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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 GENERALDIREKTÖR 

KAP1

Lena Nyberg
har ordet 

När jag började arbeta som generaldirektör i oktober 2015, 
kom jag rakt in i en intensiv verksamhet. 

Just då var tre viktiga projekt inne i sin slutfas. De 
sista raderna skrevs på den årliga Fokus-rapporten, 
som 2015 handlade om ungas sexuella och reproduk
tiva rättigheter. En omfattande studie med konkreta 
förslag som kan förbättra stödet till ungdomar. 

Ett annat viktigt projekt som slutfördes, var byggan
det av webbplatsen ungidag.se där mängder av kun
skap om ungas levnadsvillkor samlats och presenteras 
på ett tydligt sätt. Ett verktyg som beslutsfattare och 
andra kan ha stor nytta av när de behöver fakta om 
unga. 

Ett tredje arbete var en rapport om hur samhället 
kan förbättra stödet till unga som varken arbetar eller 
studerar och som lider av psykisk ohälsa. 

Att få delta i slutfasen av dessa arbeten var en 
glädje. Jag hade kommit till en myndighet med 
mycket kunskap och stort engagemang. En myndig-
het med förmåga att ta fram studier, verktyg och 
åtgärder som kan förbättra människors vardag. 

Tidigare under året hade många andra viktiga ar
beten genomförts. Som exempelvis en skrift om hur 
elever ska känna trygghet i skolan oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck. Eller att 
enkätverktyget Lupp förbättrats och använts av fler 
kommuner än någonsin. Under året har det också 
inletts en ny projektperiod för Temagruppen Unga 
i arbetslivet, som gör en betydelsefull insats för unga 
som varken arbetar eller studerar. Vidare har myndig-
heten verkat för att underlätta för civilsamhällets 
organisationer genom forskning, utbildning och 
rapporter. 

Myndigheten har också fortsatt sitt arbete med 
att fördela bidrag. Tack vare det har många projekt 
kunnat genomföras: exempelvis för att bekämpa 
rasism, verka för jämställdhet och stimulera 
ungdomars engagemang. 

Under 2015 har myndigheten arbetat med att sprida 
sin kunskap. Det har gjorts genom publikationer, 
digital kommunikation och konferenser, men också 
genom att medarbetare föreläst på olika arrange-
mang samt deltagit i nätverk och utredningar. 

För att skapa ökad fokus i myndighetens 
verksamhet utarbetades under hösten en vision, en 
värdegrund och ett inriktningsmål. Dessutom har 
grunden lagts till ett fortsatt utvecklingsarbete vad 
gäller bland annat förmågan att skapa konkreta 
verktyg, utvärdera resultat och sprida kunskap. 
Denna årsredovisning är ett första steg mot att bättre 
kunna redovisa resultat och effekter av myndighetens 
insatser. Det är min bedömning att myndigheten har 
startat ett utvecklingsarbete som kan ge en 
effektivare och mer fokuserad verksamhet. 

Lena Nyberg, generaldirektör 
Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällesfrågor 
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ÖVERSIKT Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

KAP2 

Översikt över 
verksamhet och ekonomi 

Sammanfattning 
av verksamheten 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
bedriver arbete inom ungdomspolitiken och politiken 
för det civila samhället. Arbetet sker genom att vi tar 
fram och sprider kunskap samt fördelar bidrag. 

Prestationer 
Myndigheten beslutade 2015 om en ny modell 
för redovisning av prestationer. Denna utgår från 
prestationsområdena kunskap och bidrag samt sex 
prestationstyper. Syftet med den nya modellen är att 
tydligare redovisa myndighetens resultat. Det finns 
vissa svagheter i redovisningen eftersom detta är det 
första året som vi redovisar prestationerna så här. 
Dessa kommer att försvinna när jämförelsetalen med 
tiden blir enhetliga. 

Under 2015 producerade myndigheten sex studier. 
Fyra inom ungdomspolitiken och två inom civilsam
hällespolitiken. Myndigheten har även producerat 
stödmaterial av olika slag, exempelvis beskrivningar 
av metoder som kan användas i arbetet med unga 
eller gentemot civilsamhällets organisationer. Åtta 
sådana stödmaterial producerades. Fyra inom ung
domspolitiken och fyra inom civilsamhällespolitiken. 
Sammantaget spreds studierna och stödmaterialen i 
27 542 exemplar. 

Myndigheten förmedlade sin kunskap genom att 
anordna konferenser och genom att framträda på an
dras arrangemang. Sammantaget har företrädare för 
myndigheten presenterat olika delar av vår kunskap 
vid 111 tillfällen av större betydelse. Sju av tio har 
gällt ungdomspolitik och de övriga civilsamhällespo
litik. Vi beräknar att cirka 7 200 personer deltagit vid 
dessa arrangemang. 

Myndigheten sprider kunskap samt informerar om 
sina bidrag via digitala kanaler och nyhetsbrev.  Un
der året besöktes myndighetens webbsidor 229 650 
gånger samtidigt som nyhetsbrev och sociala medier 
hade 14 364 prenumeranter eller följare 

Under 2015 togs 320 beslut om ansökningar eller 
slutrapporter som gällde organisationsbidrag och 
1057 beslut om projekt- eller verksamhetsbidrag. 

De som ansökt om bidrag tillfrågades om vad de 
anser om myndighetens bidragshandläggning. 85 
procent av de svarande ansåg att bidragshantering i 
mycket eller ganska hög utsträckning var tillgänglig, 
rättsäker och effektiv. Det var en uppgång från 2014, 
då motsvarande siffra var 80 procent. 

Ungdomspolitiken 
Myndigheten ska verka för att målen inom den av 
riksdagen beslutade ungdomspolitiken uppnås genom 
att ta fram, samla och sprida kunskap om unga lev
nadsvillkor. 

Under 2015 har myndigheten utvecklat ungdomsen
käten Lupp. Det är ett verktyg vi erbjuder kommuner 
och regioner som vill få ett bättre beslutunderlag för 
sitt ungdomspolitiska arbete. Fler än under något 
annat år använde Lupp under 2015. 

Myndigheten tog under året också fram webbplat
sen ungidag.se, som är ett nytt verktyg för att sprida 
kunskap om ungdomars villkor. I den sammanställer 
och presenterar vi kunskap från flera olika håll. 

Under 2015 arbetade myndigheten för att underlätta 
ungas etablering i arbets- och samhällslivet. Bland an
nat inledde Temagruppen Unga i arbetslivet, som är ett 
projekt för att samla och sprida kunskap om unga som 
varken arbetar eller studerar, en ny projektperiod. 

Myndigheten ägnade mycket tid åt frågan om psy
kisk ohälsa bland unga. Deras upplevelser av psykisk 
ohälsa och samhällets stöd till kartlades i rapporten 
När livet känns fel. Myndigheten studerade även sär
skilt samhällets stöd till unga som varken arbetar eller 
studerar och som lider av psykisk ohälsa. Resultatet 
av det arbetet presenterades i rapporten Modell för 
stöd till unga med psykisk ohälsa som varken arbetar 
eller studerar. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 ÖVERSIKT 

3,6 4,4 384 
miljoner kronor miljoner euro ansökningar 

Till studier om
det civila samhället

73,5
miljoner kronor 

Till bland annat ungdoms
utbyte, volontärtjänst och 

nätverksbyggande 

495
ansökningar 

om organisationsbidrag 
av dessa beviljades 333 st 

259,1
miljoner kronor 

delades ut som om projektbidrag delades ut som 
projektbidrag av dessa beviljades 155 st organisationsstöd 

Myndigheten har under 2015 arbetat med ungas 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet samt könsuttryck. Syftet var bland 
annat att motverka diskriminering. Som ett exempel 
på insatser tog myndigheten fram skriften Öppna 
skolan! Om hbtq, normer och inkludering, som ett 
hjälpmedel för främst lärare och annan skolpersonal. 
Ett annat exempel på en insats är att myndighetens 
årliga tematiska analys, Fokus, som handlade om 
ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. I Fokus 
15 beskriver vi ungas rättigheter, hur de upplever 
samhällets stöd samt ger förslag på hur samhällets 
stöd kan utvecklas. 

Vi har också verkat för att stärka ungas möjlighe
ter till inflytande. Bland annat genom att i kommu
ner starta försöksverksamhet som ska stärka ungas 
politiska inflytande samt genom att i samarbete med 
Sveriges ungdomsråd bygga upp en webbsida där 
unga kan få information om vad ett 
medborgarförslag är. Under året har myndigheten 
också presenterat rapporten Stärka unga och 
ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen 
av ungdomspolitiken. I rapporten beskriver vi olika 
metoder för att stärka ungas röster. 

Under 2015 beviljade myndigheten 212 
organisationsbidrag till 106 barn- och ungdoms-
organisationer och 69 projektbidrag till ungdoms-
projekt. Därtill beviljades 126 ansökningar inom 
Erasmus+ Ung och Aktiv. 

Det civila samhället 
Myndigheten ska verka för att förbättra villkoren för 
det civila samhället som en central del av demokratin. 

Under 2015 har myndigheten arbetat med frågor 
som rör det civila samhället på flera sätt.  Exempelvis 
har myndigheten ansvarat för nätverk och forum för 
dialog och utbyte av erfarenheter mellan aktörer i den 
offentliga sektorn och det civila samhället. Vi har även 
arrangerat konferenser och utbildningar, bland annat 
en nationell högskoleutbildning. 

Myndigheten arbetar med att stimulera och sprida 
forskning om det civila samhället. Fem forskningsstu
dier har getts stöd och genom webbportalen civsam. 
se tillgängliggör vi vetenskapligt baserad kunskap om 
det civila samhället. 

Under året presenterades myndigheten rapporten 
Villkor för ideella föreningar och trossamfund – civi
la samhällets villkor 2014. Rapporten bygger på en 
enkät bland organisationer och samfund. Syftet var 
att ge regeringen ett underlag om det civila samhäl
lets villkor samt att ta fram underlag för diskussion på 
arenor där civilsamhälle och offentlig sektor möts. 

Under 2015 beviljade myndigheten organisations
bidrag till 121 organisationer och projektbidrag till 
86 projekt, utöver organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer och projektbidrag till 
ungdomssprojekt. 
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ÖVERSIKT Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

Ekonomisk översikt 
Årsredovisningen 2015 är indelad i verksamhet Ung
domspolitik och verksamhet Politiken för det civila 
samhället. För jämförelseåren 2014 och 2013 var 
årsredovisningen indelad i verksamheterna ung
domspolitik, organisationsstöd, EU-program och civila 
samhället. Vid fördelning av kostnader och intäkter 
för jämförelseåren har verksamheterna ungdoms
politik och EU-program slagits samman under rub
riken Ungdomspolitik samt organisationsstöd och 
civila samhället under rubriken Politiken för det civila 
samhället. Siffrorna är inte helt jämförbara, då verk
samheten organisationsstöd innehåller arbete med 
bidrag till barn- och ungdomsorganisationer som från 
2015 finns under rubriken ungdomspolitik. Skälet till 
detta är att det inte är möjligt att tillförlitligt identifie
ra alla kostnader på grund av tidigare års indelning av 
tidsredovisningen. 

Tabell 2.1 Totala intäkter 2013–2015, tkr 

Som tabell 2.1 och 2.2 nedan visar reducerades 
myndighetens totala budgetram med över 11 mkr 
från 2014 till 2015. Det viktigaste skälet till reduk
tionen var att ett antal uppdrag som fi nansierades av 
anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del 
till MUCF, där myndigheten 2014 disponerade cirka 
9 mkr till genomförande av uppdrag, avslutades 2014. 

