingick i
Skolvalets stödmaterial Valår i klassrummet som skickades ut till över 4 000 högstadie- och gymnasieskolor
i Sverige. Mitt val 2014 har varit en stor framgång. Målsättningen med 12 000 genomförda test visade sig
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vara lågt räknat, det totala resultatet översteg 34 000 tester. Av dem är över 20 000 av testarna mellan 18 och
35 år gamla. Det innebär att 29 procent av de som använde verktyget i Europa var svenskar.
Den svenska appen stod för överlägset flest nedladdningar (1 590 för iPhone jämfört med 792 för Italien).
Inom Förvaltningspartnerskapet genomförde myndigheten dessutom två studiebesök till Bryssel, med totalt
63 personer. Syftet med studieresorna var att fördjupa den allmänna kunskapen om EU:s institutioner, politik
och intresseområden, att förstå Sveriges roll i EU i relation till Europeiska kommissionen och parlamentet
samt att lära sig mer om de svenska intresseorganisationerna.
Utöver utbildningar och studiebesök arbetade myndigheten med informationsspridning inom uppdraget.
Bland annat skapades artiklar till Europeiska Ungdomsportalen inom flera kategorier, vi spred 75 000 vykort
om EU-valet, vi har nått runt 200 000 personer via Twitter och andra sociala medier som fortsatt har varit en
viktiga kanaler för information, vi finansierade deltagande på Medborgardialogen i Umeå för runt 40
personer. Vi genomförde en Facebooktävling för att skapa filmer om att rösta i EU-valet, 18 bidrag
skickades in och bidragen sågs av runt 3 000 personer.

Stöd till kommunalt utvecklingsarbete
För de kommuner som vill utveckla sin lokala ungdomspolitik finns det möjlighet att söka bidrag från
myndigheten. Bidraget är tänkt som ett initialt stöd för ett mer långsiktigt och strategiskt kunskapsbaserat
arbete med ungdomspolitiska frågor i kommunen. Ett kriterium för att beviljas bidrag är att de sökande
arbetar med, eller vill utveckla, ett kunskapsbaserat arbetssätt.
Under 2014 fördelades stöd ut i två omgångar. Den första omgången syftade till att ge stöd till olika former
av nätverk för ungdomsfrågor, vilket är en fortsättning på det stöd som beviljades hösten 2013. Myndigheten
har prioriterat nätverk som särskilt fokuserar på att få fler unga i arbete, inflytande och delaktighet, hbtq,
normer och trygga mötesplatser, att utveckla kunskapsbaserad ungdomspolitik samt användningen av Lupp i
kommuner och regioner. I november 2014 beslutades om medel för ytterligare ett år. Bidraget till Nätverk för
ungdomsfrågor slutrapporteras i november 2015. Till Nätverk för ungdomsfrågor fördelade myndigheten 1
520 000 kronor till åtta kommuner. Av delrapporteringarna framgår att samtliga nätverk under året har
arrangerat nätverksträffar, konferenser och utbildningsdagar för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte
kring frågor om ungdomspolitik. Kommuner, regioner, ungdomsorganisationer, forskare och politiker har
engagerats i dessa kunskapshöjande insatser.
Den andra ansökningsomgången syftade till att få regioner, kommunförbund eller andra sammanslutningar
för kommuner att arrangera utbildningsdagar i syfte att höja den gemensamma kompetensen kring
ungdomspolitik för att förbättra ungas levnadsvillkor. Det kunde till exempel handla om utbildningsdagar i
syfte att hitta arbetssätt för att främja ungas egen etablering, övergång mellan skola och arbetsliv eller för att
öka jämställdhet mellan killar och tjejer. Det kunde även handla om att hitta gemensamma metoder för att
arbeta med normer, hbtq-frågor eller psykisk hälsa och utsatthet samt att utveckla och förstärka
ungdomsperspektivet i kommunernas eller regionens verksamheter. Programmet för utbildningsdagarna
skulle planeras i samråd med MUCF. Ansökningsomgången genomfördes i november 2014, varför inga
resultat finns att redovisa, men datum för utbildningsdagar är planerade på flera orter runt om i landet under
våren 2015, med medverkande personal från MUCF. Det var åtta ansökning som fick bidrag till
Utbildningsdagar om ungdomspolitik. Sammanlagt fördelades 1 500 000 kronor till utbildningsdagar.
Tabell B.29 Antal sökta och beviljade bidrag till kommunalt utvecklingsarbete 2012–2014
2014

Totalt

2013

2012

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

Sökt
(antal)

Beviljat
(antal)

Beviljat
(kr)

18

16

3 020 000

30

14

2 389 250

70

18

2 033 276
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Årligt kunskapsseminarium
I november genomförde myndigheten ett nationellt kunskapsseminarium, Riktningar och rön i forskningen
om det civila samhället. Seminariet genomfördes i samverkan med Ideell Arena och samlade 120 tjänstemän
och förtroendevalda från myndigheter, kommuner och civila samhället. Seminariet syftade till att visa på
aktuell forskning som berör civila samhällets villkor. Ett annat syfte var att stärka myndighetens kontaktytor
och nätverk bland myndigheter och organisationer.
Av de som svarat på myndighetens utvärdering gav 81 procent konferensen 4 eller 5 på en femgradig skala
vad gäller helhetsintryck av arrangemanget. Det var 67 procent som gav högsta eller näst högsta betyg när
det gäller hur användbart innehållet var för deras arbete.

Europeisk kod om främjande av medborgerligt deltagande
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under året fortsatt arbetet med att sprida kännedom
om koden för främjande av idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser (Code of Good Practice
on Civil Participation). Koden är ett verktyg för samverkansprocesser som tagits fram av idéburna
organisationer i Europa. Kodens budskap är att det offentliga bör samråda med civilsamhället för att ta
tillvara på deras kunskaper och förbättra kvaliteten på det offentligas arbete i relation till civilsamhället. De
kommuner som använder koden får en genomtänkt utgångspunkt och metoder för samverkan med
civilsamhället.
Det är svårt att följa på vilket sätt koden har omsatts i praktiken eftersom den har spridits under flera år
utan att mottagarna har haft krav på sig att återrapportera detta till myndigheten. MUCF har under hösten
2014 dock haft som ambition att försöka följa upp hur koden har använts. Detta har skett genom samtal med
olika aktörer som vi tidigare har haft samarbete med i relation till koden. I de samtal som vi haft med
målgruppen framstår det som att koden har varit användbar i planeringsfasen när kommuner och
myndigheter ska initierasamråd med civilsamhällets aktörer. Koden har i vissa fall också använts som
utgångspunkt för egna metodmaterial där ”hybrider” av koden har tagits fram alternativt metodhandledningar
har inspirerats av koden (till exempel av Myndigheten för delaktighet och Örnsköldsviks kommun). Koden
har även använts som uppföljningsinstrument i det regionala överenskommelsearbetet i Västra
Götalandsregionen.
Koden har främst spridits under konferenser och i olika möten som vi har haft med civilsamhället och
offentliga aktörer, vid tio olika tillfällen.
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
För Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Eva Theisz
Vikarierande generaldirektör, Myndigheten för undgomsoch civilsamhällesfrågor
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Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och
om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger
stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