Fördelning av förvaltningsanslaget 
på politikområden 
Myndigheten disponerade 33 230 tkr av förvalt
ningsanslaget 2015 (anslaget 17.12.1, ap. 1, Ung
domsstyrelsen), se även not 1 i kapitel 7 Ekonomisk 
redovisning. Anslaget fördelades på politikområden 
enligt tabell 2.3. Inom verksamhet Ungdomspolitik 
har anslaget bland annat finansierat löner och verk
samhetskostnader kopplade till genomförandet av det 

Verksamhet: Ungdomspolitik
Anslag
Övriga intäkter
Summa

Verksamhet: Politiken för det civila samhället
Anslag

Övriga intäkter

Summa

Totala intäkter

2015 2014 2013 

32 575 37 058 38 717 
25 587 26 951 23 269 
58 162 64 009 61 986 

12 715 18 793 20 720 

1 292 968 279 

14 007 19 761 20 999 

72 169 83 770 82 985 

Tabell 2.2 Totala kostnader 2013–2015, tkr 

Verksamhet: Ungdomspolitik 
Verksamhet: Politiken för det civila 
samhället 
Totala kostnader 

2015 

58 162 

14 007 

72 169 

2014 

64 009 

19 761 

83 770 

2013 

61 986 

20 999 

82 985 

Tabell 2.3 Fördelning av förvaltningsanslaget 2015, tkr och procent 

Belopp, tkr 

Verksamhet: Ungdomspolitik 21 665 
Verksamhet: Politiken för det civila samhället 11 565 

Totala kostnader 33 230 

Procent 

65 
35 

100 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 ÖVERSIKT 

ungdomspolitiska uppföljningssystemet och arbetet 
med stöd till statliga myndigheter och landsting. Inom 
verksamhet Politiken för det civila samhället hand
lar det främst om lön och verksamhetskostnader i 
samband med myndighetens roll som myndighetsstöd 
inom politikområdet samt inom uppdraget att fördela 
bidrag till det civila samhällets organisationer. 

Förvaltningsanslaget utgjorde 37 procent av fi
nansieringen av verksamhet Ungdomspolitik och 83 
procent av finansieringen av verksamhet Politiken för 
det civila samhället. 

Fördelning av kostnader 
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av 
en stabsavdelning. I stabsavdelningen ingick 11,13 
årsarbetskrafter 2015. Totalt antal årsarbetskrafter 
var 63. Kostnaden för myndighetens administration 
uppgick den 31 december 2015 till 20 613 tkr. Ge
nomsnittlig myndighetsgemensam kostnad (MGK) per 
person (51,87 årsarbetskrafter exkl. stabsavdelning
en) var 397 tkr. I kommunikationsavdelningen ingick 
8,17 årsarbetskrafter 2015. Kostnaden för myndighe
tens kommunikationsarbete uppgick den 31 decem
ber 2015 till 9 965 tkr. Kommunikationsinsatsernas 
kostnader och finansiering fördelas enligt: 

- 75 procent till verksamhet Ungdomspolitik
- 25 procent till verksamhet Politiken för det civila

samhället 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

har fördelat sina kostnader restlöst. 

Läsanvisningar 
Myndigheten har gjort om indelningen av resultatre
dovisningen. Detta i samband med att myndigheten 
har fått ny instruktion och i dialog med Utbildnings
departementet har arbetat fram en ny modell för 
redovisning av myndighetens resultat. 
Huvudindelningen är nu på politikområdesnivå och 
verksamheten redovisas som tillhörande verksamhet 
Ungdomspolitik eller verksamhet Politiken för det 
civila samhället. 

Resultatredovisningen innehåller en redovisning av 
myndighetens viktigare prestationer när det gäller vo
lym och kostnad, och i vissa fall även kvalitet. De sex 
prestationer som redovisas är delvis nya jämfört med 
tidigare årsredovisningar. Prestationerna finns inom 
myndighetens kärnuppdrag: Att ta fram och sprida 
kunskap samt fördela bidrag inom ungdomspolitiken 
och politiken för det civila samhället. 

Prestationerna samlas i två prestationsområden: 
Kunskap och bidrag. Prestationsområdet kunskap 
innehåller fyra prestationstyper (studier, övriga 
kunskapsproduktioner, spridningstillfällen och digitala 
kanaler). Prestationsområdet bidrag innehåller två 

prestationstyper (beslut om organisationsbidrag och 
beslut om projekt- och verksamhetsbidrag). Varje 
prestationstyp redovisas uppdelade i verksamhet 
Ungdomspolitik och verksamhet Politiken för det civila 
samhället samt även totalt. De uppnådda resultaten 
ställs mot de effektmål som myndigheten har satt för 
arbetet med kunskap och bidrag. 

I och med att det i år är första gången prestatio
nerna redovisas på detta sätt, finns det vissa svag
heter med redovisningen. Det handlar bland annat 
om möjligheten att redovisa information om volymer, 
där det i vissa fall inte har varit möjligt att ta fram 
volyminformation rörande tidigare år. Det handlar vi
dare om redovisningen av prestationernas kostnader. 
Delar av denna bygger på bedömningar som gjorts 
rörande arbetstid. Se kapitlet Prestationer för närmre 
kommentarer till detta. Vidare har myndigheten som 
ambition att följa upp prestationernas kvalitet där 
det är möjligt. Vi har inte utvecklat detta i tillräcklig 
utsträckning än och vill under 2016 arbeta vidare 
med hur vi kan mäta prestationernas kvalitet. Dessa 
förhållanden har haft betydelse för möjligheten att 
göra bedömningar av hur väl vi har lyckats med våra 
prestationer under året. 

Prestationernas kostnader redovisas i tusentals 
kronor (tkr) och till följd av det kan summeringsdiffe
renser förekomma. 

Enligt myndighetens instruktion ska vi inom vårt 
verksamhetsområde redovisa statistik, uppföljningar 
och analyser med kön som övergripande indelnings
grund om det inte finns särskilda skäl mot detta. 
Redovisningarna ska också vara uppdelade på ålder 
och andra indelningsgrunder som är relevanta för 
redovisningen. Vi redovisar främst statistik på individ
nivå 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 indi
videgenskaper i de sammanställningar som berör vår 
bidragsgivning i årsredovisningen, utom för barn- och 
ungdomsorganisationerna där vi redovisar kön. I vårt 
arbete med Erasmus+ gör begränsningar i Europeiska 
kommissionens IT-verktyg att det inte är möjligt att 
redovisa statistik med kön som indelningsgrund. 

Myndigheten presenterar vidare en fördjupad redo
visning av verksamhet Ungdomspolitik och verksam
het Politiken för det civila samhället. Denna del av 
resultatredovisningen syftar till att ge en bredare bild 
av hur myndigheten arbetar inom politikområdena. 
Genom en presentation av några av våra uppdrag 
vill vi visa vidden av myndighetens insatser och även 
lägga grunden för en dialog om myndighetens priori
teringar och resultat 2015. 

9



 

 

 

 

PRESTATIONER Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

KAP3 

Prestationer 
Vad har vi gjort? 

Prestationer 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
har under 2015 beslutat om en ny modell för resulta
tredovisning. Som en del av detta har myndigheten 
identifierat två prestationsområden, kunskap och 
bidrag, som tillsammans innehåller sex prestations
typer: 
• studier
• övriga kunskapsproduktioner
• spridningstillfällen
• digitala kanaler
• beslut om organisationsbidrag
• beslut om projekt- och verksamhetsbidrag

Prestationsområdena och prestationstyperna är val
da för att ge en bild av verksamheten inom myndig
hetens kärnuppdrag, vilket är att ta fram och sprida 
kunskap samt fördela bidrag inom ungdomspolitiken 
och politiken för det civila samhället. 

Syftet med att välja prestationstyperna studier och 
övriga kunskapsproduktioner är att de ska ge en så 
heltäckande bild som möjligt av myndighetens samla
de produktion av kunskapsunderlag för beslutsfattare 
och praktiker inom ungdomspolitiken och politiken för 
det civila samhället. Prestationen studier innehåller 
rapporter och utredningar. Prestationen övriga kun
skapsproduktioner innehåller skrifter, rapporter och 
stödmaterial som ofta riktas mot de som arbetar med 
unga samt mot kommuner, civilsamhällets organisa
tioner och statliga myndigheter. Rena avrapportering
ar av uppdrag ingår inte. 

Myndigheten tar även fram kunskap som inte 
presenteras i form av publikationer. På våra webb
platser och via sociala medier sprider vi kunskap 
genom bland annat artiklar och film. Digitala kanaler 
är därför en av våra väsentliga prestationer och ett 
viktigt uttryck för hur väl vi lyckas med att sprida vår 
kunskap. 

I många av myndighetens uppdrag och i en stor del 
av den löpande verksamheten är det i direkta möten 
med våra målgrupper som vi bäst skapar intresse för 
och motivation att använda det kunskapsunderlag vi 
erbjuder. Prestationen spridningstillfällen är ett ut
tryck för hur väl vi lyckas att nå våra målgrupper med 
kunskap om de två politikområdena. 

Prestationerna beslut om organisationsbidrag och 
beslut om projekt- och verksamhetsbidrag redovisas 
i form av myndighetens beslut om ansökningar om 
bidrag och om slutrapporter för bidrag. De är samti
digt uttryck för hela arbetsprocessen runt de bidrag 
vi ansvarar för – från det inledande arbetet med 
utformning av och information runt bidraget, till slu
trapportering och eventuell återbetalning av oanvända 
medel. 

Svagheter i prestationsredovisningen 
I och med att det i år är första gången prestationerna 
redovisas på detta sätt, finns det vissa svagheter i 
redovisningen. 

Volymer för prestationer redovisas normalt för 2013, 
2014 och 2015. I en del fall redovisas inte kostnaden 
för 2013 och 2014, vilket generellt beror på att det 
inte varit möjligt att återskapa information om voly
mer för dessa år. 

Redovisningen av prestationernas kostnader 
innehåller verksamhetskostnader, andel av myndig
hetsgemensamma kostnader samt lön. Lönekostna
den har beräknats med utgångspunkt i tidsredovis
ning. I vissa fall har tidsredovisningen gällt uppdrag 
som innehåller mer verksamhet än den som presta
tionen handlar om och då har arbetstiden beräknats. 
I några fall ingår prestationen i ett uppdrag som har 
pågått över två eller flera år och då har det inte varit 
möjligt att i tidsredovisningen identifi era arbetstid 
kopplat till dessa prestationer. Även i dessa fall är 
lönekostnaderna uppskattade. 
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För de prestationer som lämnade myndigheten 2013 
och 2014 har det oftast inte varit möjligt att identi
fiera kostnader. Detta då tidsredovisningen inte skett 
på tillräckligt detaljerad nivå tidigare och att det på 
grund av att arbetet ligger långt tillbaka i tiden har 
varit svårt att göra uppskattningar. 

Myndigheten har genomfört åtgärder som ska göra 
det enklare att i framtiden följa prestationerna i tidre
dovisningssystemet. 

Prestationsområde: KUNSKAP 
Myndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med 
att ta fram och sprida kunskap inom sina två ansvar
sområden, ungdomspolitik och civilsamhällespolitik. 
Uppföljningen av ungas villkor sker främst inom det 
ungdomspolitiska uppföljningssystemet som består 
av årliga tematiska analyser i rapportserien Fokus, 
en attityd- och värderingsstudie vart femte år samt 
webbportalen ungidag.se där vi löpande samman
ställer och analyserar statistik i form av indikatorer. 
Utöver uppföljningen av ungdomspolitiken genomför 
vi utredningar som belyser olika aspekter av ungas 
villkor. Merparten av dessa genomförs på uppdrag 
av regeringen. Uppföljningen av det civila samhällets 
villkor sker främst i den årliga rapporten. 

Den främsta målgruppen för den kunskap som tas 
fram är beslutsfattare på nationell och lokal nivå samt 
andra myndigheter med ansvar inom ungdoms- och 
civilsamhällespolitik. Viktiga målgrupper är också 
unga, praktiker som arbetar med unga eller med 
beslutsfattare samt praktiker inom civilsamhällets 
organisationer 

Arbete med att ta fram och sprida kunskap 
Myndighetens väsentliga prestationer inom arbetet 
med kunskap är de studier och övriga kunskapspro
duktioner som lämnar myndigheten i form av publika
tioner, digitalt förmedlad kommunikation och direkta 
möten med målgrupperna för spridning av kunskap 
inom politikområdena. 

Målen för arbetet med att ta fram och sprida kun
skap är att: 

• myndighetens kunskap är tillgänglig för och efter
frågas av våra målgrupper.

• myndighetens kunskap används av våra målgrupper
i syfte att uppnå politikområdets mål.

Vi har under året tagit fram sex studier och åtta 
övriga kunskapsproduktioner inom ungdomspolitiken 
och politiken för det civila samhället. Årets rapporter 
har spridits i sammanlagt i 27 542 exemplar. För två 
av publikationerna har det gjorts särskilda samman
fattningar som spridits i sammanlagt 3 109 exemplar. 

Myndighetens medarbetare deltog under 2015 i 111 
olika arrangemang (egna eller i regi av andra) där vi 
genom föreläsningar, dialog och på andra sätt nådde 
runt 7 200 personer med kunskap inom politikområ
dena. 

Vårt arbete med att sprida kunskap sker i stor ut
sträckning via våra digitala kanaler. Vi har under året 
haft 229 650 besök på våra webbplatser och har 14 
364 prenumeranter/följare på våra nyhetsbrev och 
sociala medier. Jämfört med 2014 har antalet besök 
på webbplatserna sammantaget minskat, medan an
talet prenumeranter av nyhetsbrev har ökat. 
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Bedömning 
Myndighetens bedömning är att vi under 2015 har be
drivit en omfattande verksamhet och tagit fram viktig 
kunskap inom områden där vårt samhälle har stora 
utmaningar. Samtidigt anser vi att vår förmåga att 
sprida kunskap och att känna till målgruppernas be
hov kan utvecklas. Under slutet av 2015 tog myndig
heten fram strategier för att utveckla arbetet med att 
sprida kunskap till statliga myndigheter, kommuner 
och landsting. Under 2016 kommer ett utvecklingsar
bete på detta område att bedrivas. 

Ett annat utvecklingsområde är att kunna redovisa 
en mer komplett bild av spridningen som även inklu
derar tidigare års produktioner. 

Vidare anser vi att vi vet för litet om hur våra mål
grupper använder den kunskap de får från myndighe
ten. Vi kommer under 2016 att arbeta för att kartläg
ga detta. 

Tabell 3.1 Studier 2015 

Antal studier 
Kostnad tkr 
Snittkostnad tkr 
Antal spridda exemplar* 

Ungdomspolitik 

4 
5 896 
1 474 
2 854 

* Innehåller endast själva studien, inte sammanfattningar, utdrag, delrapporter eller liknande.

Tabell 3.2 Studier 2013‒2015 

Studier 
Studier används som samlande begrepp för rapporter 
och utredningar som myndigheten tar fram och som 
sammanställer kunskap om villkoren för unga respek
tive för civilsamhället. 

I årsredovisningarna för 2014 och 2013 redovisades 
antal utredningar och rapporter om ungas levnadsvill
kor och om det civila samhällets villkor. Detta motsva
rar prestationen studier, antalet kan därför jämföras 
med antalet studier 2015. Antalet studier ligger på 
samma nivå 2015 som året innan, men är lägre än 
2013. Antalet studier är helt beroende av de uppdrag 
som myndigheten har fått gällande eller tidigare år 
samt av uppdragens omfattning. 

Tre av årets studier publicerades under våren och 
tre på hösten, vilket kan ha haft betydelse för hur 
mycket de har spridits under 2015. De flesta av årets 
studier är tillgängliga endast i elektronisk form. Ibland 
publiceras en studie elektroniskt samtidigt som det 
trycks en sammanfattning. Det gäller till exempel När 
livet känns fel, där studien laddats ned över 1 500 
gånger och den tryckta sammanfattningen spridits 
i över 2 500 tryckta exemplar och laddats ned över 
400 gånger. Spridningen av övriga studier, i fysisk och 
elektronisk form, ligger i genomsnitt på lite över 400 
exemplar av varje rapport. 

På grund av att spridning per år och produkt inte har 
registrerats tidigare år, sker ingen jämförelse över tid 
för spridning av studier. 

Politiken för det Totalt civila samhället 

2 6 
3 623 9 519 
1 811 1 587 

763 3 617 

Antal studier 
- ungdomspolitik
- civilsamhällespolitik
Kostnad tkr 
Snittkostnad tkr 
Antal spridda exemplar 

2015 2014 2013 

6 6 8 
4 5 7 
2 1 1 

9 519 8 457* 
1 587 1 208* 
3 617 

* Innehåller endast 2013 års kostnader för utredningar och rapporter om ungdomspolitik.
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PRESTATIONER 

Prestationernas kostnad ska innehålla alla kostnader 
från att uppdraget påbörjades till att studien lämnade 
myndigheten. Vi hänvisar till kapitlets inledning där 
svagheterna vid årets redovisning av prestationernas 
kostnader behandlas. 

Vi uppger inte kostnader för 2014. I årsredovisningen 
2014 omfattades även spridningsaktiviteter i kostnads-
redovisningen, och det har inte varit möjligt att 
tillräckligt väl identifiera 2014 års kostnader för endast 
studier. Vidare uppger vi för 2013 endast kostnader för 
utredningar och rapporter inom ungdomspolitiken. För 
2013 ingår bara kostnader och inte prestationernas 
totala kostnad som för 2015. Vi uppger inte kostnader 
för den studie om civila samhället som togs fram 2013. 
Det är inte möjligt att skilja dessa kostnader från 
kostnaden att sprida kunskap om civilsamhällespolitiken 
2013. Detta betyder att 2013 års samlade kostnader inte 
är direkt jämförbara med 2015. 

I tabell 3.3 redovisas snittkostnad. Myndigheten vill 
påpeka att studierna varierar en hel del vad gäl
ler bland annat uppdragens omfattning och slutlig 
kostnad. Snittkostnad är därför inte något bra uttryck för 
vad det kostar att ta fram en studie på myndigheten. 
Totalkostnad och snittkostnad ger dock en bild av 
omfattningen på arbetet med just de studier som 
levererats det gällande året. 

Övriga kunskapsproduktioner 
Som övriga kunskapsproduktioner räknar myndighe
ten olika stödmaterial, främst för de som arbetar med 
unga eller med frågor som berör unga eller de som 
arbetar i eller gentemot civilsamhällets organisatio
ner. Dessa skrifter är ofta avsedda att vara ett stöd i 
arbetet, till exempel genom att belysa olika metoder 
eller processer inom ett specifi kt kunskapsområde. 
Vidare ingår skrifter och rapporter där vi beskriver 
våra erfarenheter och resultat av bidragsgivning eller 
andra uppdrag och levererar ett kunskapsunderlag för 
framtida utveckling av området eller bidragsformen. 
Rena avrapporteringar av uppdrag ingår inte. 

År 2015 var antalet övriga kunskapsproduktioner på 
samma nivå som 2013. År 2014 levererade myndig
heten ett stort antal publikationer inom vissa upp
drag, till exempel tog vi fram nio kunskapsproduktio
ner i samband med valåret 2014. 

Den omfattande spridningen av kunskapsproduktio
ner kan främst härledas till spridningen av publikatio
nen Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering 
i årskurs 7–9 och gymnasiet (20 000 fysiska och 944 
elektroniska exemplar). Därefter följer Inte ditt fel! 
Att förebygga sexuell utsatthet (1 700 fysiska och 
nästan 500 elektroniska exemplar). 

På grund av att spridning per produkt och år inte har 
registrerats tidigare år sker ingen jämförelse över tid 
för spridning av övriga kunskapsproduktioner. 

Tabell 3.3 Övriga kunskapsproduktioner 2015 

Antal produktioner 
Kostnad tkr 
Snittkostnad tkr 
Antal spridda exemplar 

Ungdomspolitik 

4 
3 079 

770 
23 146 

Politiken för det 
civila samhället 

4 
521 
130 
779 

Totalt 

8 
3 600 

450 
23 925 

Tabell 3.4 Övriga kunskapsproduktioner 2013‒2015 

Antal produktioner 
- ungdomspolitik
- civilsamhällespolitik
Kostnad tkr 
Snittkostnad tkr 
Antal spridda exemplar * 

2015 2014 2013 

8  26 7
4 22 3 
4 4 4 

3 600 
450 

23 925 
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Prestationernas kostnad ska innehålla alla kostna
der från att uppdraget påbörjades till att produktio
nen lämnade myndigheten. Vi hänvisar till kapitlets 
inledning där svagheterna vid årets redovisning av 
prestationernas kostnader behandlas. 

Prestationernas kostnader är inte beräknade för 
2013 och 2014. Detta då tidsredovisningen inte skett 
på tillräcklig detaljerad nivå tidigare och att det på 
grund av att arbetet ligger långt tillbaka i tiden har 
varit svårt att göra uppskattningar. 

På samma sätt som för prestationen studier så gäller 
det här att snittkostnad inte är något bra uttryck för 
vad det kostar att ta fram en kunskapsproduktion 
på myndigheten. Totalkostnad och snittkostnad ger 
dock en bild av omfattningen på arbetet med just de 
produktioner som levererats. 

Spridningstillfällen 
Ett spridningstillfälle är när en företrädare för myn
digheten presenterat kunskap inom ungdomspolitiken 
eller civilsamhällespolitiken för fysiskt närvarande 
publik. Om vi har presenterat kunskap om båda poli
tikområdena vid samma tillfälle, räknas dessa som ett 
tillfälle inom varje politikområde, men som ett enda 
tillfälle i den totala summeringen. 

Om vi flera  gånger har presenterat kunskap på 
samma arrangemang (till exempel olika seminarier på 
en konferens), men inom samma politikområde, räk
nas detta som ett spridningstillfälle. Om det är olika 
åhörare läggs antalet deltagare i tillfällena samman i 
totalsumman. 
Tabellen nedan visar därför de tillfällen där vi har 

spridit kunskap som baseras på de studier och 
andratillägg har vi genomfört ett antal möten, träffar 
och seminarier där vi spridit mer generell information 
om myndighetens olika uppdrag, om myndighetens 
bidrag, med mera. 

Tabell 3.5 Spridningstillfällen 2015 

Ungdomspolitik 

77 
21 
12 
44 

5 754 
1 719 

573 
3 462 

Antal tillfällen 
- varav egna
- varav samarbete
- varav andras
Antal deltagare 
- varav på egna arrangemang
- varav på samarrangemang
- varav på andras arrangemang

Uppgifterna om antal deltagare i arrangemang som 
myndigheten inte har ansvarat för är ungefärliga och 
baseras på myndighetens uppskattning. 

Myndigheten genomförde under året 34 spridnings
aktiviteter i form av träffar, seminarier och konfe
renser i egen regi (tabell 3.5). Antalet deltagare på de 
egna arrangemangen var 1 900, och för omkring 
hälften av deltagarna finns en uppgift om köns-
identitet. Andelen kvinnor var 72 procent, andelen 
män 24 procent och andelen med annan köns-
identitet 4 procent. 

Inom ungdomspolitiken var spridningsinsatserna 
inom uppdraget att skapa en öppen och inkluderande 
miljö i skolan för unga hbt-personer den väsentligaste 
prestationen. Insatserna har riktat sig mot yrkes
verksamma som möter unga i sina arbeten. Inom 
uppdraget har myndigheten genomfört tio halvdags-
utbildningar i skolor i olika kommuner. Utbildningarna 
samlade totalt drygt 1 000 deltagare. Vi genomförde 
även konferensen Hbtq i skolan med 260 deltagare. 

Halvdagsutbildningarna har utvärderats. Medelvär
det på deltagarnas svar på frågorna om 
helhetsintryck av träffen var 3,2 och användbarheten 
av arrangemangets innehåll i arbetet var 3,3 på en 
skala från 1 till 5 (från inte alls användbar till mycket 
användbar). Se kapitel Ungdomspolitik om 
utvärdering av konferensen. 
Vi kan inte ange kostnaden för prestationerna efter-
som det inte är möjligt att identifiera arbetstid som 
använts för spridningstillfällen under 2015. Myndig-
heten kommer från och med 2016 att löpande samla 
in information om spridningstillfällen för att i kom-
mande årsredovisningar kunna redovisa prestationen 
med större precision. 

Politiken för det Totalt civila samhället 

34 111 
13 34 
3 15 

18 62 
1 452 7 206 

181 1 900 
371 944 
900 4 362 
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PRESTATIONER 

Tilläggas kan att myndighet sprider kunskap genom 
att delta i statliga utredningar och svara på remisser. 
Under 2015 deltog vi i sex utredningar och svarade på 
43 remisser. 

Tabell 3.6 Digitala kanaler 2015 

Digitala kanaler 
Myndighetens digitala kanaler omfattar webbplatserna 
mucf.se i svensk och engelsk version samt 
nyhetsbrev, Facebook- och Twitterkonton (gemen
samma för politikområdena). Inom ungdomspolitiken 
finns ungidag.se, temaunga.se samt nyhetsbrev för 
Temagruppen Unga i arbetslivet och det internatio-
nella ungdomsamarbetet. Inom politiken för det civila 
samhället finns webbplatsen civsam.se. 

Det sammanlagda antalet besök på myndighetens 
webbplatser minskade mellan 2014 och 2015. Vid en 
jämförelse ska dock noteras att i tabellen 3.7 ingår 
även interna besök i statistiken för 2014 och 2013. 
Jämför man 2014 med 2015 och inkluderar interna 
besök bägge åren, blir skillnaden en nedgång från 
256 943 till 236 597. 

Antal kanaler 
Antal besök* 
Antal följare**** 
Kostnad tkr 

Gemensam 

4 
211 465** 

10 558 
2 772 

* Besök är definierat enligt Google Analytics benämning session. I den angivna siffran har interna besök, alltså besök från 
myndighetens datorer, filterats bort. En ytterligare mätsiffra är antalet användare, definierade enligt Google Analytics 
benämning users. Webbplatsen mucf.se hade 125 774 användare under 2015. För civsam.se och temaunga.se har det 
inte varit möjligt att ta fram siffror på användare och det är inte möjligt att filtrera bort besök av myndighetens anställda.
** Inklusive 7 093 besök på den engelska versionen av mucf.se.
*** ungidag.se lanserades i december 2015.
**** Facebook, Twitter och nyhetsbrev. Det var 2 201 som gillade myndighetens Facebooksida. Vi hade 3 116 följare på 
Twitter samt tre nyhetsbrev, ett gemensamt och två inom ungdomspolitik, med tillsammans 9 047 prenumeranter.

Tabell 3.7 Digitala kanaler 2013‒2015 

Ungdomspolitik 

4 
11 673*** 

3 806 
1 847 

TotaltPolitiken för det 
civila samhället 

1 9 
6 512 229 650 

14 364 
1 717 6 336 

Antal kanaler 
- gemensamt
- ungdomspolitik
- civilsamhällespolitik
Antal besök* 
Antal följare** 
Kostnad tkr 

2015 2014 2013 

9 8 7 
4 4 4 
4 3 3 
1 1 

229 650 273 561 273 837 
14 364 7 774 7 068 
6 336 

*Antal besök 2015 är endast externa besökare. I antalet besök för 2014 och 2013 ingår interna besök, alltså besök från
myndighetens datorer. Det har inte gått att filtrera bort interna besök under de två åren.
** Antal följare 2014 och 2013 innehåller endast prenumeranter på myndighetens tre nyhetsbrev och inte följare på Face
book och Twitter. Det har inte varit möjligt att få fram säkra siffror för följare under dessa två år.
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Prestationsområde: BIDRAG 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har 
genom instruktion, regleringsbrev, förordningar och 
särskilda regeringsbeslut i uppdrag att fördela bidrag till 
ideella organisationer och kommuner samt i vissa fall 
även till andra typer av organisationer 

Syftena med bidragen varierar. I de förordningar som 
styr organisationsbidragen är intentionerna att stödja 
själva organiseringen och organisationernas initiativ och 
verksamhet utifrån olika ändamål. 

För projektbidragen och verksamhetsbidragen är in
tentionen att främja eller stärka arbetet inom ramen för 
de specifika syften som förordningarna anger. Det kan 
till exempel handla om att främja jämställdhet, om 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 om att 
minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremist
miljöer i Sverige och i Europa. 

Arbete med tillgänglighet, effektivitet och kvalitet 
Myndighetens väsentliga prestationer inom arbetet med 
bidrag är beslut om organisationsbidrag och beslut om 
projekt- och verksamhetsbidrag. Beslut tas i samband 
med en ansökan om bidrag, och även när slutrapport 
för hur bidraget använts är granskad av myndigheten. 
I prestationen beslut räknas all verksamhet som leder 
fram till besluten – från informationsinsatser, regeltolk
ning och dialog om komplettering med de som ansöker 
– till utskick av beslut om slutrapport och i vissa fall
även process för återbetalning av medel.

Myndighetens två mål för arbetet med bidrag är att: 
• myndighetens bidrag är tillgängliga för våra målgrup
per.

• myndighetens bidragshantering är effektiv och har
hög kvalitet.

För att ta reda på vilken uppfattning våra målgrupper 
har om bidragshanteringen skickas en enkät ut varje 
år till de som under året mottagit ett beslut (bifall eller 
avslag) på sin bidragsansökan. Enkäten används inom 
de enskilda bidragen för att identifi era utvecklingsområ
den och för att få återkoppling på genomförda förbätt
ringsåtgärder. Respondenterna tar ställning till elva 
frågor som rör hur de upplever bidragens tillgänglighet, 
handläggningens rättssäkerhet och handläggningens 
effektivitet. I årets enkät tillfrågades 600 representan

Den nedgången kan förklaras av enskilda faktorer som 
myndigheten under 2015 inte genomförde någon 
rikskonferens,vilket är ett arrangemang som drar 
trafik till webbplatsen. Ser man till webbplatsen 
temaunga.se, så minskade besöken från 16 440 till 9 
713 mellan 2014 och 2015. Det kan förklaras av att 
Temagruppen under 2014 avslutade en programperiod 
med flera aktiviteter, medan 2015 var ett startår för 
en ny programperiod och att det därför inte i samma 
utsträckning gjordes aktiviteter som genererade besök 
till webbplatsen. I slutet av 2014 startade 
myndigheten webbplatsen civsam.se som under 2015 
hade 6 512 besök. 

Antalet prenumeranter på myndighetens tre nyhets
brev har ökat från sammanlagt 7 774 under 2014 till 9 
047 under 2015. 

Prestationen innehåller årets kostnader. Myndig
heten redovisar inte kostnader för 2013 och 2014. 
Detta då det tidigare inte tidsredovisats på tillräckligt 
detaljerad nivå och att det på grund av att arbetet 
ligger långt tillbaka i tid har varit svårt att göra upp
skattningar. 

I december lanserade myndigheten ungidag.se som 
innehåller fakta om ungas levnadsvillkor. Etable
ringskostnaden för webbplatsen, knappt 1,3 mkr, är 
inräknad i den totala kostnaden för ungdomspolitik i 
tabell 3.6. 

Kvaliteten på myndighetens webbplatser mucf.se och 
eng.mucf.se bedöms genom hur väl de lever upp till 
de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web 
Content Accessibility Guidlines (WCAG 2.0). Med stöd i 
en revision genomförd av Funka.nu har myndigheten 
under året arbetat med att förbättra tillgängligheten. 
Vår bedömning är att webbplatsen vid utgången av 
2015 i mycket stor utsträckning motsvarar riktlinjerna 
WCAG 2.0. Myndigheten har inte gjort någon 
motsvarande kvalitetsbedömning av de övriga 
webbplatserna, men har med hjälp av Funka.nu 
tillgänglighetstestat ungidag.se. 

Tilläggas kan att myndigheten även arbetat med att 
sprida kunskap via medier. Ett mått på denna 
verksamhet är att enligt omvärldsbevakningsverktyg 
Retriever Analytics omnämndes myndigheten i medie
inslag 817 gånger under 2015 och Temagruppen Unga 
i arbetslivet omnämndes 457 gånger. Därutöver har 
Lupp, särskilda rapporter och andra aktiviter nämnts 
för sig. Kartläggningen täcker inte alla medier.
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ter för sökande organisationer, 263 som hade ansökt 
om organisationsbidrag och 337 som hade ansökt om 
projekt- eller verksamhetsbidrag. Svarsfrekvensen för 
organisationsbidrag var 62 procent och för projekt- 
och verksamhetsbidrag 60 procent. Resultaten är inte 
helt tillförlitliga på grund av det relativt höga svars
bortfallet. 

Det sammanvägda resultatet var att 85 procent 
av de svarande instämde i att bidragshanteringen i 
mycket eller ganska hög grad är tillgänglig, rättssä
ker och effektiv (2014 var det 80 procent och 2013 
var det 76 procent, siffror som motsvarar de som i 
årsredovisningen 2014 redovisades uppdelade i Or
ganisationsstöd och EU-program). Myndigheten anser 
att ett resultat på 75 procent är tillfredsställande 
och konstaterar med viss nöjdhet att målgruppernas 
bedömning sammantaget har blivit allt mer positiv 
under perioden 2013 – 2015. Vi kommer att fortsätta 
arbetet med att utveckla bidragshanteringen. 

Myndigheten har under året arbetat med att förbätt
ra tillgängligheten till bidragen. Bland annat har en 
film tagits fram för att tydliggöra hur man ansöker om 
organisationsbidrag, vi har utvecklat våra webbsidor 
med information om bidragen, vi har gjort det enklare 
att kontakta rätt bidragshandläggare och vissa av 
våra informationsträffar om de olika bidragen har 
genomförts utanför ordinarie arbetstid för att göra 
det enklare för representanter från målgrupperna 
att delta. Vi vet samtidigt att vi behöver fortsätta att 
utveckla hur vi presenterar våra bidrag i digitala ka
naler. I slutet av året fick en konsultbyrå i uppdrag att 
granska bidragsinformationen ifrån ett tillgänglighets
perspektiv. Undersökningen visade att målgrupperna i 
huvudsak var nöjda, men att det fanns behov av för
bättringar och då särskilt i informationen till dem som 
söker bidrag för första gången. Myndigheten kommer 
att arbeta vidare med detta under 2016. 

Målgruppsundersökningen för 2015 visar även att 
myndighetens kvalitetshöjande arbete med beslut och 
beslutsmotiveringar har gett resultat. Andelen nöjda 
i hela underlaget har ökat med 13 procentenheter, till 
81 procent. Fokus har varit på organisationsbidrag, 
men nöjdheten inom projekt- och verksamhetsbidrag 
har också höjts. Under året har vi bedrivit ett omfat
tande utvecklingsarbete med bedömningskriterier och 
ansökningsformulär för fem av projektbidragen, ett 
arbete där målgrupperna har involverats både som 
remissinstanser och i en fokusgrupp.  Vi har även 
arbetat internt med samsyn i handläggningen. Denna 
kvalitetsutveckling kommer målgrupperna att se re
sultaten av under 2016. 

Undersökningen visar att nio av tio ansåg att 
myndighetens bidragsbeslut är opartiska och objek
tiva samt att våra handläggare visar öppenhet mot 
och respekt för föreningen/projektägaren och dess 
företrädare vid handläggningen. 

Målgruppens bedömning av myndighetens effekti
vitet är den enda fråga där målgruppen var mindre 
positiv än förra året. Det gäller en nedgång med 
två procentenheter (från 89 procent till 87 procent) 
i en bedömning av hur snabbt vi svarar på frågor i 
samband med ansökningar och redovisningar. Vi har 
här särskilt en utmaning inom projektstöd, där ett 
högt söktryck inom vissa bidragsformer kan inne
bära längre svarstider. För att bland annat jämna ut 
arbetsbelastningen, effektivisera handläggningen och 
förbättra stödet till de som ansöker om bidrag kom
mer myndigheten att endast ha en ansökningsperiod 
för projektbidrag 2016. 

Den ändring som har varit mest markant i årets 
enkät är inom organisationsstöd där bedömningen 
av huruvida besked om beslut kommer i rimlig tid 
har ökat med 32 procentenheter till 88 procent. Tack 
vare beställningsbemyndiganden gällande bidraget 
till kvinnors organisering och barn- och ungdomsor
ganisationer kunde beslut om bidrag lämnas redan i 
december 2015. 

Återrapporteringskrav om kostnader 
för administrationen av statsbidrag 
Myndigheten fick i regleringsbrevet 2014 i uppdrag att 
utveckla en modell för redovisning av kostnader för 
administrationen av statsbidrag. I regleringsbrevet för 
2015 fick myndigheten i uppdrag att lämna en samlad 
redovisning och en analys av kostnaderna för admi
nistrationen av samtliga statsbidrag som myndigheten 
ansvarar för. 

Den totala kostnaden för organisationsbidrag res
pektive för projekt- och verksamhetsbidrag, fördelat 
på politikområde, framgår av tabell 3.8 och 3.10. I 
bilagans avsnitt Kostnader för administration av stats
bidrag finns detaljerad information om de enskilda 
bidragen. 

I redovisningen ingår 2015 års verksamhetskost
nader, myndighetsgemensamma kostnader och 
lönekostnader. Verksamhetskostnaderna är vad som 
behövs för uppdragets genomförande och kan variera 
från bidrag till bidrag. Typiska verksamhetskostnader 
kan vara informationsmaterial, möteskostnader och 
vissa administrativa kostnader (till exempel större 
portokostnader) som inte ingår i de myndighetsge
mensamma kostnaderna. I de myndighetsgemensam
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ma kostnaderna (overheadkostnaderna) ingår bland 
annat kostnader för lokaler, IT, kontorsmaterial och 
löner till stabspersonal. Ett bidrags lönekostnader 
inkluderar alla medarbetare (utöver stabspersonal) 
och chefer som har arbetat med det aktuella bidraget. 
Fördelningen av medarbetarnas tid på olika bidrag 
sker utifrån medarbetarnas tidsredovisning. I ett fall 
har tidsredovisningen gjorts på ett uppdrag som även 
innehåller annan verksamhet än den som är kopplad 
till bidraget. Då har arbetstiden beräknats. Chefs
tid på olika bidrag fördelas utifrån en bedömning av 
vad bidraget har haft för behov av uppföljning och 
ledningsstöd. 

Myndigheten har gjort en särskild beräkning av de 
faktiska kostnaderna för vissa arbetsmoment som 
ingår i de myndighetsgemensamma kostnaderna: 
diariet, bidragsutbetalningar och IT-stöd. Bidragsut
betalningar hanteras av Statens servicecenter, där en 
beräknad kostnad per bidragsutbetalning har tagits 
fram. Diariet och IT-stöd levereras av myndigheten 
och kostnaden är beräknad dels med utgångspunkt i 
tidsstudier, dels med löpande tidsredovisning. Kost
nadsberäkningen visar att dessa kostnader ligger på 
drygt 700 kronor per beslut för organisationsbidrag 
och på drygt 200 kronor per beslut om projekt- och 
verksamhetsbidrag. Att kostnaden är högre för orga
nisationsbidrag beror bland annat på högre kostnader 
för IT och för stöd till de som ansöker. 

Bedömning 
Sammantaget är myndighetens bedömning att vårt 
arbete med att utveckla bidragshanteringens olika 
delar, till exempel information till och dialog med 
målgrupperna, stöd i ansökningsprocessen och 

kommunikation i samband med beslut, har gett bra 
resultat. Vi ser samtidigt att vi har vissa utmaningar, 
både allmänt och inom särskilda bidrag, som vi måste 
hantera under 2016. 

Vi har i samband med årets redovisning av kost
naderna för administration av bidrag fått en tydli
gare bild av vad olika bidrag kan kräva för resurser. 
Kostnaderna är beroende av vilka särskilda krav och 
behov som finns, bland annat när det gäller utveck
ling av villkor för och spridning av information om 
bidraget, dialog med målgruppen, kontroll av ansökan 
och slutrapport samt kartläggning av resultat och 
utvärdering av uppdraget. 

Vi ser samtidigt att de krav och behov som fi nns för 
de olika bidragen är så varierande att det är svårt att 
genom jämförelser mellan olika bidrag dra slutsatser 
som gäller relationen mellan kostnad och resultat. Det 
kan till exempel handla om att olika målgrupper har 
helt skilda behov av information om bidragen och stöd 
i ansökningsprocessen, vilket leder till att hanteringen 
av vissa bidrag därför kräver mer personal än andra. Vi 
kommer dock, med bakgrund i årets kostnadsredovis
ning, att vidareutveckla vår interna uppföljning av bi
dragshanteringens kostnader, bland annat för att kunna 
göra jämförelser inom samma bidrag över fl era år. 

Beslut om organisationsbidrag 
I prestationen ingår de beslut om organisationsbidrag 
som tagits under året. Prestationen är uttryck för hela 
arbetsprocessen runt bidragen, från information om 
bidragen till beslut om ansökningar och beslut om in
lämnade slutrapporter. Slutrapporter inlämnas separat 
i bidragsformen Kvinnors organisering. Övriga bidrag 
slutrapporteras i ansökan om bidrag kommande år 

Tabell 3.8 Beslut om ansökan och om slutrapport inom organisationsbidrag 2015 

Barn- och ungdomsorganisationer* 
Etniska organisationer 
Kvinnors organisering 
Hbtq-organisationer 
Antal beslut 
Kostnad, tkr 
Kostnad per beslut, tkr 

beslut för varje ansökande organisation. 

Ungdomspolitik 

115 

115 
1 006 

9 
* Alla barn- och ungdomsorganisationer som ansökte om organisationsbidrag ansökte i samma ansökan om organisationsbidrag till lokal verksamhet. 
Detta uttrycks som två olika ansökningar och beslut i bilagans tabell B.1 och B.2, eftersom medel från två anslagsposter har fördelats (ap. 1 Stats
bidrag till ungdomsorganisationer och ap. 12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå). Det togs dock endast ett 

Politiken för det 
civila samhället 

74 
122 

9 
205 

1 472
7 

Totalt 

115 
205 

320 
2 477

8 
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Tabell 3.9 Beslut om ansökan och om slutrapport inom organisationsbidrag 2013–2015 

Antal beslut 
- ungdomspolitik
- civilsamhällespolitik
Kostnad tkr 
Kostnad per beslut, tkr 

205 
2 477 

8 

(eller i enstaka fall i en egen slutrapport om organisa
tionen inte återkommer med en ny ansökan). 

Lägg märke till att antal beslut i tabell 3.8 och 3.9 
inte är lika med antal beslut i ansökningar om bidrag 
som finns i  bilagans  tabeller  B.1–B.2 .  I  tabell  3.8 
och  3. 9 ingår även beslut om slutrapporter. 

Organisationsbidrag redovisas ytterligare, enligt 
återredovisningskrav i förordning och regleringsbrev, i 
bilaga Återrapportering. 

Vi ser en ökning i antalet ansökningar jämfört med 
2014 inom bidraget till barn- och ungdomsorganisa
tioner, etniska organisationer och hbtq-organisationer. 
Vi ser även en ökning i antalet godkända ansökningar 
inom alla fyra organisationsstöd. Under året har vi 
förbättrat vår information om krav och villkor, bland 
annat på våra bidragsträffar, och även förbättrat vårt 
stöd till organisationer i deras arbete med ansökan. 

Redovisningen av kostnader för hantering av organi
sationsbidrag 2015 visar att genomsnittskostnaderna 
varierar mellan ungdomspolitik och politiken för det 
civila samhället. Förklaringen finns primärt i bidraget 
till kvinnors organisering, där det tas två beslut, ett 
om bidragsansökan och ett om slutrapport. 
Handläggningen av en slutrapport är mindre 
kostnadskrävande än av en ansökan. Det innebär att 
genomsnittskostnaden blir lägre, trots att det fattas 
två beslut. 

Under våren 2015 genomfördes en fördjupad 
granskning av om organisationernas lokala organ 
(medlemsföreningarna) har en demokratisk uppbygg
nad och bedriver en verksamhet som inte strider mot 
demokratins idéer. Granskningen bidrog till ökad tids
åtgång för handläggningen av organisationsbidragen. 
Se bilaga Återrapportering, avsnitt Återrapporterings
krav om kostnader för administrationen av statsbi
drag, för en mer detaljerad beskrivning av ytterligare 
faktorer som påverkar en bidragsforms kostnader. 

2015 2014 2013 

320 313 315 
115 109 110 

204 205 

Bidragshanteringens kostnader kan inte redovisas 
för 2014 och 2013. Detta då det på grund av att det 
tidigare inte tidsredovisats på tillräcklig detaljerad 
nivå och att det på grund av att arbetet ligger långt 
tillbaka i tiden har varit svårt att göra uppskattningar. 

Målgruppernas bedömning av kvaliteten på myndig
hetens handläggning av bidrag beskrivs på en över
gripande nivå ovan, där framgår även att resultaten 
inte är helt tillförlitliga på grund av det relativt höga 
svarsbortfallet. Vi ser trots detta att organisationer 
som ansöker om organisationsbidrag i stor utsträck
ning är nöjda, men att det finns skillnader mellan de 
olika bidragen och att det fortfarande finns behov av 
utveckling. Det gäller särskilt för etniska organisa
tioner och barn- och ungdomsorganisationer där vi 
behöver arbeta vidare med beskrivningen av villkor 
och krav samt hantera ett behov av mer tid för att 
lämna kompletteringar. 
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Beslut om projekt- som finns i bilagans tabeller B.3–B.4. I tabell 3.10 och 
och verksamhetsbidrag 3.11 ingår även beslut om slutrapporter. 
I prestationen ingår de beslut om projekt- och verk- Projekt- och verksamhetsbidrag redovisas ytterliga
samhetsbidrag som tagits under året. Prestationen är re, enligt bland annat återredovisningskrav i förord-
uttryck för hela arbetsprocessen runt bidragen, från ning och regleringsbrev, i bilaga Återrapportering. 
information om bidragen till beslut om ansökningar Antalet beslut varierar från år till år, beroende på 
och inlämnade slutrapporter. vilka bidrag som myndigheten har i uppdrag att hand-

Lägg märke till att antal beslut i tabell 3.10 och 3.11 lägga. I vissa fall ser vi en högre nivå på ansökning-
inte är lika med antal beslut i ansökningar om bidrag arna det första året, bland annat på grund av att vi 

Tabell 3.10 Beslut om ansökan och om slutrapport inom projekt- och verksamhetsbidrag 
2015 

Ungas organisering 
Stärka ungas inflytande i kommuner och landsting 
Erasmus+* 
Kvinnoorganisationers projekt 
Rasism och intolerans 
Jämställdhetsprojekt 
Hälsofrämjande insatser bland romer 
Antidiskrimineringsverksamhet 
Värna demokratin** 
Lokala resurscenter 
Studier om det civila samhället 
Avslutade projektbidrag*** 
Antal beslut 
Kostnad, tkr 
Kostnad per beslut, tkr 

Europa).

verksamhet och statsbidrag till verksamhet mot vålds

hället där både uppdrag och finansiering avslutades fö

bejakande extremism.

re 2015.

Ungdomspolitik 

176 
21 

370 

567 
7 747 

14 

* Erasmus+ innehåller beslut om slutrapporter i projekt från föregående programperiod (Ung och Aktiv i

** Värna demokratin innehåller beslut om slutrapporter även från statsbidrag för demokratifrämjande

*** Myndigheten har tagit beslut om 47 slutrapporter från projektbidrag inom politiken för det civila sam-

Politiken för det 
civila samhället 

84 
105 
94 
6 

38 
54 
32 
30 
47 

490 
3 448 

7 

Totalt 

567 

490 

1 057 
11 195 

11 

Tabell 3.11 Beslut om ansökan och om slutrapport inom projekt- och verksamhetsbidrag 
2013–2015 

Antal beslut 
- ungdomspolitik
- civilsamhällespolitik
Kostnad tkr 
Kostnad per beslut, tkr 

2015 2014 2013 

1 057 955 1 249 
567 541 672 
490 414 577 

11 195 
11 
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arbetat aktivt med lansering av bidraget. Så var fallet 
i bidraget för att stärka ungas inflytande i kommuner 
och landsting där vi fick 51 ansökningar 2014 och 21 
året efter. Vi ser också ett samband mellan händel
ser i vår omvärld och intresset för våra bidrag. Till 
exempel ökade antalet ansökningar inom bidraget till 
verksamhet mot rasism och intolerans från 34 ansök
ningar 2014 till 83 ansökningar 2015. 

Redovisningen av kostnader för hantering av pro
jekt- och verksamhetsbidrag 2015 visar att kostnaden 
för bidragsbeslut till ungdomsorganisationerna är 
högre än kostnaden för beslut om bidrag till civil
samhällesorganisationerna. Detta kan förklaras med 
de höga kostnaderna för EU-programmet Erasmus+ 
som innehåller många och breda insatser knutna till 
de olika delprogrammen, insatser som syftar till att 
utveckla programmets prioriterade områden, kom
petenshöjande aktiviteter för de som arbetar med 
unga, kurser för volontärer, stöd till de som ansöker 
och kontroll av ansökningar. Se myndighetens årliga 
rapport till Europeiska Kommissionen för en fördjupad 
beskrivning av detta. Se beskrivningen ovan om åter
rapporteringskravet av kostnaderna för administration 
av statsbidrag där det framgår hur kostnaderna har 
tagits fram. Se även bilaga Återrapportering, Kostna
der för administrationen av statsbidrag, för en mer 
detaljerad beskrivning av faktorer som påverkar en 
bidragsforms kostnader. 

När myndigheten avslutar uppdrag där det ingår 
bidragshantering finns ansvaret för hantering av 
slutrapporter kvar. En överslagsberäkning som myn
digheten gjort antyder att det för varje slutrapport 
kan krävas resurser motsvarande upp mot 1 tusen 
kronor för handläggning, diarieföring och eventuella 
återbetalningskrav. Detta är insatser som fi nansieras 
över förvaltningsanslaget. För 2015 gällde detta 47 
slutrapporter. 

Bidragshanteringens kostnader kan inte redovisas 
för 2014 och 2013. Detta då tidsredovisningen inte 
skett på en tillräckligt detaljerad nivå tidigare och att 
det på grund av att arbetet ligger långt tillbaka i tiden 
har varit svårt att göra uppskattningar. 

En övergripande beskrivning av målgruppernas 
bedömning av handläggningens kvalitet fi nns ovan. 
Där nämns även att resultaten inte är helt tillförlitliga 
på grund av det relativt höga svarsbortfallet. Vi kan 
ändå slå fast att målgrupperna genomgående är nöj
da, men att vi fortfarande behöver arbeta med frågor 
som informationen om bidragen på vår webbplats – 
bland annat beskrivningen av de villkor och krav som 
gäller för bidragen, tillgängligheten till våra handläg
gare samt våra beslutsmotiveringar och tiden från att 
ansökningsfristen går ut till beslut. 
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KAP4 

Ungdomspolitik
politik om unga 

Ungdomspolitik 
Den svenska ungdomspolitiken omfattar alla beslut 
och åtgärder som påverkar villkoren för unga. Den 
handlar om ungas livssituation inom en rad olika 
områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid 
och inflytande. Den nationella ungdomspolitiken be
stäms av regering och riksdag. 

Ett övergripande mål för Sveriges ungdomspolitik 
är att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha goda lev
nadsvillkor, makt att forma sina liv och infl ytande 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 civilsamhällesfrå
gor ska verka för att målen inom ungdomspolitiken 
uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap, 
fördela statsbidrag samt särskilt samverka med det 
civila samhällets organisationer för att tillvarata de 
kunskaper och erfarenheter som finns hos dessa. 
Myndigheten har dessutom genom sin instruktion 
särskilda uppdrag som rör ungdomspolitik. 

Förutom av vår instruktion styrs verksamheten av 
uppdrag i myndighetens regleringsbrev och genom 
särskilda regeringsbeslut. Målgrupper för myndighet
ens verksamhet på det ungdomspolitiska området är 
riksdag, regering, statliga myndigheter med verksam
het som berör ungas villkor, landsting och kommuner, 
europeiska nätverk och instanser på EU-nivå. Utöver 
dessa aktörer utgör regioner samt det civila samhäl
lets organisationer viktiga målgrupper och samarbets
partner i myndighetens arbete. 

Riksdagen antog en ny ungdomspolitisk proposition 
2014, Med fokus på unga – en politik för goda lev
nadsvillkor, makt och inflytande (prop. 2013/14:191). 
Tre områden är särskilt prioriterade i propositionen – 
inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa. 

I detta kapitel beskriver vi inledningsvis arbetet uti
från de ungdomspolitiskt prioriterade områdena ungas 

etablering, makt och delaktighet samt fritid, organi
sering och välmående. Därefter följer en beskrivning 
av viktiga insatser inom uppdraget att ta fram och 
förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor samt inom 
vårt arbete riktat mot statliga myndigheter, kommu
ner och landsting. 

Ungas etablering 
Vi har i enlighet med myndighetens instruktion ge
nomfört insatser i syfte att underlätta ungas etable
ring i arbets- och samhällslivet. 

Modeller för hur samhällets 
stöd för unga utanför med 
psykisk ohälsa kan formas 
Myndigheten har under 2015 arbetat med uppdra
get att studera och beskriva samverkansmodeller för 
unga som varken arbetar eller studerar och som lider 
av psykisk ohälsa. Vi valde att lägga stort fokus på 
att föra dialog och hämta in erfarenheter från de som 
arbetar närmast gruppen unga med psykisk ohälsa 
som varken arbetar eller studerar.  Vi besökte både 
verksamheter där dessa unga befinner sig och myn
digheter och organisationer som bedriver insatser för 
dessa unga. 

Både unga med och utan diagnos har ingått i vår 
definition av unga med psykisk ohälsa, något som 
målgruppen efterfrågat. Den breda defi nitionen av 
psykisk ohälsa har påverkat genomförandet på så sätt 
att även unga som inte har en psykiatrisk diagnos 
har kunnat inkluderas i samtalet kring samverkan och 
insatser. 

En prioriterad del av arbetet har varit att belysa 
samordningsförbund (Finsam) och deras verksamhet, 
att genomföra dialogmöten med representanter från 
olika verksamheter inom staten, kommunerna och det 
civila samhället samt från olika projektverksamheter. 
Den kunskap om förutsättningar och hinder för sam
verkan som vi fått genom dessa dialogsamtal utgör 
en stor del av rapporten Modell för stöd till unga med 
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psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar. Det 
har till största delen funnits en samstämmighet kring 
vilka framgångsfaktorer och hinder de olika aktörerna 
ser i arbetet för unga med psykisk ohälsa som varken 
arbetar eller studerar. 

I slutredovisningen föreslår vi satsningar för mål
gruppen unga med psykisk ohälsa i form av riktade 
medel till samordningsförbund, vilket är en samver
kansmodell där kommunen är en part. 

Temagruppen Unga i arbetslivet 
Temagruppen Unga i arbetslivet har inlett ny pro
jektperiod som omfattar 2015–2017. Under perioden 
består partnerskapet av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (projektägare), Arbetsför
medlingen, Försäkringskassan, Skolverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Kronofogdemyndigheten, 
Tillväxtverket och Nordens välfärdscenter. 

Under 2015 har vi uppdaterat statistiken om unga 
som varken arbetar eller studerar, UVAS. Temagrup
pen har deltagit och medverkat i ett antal seminarier 
och konferenser för att både inhämta och förmedla 
kunskap om resultat från tidigare ESF-projekt. Detta 
har exempelvis skett inom ramen för School to work 
(S2W) i Riga och i Kristianstad, en valideringskonfe
rens med fokus på nyanlända ungdomar samt Baltic 
Sea projektkonferens med nordiska studie- och 
yrkesvägledare. Under Almedalsveckan arrangera
de Temagruppen två egna seminarier, bland annat 
tillsammans med Kronofogdemyndigheten med fokus 
på ungas skuldsättning, vilka risker som det medför i 
ungas möjlighet till etablering och vilka möjliga åtgär
der som kan vidtas. 

I påverkansarbetet ingår också ett fortsatt arbete 
med nyhetsbrev från Temagruppen. Information om 
evenemang och om ny kunskap inom området har 
även förmedlats genom Twitter och Facebook. 

För att strategiskt påverka arbetssättet i kommuner
na har en inventering genomförts tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsförmedling
en, Försäkringskassan, Tillväxtverket och de regionala 
ESF-kontoren för att identifiera lämpliga regionala 
samverkansparter. Tre regionala aktörer, regionför
bund och kommunförbund i ESF-rådets programområ
de 3, har identifi erats. 

Under året har Temagruppen även genomfört ett 
nationellt kunskapsseminarium med fokus på ungas 
övergång mellan skola och arbetsliv, om olika sätt att 
följa upp ungdomsarbetslösheten, vilka policyåtgärder 
och förebyggande insatser som är verksamma och 
vilka målgrupper som står längst bort från arbets
marknaden. Seminariet samlade cirka 50 deltagare, 

bland annat forskare, beslutsfattare och experter 
inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. 

Internationell konferens om 
ungas entreprenörskap i Malmö 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
samarbetade i sin roll som det svenska programkon
toret för Erasmus+ med tio andra programkontor 
och SALTO-YOUTH Participation för att arrangera 
konferensen Towards collaborative practice ‒ Euro
pean conference on youth work, social innovation 
and enterprise i Malmö i november 2015. Syftet med 
konferensen var att belysa ungdomssektorns poten
tial för att stötta unga som vill starta och driva egna 
projektidéer. 

Konferensen finansierades av Erasmus+ och Ung 
och aktiv-programmet. Det var den första forsk
nings-, erfarenhets- och policybaserade konferensen 
om ämnet i Europa. Tjugoen europeiska länder var 
representerade och antalet deltagare var begränsat 
till 80. Målgruppen var ungdomsledare, chefer inom 
ungdomssektorn, sociala företagare, beslutsfattare, 
forskare, arbetsmarknadspolitiska aktörer, företrädare 
för olika stödstrukturer inom socialt entreprenörskap 
samt lokala och regionala tjänstemän som arbetar 
med arbetsmarknads- och ungdomsfrågor. 

Makt och delaktighet 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
har enligt myndighetens instruktion ett särskilt ansvar 
att främja ungas förutsättningar för delaktighet och 
inflytande. 

Uppdrag om barnrätts-
och ungdomsperspektiv 
Under 2015 har Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor tillsammans med Barnombuds
mannen utvecklat och spridit information om barn
rätts- och ungdomsperspektiv i form av en fi lm med 
tillhörande handledning och powerpointpresentation. 
Filmen och det övriga materialet syftar till att ge 
grundläggande kunskap om barnrätts- och ung
domsperspektiv samt om det ansvar som kommun-, 
landstings- och regionfullmäktige har för dessa poli
tikområden. Under 2016 kommer vi att följa upp hur 
materitalet har använts och ytterligare spridningsakti
viteter kommer att ske under året. 

Vi har också visat hur lokala och regionala aktörer 
kan använda sig av både kvantitativa metoder (Lupp 
‒ lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och kvalita
tiva metoder (Unga direkt) som medel för att stärka 
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kommunerna, Håbo, Jönköping, Skövde, Uddevalla 
och Landskrona, har kartlagt sina förutsättningar och 
förankrat sina idéer i respektive kommuns politiska 
ledning samt påbörjat implementeringen av dessa. 

Parallellt med pilotverksamheten kring olika stödin
satser i kommunerna har myndigheten samtalat med 
unga i ett politiskt parti för att få deras upplevelser 
av arbetet i partiet. Utifrån de samtalen ska förslag 
tas fram i syfte att få unga mer benägna att stanna 
kvar samt att locka fler att engagera sig. 

Fritid, organisering 
och välmående 
Tematisk analys om ungas sexuella 
och reproduktiva rättigheter 
Den årliga tematiska analysen handlade 2015 om 
ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. I Fokus 
15 ‒ Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter 
beskriver vi ungas: 
• tillgång till kunskap om sexuella och reproduktiva
rättigheter i skolan och via ungdomsmottagningar.

• möjlighet att utöva sina sexuella och reproduktiva
rättigheter.

• tillgång till stöd, skydd och vård om deras sexuella
och/eller reproduktiva rättigheter kränkts.

Att få kunskap och skydd samt ett bra och respekt
fullt bemötande i frågor om sexuella och reproduktiva 
rättigheter är en lagstadgad rättighet. Vår tematiska 
kartläggning vittnar dock om att detta för många 
grupper av unga inte är en självklarhet. Ungdoms
grupper som rapporten särskilt belyser är unga 
hbtq-personer, unga med funktionsvariation, unga ny
anlända och unga i socioekonomiskt utsatta områden. 
Dessa ungdomsgruppers perspektiv har inkluderats 
via intervjuer med representanter för organisationer 
som arbetar med dessa grupper. 

Vi har också analyserat data från myndighetens na
tionella Ungdomsenkät 2015 i syfte att beskriva skill
nader i ungas villkor avseende sexuella och reproduk
tiva rättigheter utifrån kön, ålder, svensk och utländsk 
bakgrund, funktionalitet, sexuell läggning, sexuell 
identitet samt vistelsetid i Sverige bland utrikesfödda. 

Webbenkäten Din rätt till din kropp och din sexuali
tet togs fram i syfte att få ungas perspektiv på områ
det sexuella och reproduktiva rättigheter. Samman
lagt 552 unga mellan 15 och 25 år svarade. 

barnrätts- och ungdomsperspektivet. Vi erbjöd alla 
kommuner som gjort en Luppundersökning 2013 eller 
2014 att anmäla intresse för en utbildning i metoden 
Unga direkt. Utifrån de intresseanmälningar som kom 
in valde vi att arrangera två utbildningar i metoden, 
en i Mölndal och en i Göteborg, för alla kommuner 
som ingår i Göteborgsregionen. Utbildningarna har 
främst vänt sig till tjänstemän som genomför ung
domspolitiken i kommunerna. 

Stärka ungas möjligheter till inflytan-
de i de demokratiska processerna 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
fick 2014 i uppdrag att stärka ungas möjligheter till 
inflytande i de demokratiska processerna (regerings
beslut U2014/3352/UC) och ska mellan 2014 och 
2017 arbeta med att stötta unga förtroendevalda att 
ta på sig politiska förtroendeuppdrag, motverka för 
tidiga avhopp och få unga att lämna medborgarför
slag. Inom ramen för detta uppdrag har myndigheten 
under 2015 arbetat med stöd till unga förtroendeval
da och med information till unga om deras möjlighe
ter att lämna medborgarförslag. 

Medborgarförslag från unga 
Den väsentligaste aktiviteten under 2015 har varit att 
bygga upp en webbplats i samarbete med Sveri ges 
ungdomsråd, www.medborgarforslag.se. Där kan 
unga hitta information om vad ett medborgarförslag 
är och hur processen att skriva medborgarförslag går 
till. Webbplatsen innehåller också information om vil
ka kommuner och landsting som erbjuder möjligheten 
att lämna medborgarförslag och vilka av dem som har 
satt en åldersgräns. 

Webbplatsen ska också informera om vad ett 
medborgarförslag är, hur processen går till och hur 
unga kan skriva ett medborgarförslag till en kommun 
eller ett landsting samt information om alternativa 
påverkansvägar om kommunen eller landstinget inte 
erbjuder möjligheten att lämna medborgarförslag. 

Med start våren 2016 kommer webbplatsens inne
håll att spridas till kommunerna och till unga. 

Stöd till unga förtroendevalda 
Uppdraget med att ta fram stöd till unga förtroen
devalda har under 2015 främst handlat om arbetet i 
de fem pilotkommuner som har startat försöksverk
samheter som kan stärka ungas politiska inflytande 
på sikt. Myndighetens roll i detta arbete har varit att 
bistå kommunerna med kunskap och resurser. De fem  

24



 

 

 
 

 

UNGDOMSPOLITIKMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

Samverkan med ideella organisationer har främst 
riktats mot organisationer som på olika sätt är verk
samma inom området sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Dessa har ofta en ung målgrupp som 
en del i sin verksamhet, men det är främst sakfrågan 
som driver organisationerna. 

Fokus 15 är en av de första kartläggningarna av 
ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige. 
En prioritering har – i syfte att underlätta arbetet för 
våra målgrupper – varit att tydliggöra vad sexuella 
och reproduktiva rättigheter innebär. Det har varit 
en utmaning att tydliggöra hur förutsättningarna för 
kunskap om, utövning av och möjlighet till stöd och 
skydd skiljer sig åt beroende på ungas kön, sexuella 
läggning, funktionsförmåga, etniska bakgrund, ålder 
och socioekonomiska utsatthet. Kartläggningen har 
gett en övergripande första bild inom området och en 
fördjupad kunskap är önskvärd. 

Kartläggning av ungas
upplevelser kring psykisk 
ohälsa ‒ När livet känns fel 
Rapporten När livet känns fel – Ungas upplevelser 
kring psykisk ohälsa har gjorts i dialog med unga, 
forskare och experter samt civilsamhällets organi
sationer. I rapporten beskrivs hur unga med lättare 
psykiska besvär upplever och hanterar sin ohälsa, på 
vilka livsområden de upplever att besvären förhindrar 
aktiviteter eller orsakar lidande. Rapporten beskriver 
även vilka resurser i det offentliga och det civila sam
hället som unga med psykisk ohälsa upplever kan ge 
dem stöd att själva hantera sin psykiska ohälsa. 

Resultaten visar en nyanserad bild av vilka uttryck 
långvarig stress, ångest och ängslan har hos tjejer 
respektive hos killar. Bland annat visar rapporten att 
killars psykiska ohälsa ofta signaleras genom beteen
deproblematik och att killar mer sällan söker eller får 
stöd för sitt dåliga mående jämfört med tjejer. Unga 
generellt söker sällan stöd hos offentliga vårdgivare 
för sina lättare psykiska besvär. Det vanligaste sättet 
att hantera situationen är att dölja problemet och att 
försöka upprätthålla en vanlig vardag så långt det går. 
Det beteendet leder ofta till lägre förmåga att preste
ra i studier och arbetsliv. 

Främja fritidsverksamhet 
och främja organisering 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
har enligt myndighetens instruktion ett särskilt ansvar 
att främja ungas förutsättningar för organisering samt 
för att fördela statsbidrag enligt gällande förordningar. 

Vi har beskrivit resultaten av bidragsgivningen till 
nationella organisationer och projekt i skriften Resul
tat och effekter 2015. Återrapportering av statsbidrag 
till ideella organisationer och av bidragsgivningen till 
internationella projekt i skriften Slutrapport Eras-
mus+ 2015. Vi har också rapporterat fördelningen av 
forskningsmedel i Sammanfattningar av de projekt 
som har fått bidrag till studier om det civila samhället 
2015. 

Bedömningen av organisationsmedel till barn- och 
ungdomsorganisationer som gjordes i rapporten Re
sultat och effekter 2015. Återrapportering av statsbi
drag till ideella organisationer visar att de resultat och 
effekter som organisationerna rapporterade in ligger i 
linje med bidragens syften. Få organisationer beskrev 
dock att de utvärderat effekterna av verksamheten. 
Många lyfte dock effekter på individnivå. Att delta 
kan ge stärkt självförtroende och bidra till person
lig utveckling. Flera organisationer angav att deras 
medlemmar får en meningsfull fritid och att ungas 
engagemang i samhällsfrågor ökar. 

Bedömningen av projektmedel som gjordes 2015 
visar att möjligheten att få arbeta under tre år i ett 
och samma projekt ofta ger bättre förutsättningar för 
långsiktiga effekter. Det är viktigt för att ett projekt 
ska kunna genomföra något som verkligen ger av
tryck. Enligt reglerna kan myndigheten dock inte lova 
att ett projekt får fi nansiering för flera år utan bara 
för ett år i taget. Ett av de vanligaste resultaten är 
en planerad fortsättning av projektet. En fortsättning 
efter finansieringens slut kan till exempel gå ut på att 
organisationen planerar att fortsätta med föreläsning
ar, utbildningar, att vidareutveckla en metodbok eller 
liknande. Detta beskrivs i Resultat och effekter 2015. 
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Barn- och ungdomsorganisationer 
Myndigheten fördelar bidrag till barn- och ungdomsor
ganisationers ordinarie verksamhet. Det var 115 
barn- och ungdomsorganisationer som ansökte om 
organisationsbidrag 2015 och 106 av dem bevilja
des bidrag. Det går att jämföra med 2014, då 102 
organisationer beviljades bidrag och 2013, då 103 
organisationer beviljades bidrag (tabell B.2 i bilaga 
Återrapportering). Organisationerna som fått bidrag 
är verksamma i olika samhällsområden. 

Antalet bidragsgrundande medlemmar som rappor
terades 2015 var lägre än 2014 och 2013. Antalet 
bidragsgrundande medlemmar i åldern 6–25 år för 
2015 var 593 018. Det är en minskning jämfört med 
2014 då antalet var 629 067 och med 2013 då antalet 
bidragsgrundande medlemmar var 654 582. 

Utifrån inlämnade uppgifter i ansökan om bidrag 
för 2015 utgör killar i åldern 6‒25 år 52 procent av 
medlemmarna, medan 46 procent är tjejer.  För en 
procent har organisationerna angett annan könstill
hörighet och för två procent har inte organisationen 
inlämnat en uppgift. År 2014 rapporterades andelen 
killar och tjejer vara 51 respektive 43 procent. För 
resterande sex procent hade organisationerna angett 
antingen annan könstillhörighet eller ingen uppgift. År 
2013 rapporterades andelen killar och tjejer vara 55 
respektive 43 procent, för övriga två procent sakna
des uppgift om könstillhörighet (tabell B.11 i bilaga 
Återrapportering). 

Myndigheten kan för närvarande inte redovisa 
medlemmar indelade efter ålder, men i ansökan om 
bidrag för 2016 efterfrågas medlemsuppgifter utifrån 
ålderskategorierna 6–12 år, 13–18 och19–25 år. 

Erasmus+ Ung och Aktiv 
Myndigheten är ansvarig för ungdomskapitlet i pro
grammet Erasmus+ Ung och Aktiv, med syftet att 
främja ungas aktiva deltagande i samhället, inter
kulturell dialog och en ökad rörlighet inom och utom 
EU:s gränser. Det nya programmet som sträcker sig 
mellan 2014 och 2020 är annorlunda uppbyggt än 
det tidigare och därför kan vi endast göra jämförelser 
med 2014. 

Under 2015 inkom 193 ansökningar (152 ansökning
ar 2014), 126 av dessa beviljades medel vilket utgör 
65 procent (66 procent 2014). 

Totalt har 4 148 deltagare fått möjlighet att få stöd 
via Erasmus+ Ung och Aktiv under 2015 (2 620 delta
gare 2014). Av samtliga deltagare bedömdes 37 pro
cent ha särskilda behov eller färre möjligheter. 2014 

var den motsvarande andelen 44 procent (Erasmus + 
Programme Yearly National Agency report 2015). 

I de handläggningsverktyg och ansökningsformu
lär som Europeiska kommissionen tillhandahåller för 
implementeringen av Erasmus+ Ung och Aktiv görs 
ingen uppdelning på deltagarnas kön eller ålder. Myn
digheten har därför ingen möjlighet att redovisa upp
delning på deltagare utifrån kön eller ålder och inte 
heller antalet deltagare i alla delar av programmet. 

I den sista ansökningsomgången kunde vi se en 
markant ökning av ansökningar med fokus på mig
ranter, flyktingar, och ensamkommande barn. Vissa 
projekt hade en inriktning på metoder för integration 
medan andra var mer riktade till själva flyktinggrup
pen. Vår bedömning är trenden kommer att fortsätta 
och vi kommer att under 2016 prioritera ansökningar 
med inriktning på migranter, flyktingar och ensam-
kommande barn. 

Motverka diskriminering och 
främja allas lika rättigheter 
Myndigheten har ett samlat ansvar för ungas lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck samt för att motverka 
diskriminering utifrån samtliga diskrimineringsgrun
der.  

Vi arbetar med dessa uppdrag integrerat i vår övriga 
verksamhet, bland annat genom att fördela medel till 
organisationer och projekt, genom att inkludera frå
gor och perspektiv som belyser olika grupper av unga 
i våra studier och uppföljningar och genom att föra 
dialog med de delar av civilsamhället som organiserar 
till exempel unga hbtq-personer, unga med funktions
variationer, unga nationella minoriteteter och unga 
etniska minoriteter. 

Vi har under 2015 också arbetat med att ge unga 
tillgång till mer kunskap om mänskliga rättigheter och 
andra frågor som kan stärka deras makt att forma 
sina liv. Vi har bland annat gjort ett särtryck, Fokus 
15, del 1 ‒ Rätten till kunskap – Ungas sexuella och 
reproduktiva rättigheter ur rapporten Fokus 15, som 
kommer att spridas under 2016. 
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Hbt-strategisk myndighet 
Myndigheten har, i enlighet med regeringens Strategi 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck, i uppdrag 
att vara strategisk myndighet med fokusområde unga 
hbt-personer. 

Arbetet har främst handlat om att samverka med fri
villigsektorn och med övriga strategiska myndigheter: 
Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Folk
hälsomyndigheten och Statens kulturråd. Samverkan 
har bland annat resulterat i kunskaps- och erfaren
hetsutbyte inför och under myndighetens genomför
ande av utrednings- och spridningsarbete. 

Insatser för en öppen och 
inkluderande miljö i skolan 
för unga hbt-personer 
Myndigheten har under 2015 spridit stödmaterial
et Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering 
skolpersonal i årskurs 7‒9 och gymnasiet samt till 
landets samtliga kommuner.  Det har också delats ut 
på konferenser som myndigheten arrangerat samt 
på andra aktörers arrangemang. På myndighetens 
webbplats har materialet gått att ladda ned (944 
gånger under 2015). Öppna skolan! har också gått att 
beställa gratis via myndighetens webbplats samt via 
Utbudet. Under 2015 spreds Öppna skolan! i cirka 21 
000 exemplar. 

De utbildningsinsatser som genomförts under året 
har utgått från Öppna skolan! Myndigheten genomför
de under 2015 tio halvdagsutbildningar på lika många 
orter. RFSL Ungdom anlitades som utbildare vid dessa 
tillfällen. Beslutet att genomföra halvdags- och inte 
heldagsutbildningar togs på inrådan av Skolverket då 
skolpersonal är en mycket tidspressad grupp. 

Konferensen Hbtq i skolan genomfördes i samarbete 
med Forum för levande historia och Skolverket. Den 
ägde rum i Stockholm 2 december 2015. Konferensen 
handlade om unga hbtq-personers hälsa och utsatthet 
och om hur skolan kan arbeta för att bli en tryggare 
plats för hbtq-ungdomar. Målgruppen var personer 
som arbetar inom skolan (årskurs7‒9 eller gymnasiet) 
eller som arbetar strategiskt med skolfrågor på 
kommunal, regional eller statlig nivå samt inom ideell 
sektor. På konferensen deltog 260 personer. Då 
intresset för konferensen var stort valde vi att även 
webbsända den. Efter konferensen skickades ett 
webbaserat utvärderingsformulär till deltagarna där 
de ombads bedöma konferensens innehåll. På frågan 
Anser du att kunskapen du fick på konferensen är an
vändbar i ditt yrke? svarade 98 procent att kunskapen 
var användbar eller mycket användbar (svarsfrekven
sen var 54 procent). 

Sektorsövergripande 
kunskap 
Myndighetens uppgift är att tillhandhålla aktuell och 
relevant kunskap om ungas villkor, erfarenheter och 
förutsättningar. Uppföljningen av ungas villkor sker 
främst genom det ungdomspolitiska uppföljningssys
temet som omfattar statistik om unga i webbportalen 
ungidag.se, årliga tematiska analyser i rapportserien 
Fokus samt undersökningen om ungas attityder och 
värderingar som genomförs vart femte år. Utöver det 
genomför myndigheten utredningar som belyser olika 
aspekter av ungas villkor. 

Vi har under året arbetat med att utveckla meto
der som kan stärka ungas röster. Vi redovisar olika 
verktyg i rapporten Stärka ungas och ungdomsorgani
sationers perspektiv i uppföljningen av ungas lev
nadsvillkor. Som exempel kan nämnas utveckling av 
digital kommunikation, användandet av Europarådets 
kod för idéburna organisationers medverkan i den de
mokratiska beslutsprocessen samt guider för hearings 
och fokusgruppsamtal. 

Vi har under året förmedlat kunskap om ungas vill
kor via myndighetens webbplats och i sociala kanaler, 
genom nyhetsbrev samt på konferenser, seminarier 
och nätverksmöten. Vi har tagit fram särskilda kom
munikationsstrategier för att sprida rapporterna Fokus 
15 och När livet känns fel under 2016 och framåt. 

Webbportalen ungidag.se 
Under 2015 har webbportalen ungidag.se tagits 
fram. Syftet med den är att göra fakta som beskriver 
ungdomars levandsvillkor mer tillgängliga för våra 
målgrupper genom ett enkelt och användarvänligt 
verktyg som är anpassat för datorer, läsplattor och 
mobiltelefoner. Insamlandet av uppgifter omfattar 
elva andra statliga myndigheter och Riksidrottsför
bundet. 

Under utvecklingsarbetet av ungidag.se har målet 
varit skapa ett verktyg som är pedagogiskt och enkelt 
att förstå även för användare som är ovana vid att 
tolka statistik. Eftersom målgruppen för ungidag.se 
är bred – regeringskansliet, riksdagen, kommunala 
politiker och tjänstemän, studenter och journalister – 
är det viktigt att portalen är tillgänglig för alla. En 
konsult har därför granskat ungidag.se utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. Webbportalen lanserades i 
december. 
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Nationell ungdomsenkät ‒ Nupp 
Vi genomförde under året den nationella ungdom
senkäten Nupp för femte gången sedan 2004. De 
flesta frågorna som ställs är återkommande och bildar 
tidsserier, men enkäten används också för att ta fram 
kunskap utifrån behoven i pågående utredningar. Ett 
viktigt återkommande behov är att ta fram underlag 
till de ungomspolitiska indikatorer som myndigheten 
ansvarar för, totalt handlar det om 20 nyckeltal. 

Vi har analyserat materialet i samband med rappor
ten Fokus 15 – Analys kring ungas sexuella och repro
duktiva rättigheter. Därtill har vi under 2015 uppdate
rat statistiken inom områden där vi har eller har haft 
uppdrag, till exempel villkoren för unga hbt-personer, 
ungas utsatthet för kränkningar och våld, ungas sexu
ella exponering på nätet, jämställdhet bland unga 
och så vidare. I årets enkät ingick även frågor som 
kommer att analyseras inom den pågående studien 
om ungas övergång mellan skola och arbetsliv. 

Kommuner, landsting 
och statliga myndigheter 

Myndigheten har i uppdrag att sprida kunskap om 
ungas levnadsvillkor och att stödja utvecklingen av 
kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och 
landsting. Myndigheten ska därtill verka för att ung
domsperspektivet integreras i relevanta statliga myn
digheters verksamhet och bidra till samverkan och 
samordning av statliga insatser som riktas till unga. 

Vi har under året genomfört en intern studie där 
vi har kartlagt möjliga samverkansområden med 
landsting och regioner. Denna studie ligger till grund 
för 2016 års arbete då vår avsikt är att etablera ett 
närmare samarbete med ett eller flera landsting. En 
del av det planerade samarbetet ska vara att förmed
la aktuell och efterfrågad kunskap till beslutsfattare 
inom landstingen och regionerna. 

Se redovisningen av spridningstillfällen i kapitel 3 
Prestationer för mer information om spridning av kun
skap inom ungdomspolitiken. 

Målgruppen statliga myndigheten
Under 2015 har vi sett över hur myndigheten effektivt 
kan verka för att ungdomsperspektivet integreras i 
relevanta statliga myndigheters verksamhet och hur 
myndigheten kan bidra till samverkan och samord
ning av statliga insatser som riktas till unga. Myn
digheten har under året tagit fram en handlingsplan 
för integrering av ett ungdomsperspektiv i statliga 

myndigheters verksamhet. Vi har också kartlagt vårt 
deltagande i olika nätverk och referensgrupper i syfte 
att kunna göra mer strategiska val framöver. 

Myndigheten har under året samarbetat med fl era 
andra statliga myndigheter. Ett viktigt och fortlöpande 
samarbete är att redovisa samlad statistik om ungas 
villkor i webbportalen www.ungidag.se. Ett annat 
viktigt och fortlöpande samarbete finns inom Temag
ruppen Unga i arbetslivet, det omfattar fem andra 
myndigheter, Nordens välfärdscenter samt Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Inom uppdraget Tryggare skola för unga hbt-per
soner har vi arrangerat en större konferens, Hbtq 
i skolan, i samarbete med Skolverket och Forum 
för levande historia. Vi har också samarbetat med 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting inom uppdraget om att ta 
fram samlad kunskap om ungas psykiska ohälsa, ett 
uppdrag som dessa aktörer har haft under 2015. 

Vi har under året deltagit i Barn- och ungdomspo
litiska nätverket. Det är ett nätverk som samlar 25 
myndigheter som arbetar med frågor som rör barn 
och unga. I detta arbete har vi ingått i berednings
gruppen, vilket är den grupp som sätter agendan för 
de två årliga mötena för samordningsforumet där 
chefer och generaldirektörer träffas. Vi har också del
tagit i åtta arbetsgrupper. Genom att delta i nätverket 
har vi både förmedlat aktuell kunskap om ungas vill
kor och verkat för att integrera ett ungdomsperspek
tiv i de deltagande myndigheternas verksamhet. 

Målgruppen kommuner 
I regleringsbrevet för 2015 fick myndigheten i 
uppdrag att ta fram en strategi för hur vi ska stötta 
kommunernas arbete med att utveckla sin lokala ung
domspolitik. Med anledning av det har vi under året 
sett över vårt interna och externa arbete. 

Målgruppen för vårt kommunala stöd är primärt 
den strategiska beslutsnivån, med tonvikt på politi
ker och förvaltningschefer samt personer som stöttar 
dessa funktioner. Inom arbetet med Lupp, som är ett 
verktyg för en kunskapsbaserad lokal ungdomspoli
tik, har vi nått ut till dessa prioriterade målgrupper. 
Både politiker och strategiska tjänstepersoner deltog 
i såväl myndighetens startkonferens för Lupp som i 
olika utbildningstillfällen under året. Inom Lupp börjar 
vi även nå de kommuner som inte har varit så vanligt 
förekommande i arbetet med Lupp, nämligen storstä
der och mellanstora städer. 
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Utifrån strategin har myndigheten under 2015 valt 
att prioritera utbildningssatsningar som genomförts 
av aktörer som beviljades bidrag av myndigheten un
der 2013 och 2014. Vi har genom att delta nått såväl 
politiker som strategiska tjänstemän. 

Kunskapsbaserad ungdomspolitik via Lupp 
Ungdomsenkäten Lupp – en enkät som myndighe
ten erbjuder kommuner, stadsdelar och regioner att 
genomföra – är en central och prioriterad del i vårt 
stödjande arbete riktat mot kommunerna. Lupp ge
nomfördes 2015 av 49 aktörer (4 stadsdelar, 43 kom
muner, ett regionförbund1 och ett gymnasieförbund), 
vilket är det största antalet hittills (2014 genomfördes 
Lupp av 24 aktörer och 2013 av 39 aktörer). Av de 
som genomförde Lupp 2015 var 61 procent mycket 
nöjda med myndighetens stöd (56 procent 2014 och 
71 procent 2013) och 45 procent var mycket nöj
da med Lupp som verktyg (45 procent 2014 och 29 
procent 2013). Svarsfrekvensen 2015 var 63 procent. 
Om vi även inkluderar andelen nöjda så blir resultatet 
för myndighetens stöd 100 procent nöjda eller mycket 
nöjda (100 procent 2014 och 85 procent 2013) och 
för Lupp som verktyg 100 procent nöjda eller mycket 
nöjda (100 procent 2014 och 79 procent 2013). 

Vi har prioriterat två områden under 2015 utifrån 
rekommendationerna i utvärderingen Lupp på allas 
läpp 2010‒2013 från 2015. Det ena var att vidare
utveckla den tekniska plattformen för kommunerna 
och den andra var att ge mer stöd till kommunerna. 
Ett väl genomfört förankringsarbete identifi erades 
av kommunerna som en av de största utmaningarna 
med Lupp samtidigt som det upplevdes vara en av de 
främsta framgångsfaktorerna. För att stödja kommu
nerna i detta la vi stor vikt vid förankringsarbetet vid 
årets startkonferens. Vi har även tagit fram stöd som 
vi nu kan tillgängliggöra på vår webbplats. Exempel 
på sådant stöd är en powerpointpresentation som 
tjänstemän kan använda för att presentera vad Lupp 
är, och hur en kommun kan arbeta med verktyget, 
samt en film som förklarar hur Lupp kan bidra till 
att integrera ett ungdomsperspektiv i kommunens 
arbete. 

Utvecklingen av Lupp har också handlat om den 
tekniska utvecklingen med den nya webbaserade 
plattformen för insamling och analys, Lupportalen. 
Den har pilottestats i år och vi har identifierat en del 
utmaningar som vi behöver gå vidare med för att för
bättra den ytterligare. Utmaningen har bestått av att 
ta fram ett verktyg som är lätthanterligt och använ
darvänligt såväl i det kortsiktiga som i det långsiktiga 
utvecklingsarbetet av ungdomspolitiken. Verktyget 
ska dessutom kunna hantera mycket stora datamäng
der för analyser och jämförelser. Under 2015 har vi 
kommit en bra bit på väg men det fi nns fortfarande 
behov av utveckling för att göra Lupportalen mer 
användarvänlig. 

Under året har Luppenkäten översatts till engel
ska, arabiska och somaliska och från och med 2016 
kommer unga att kunna besvara enkäten på dessa 
språk i Lupportalen. Behovet av att kunna erbjuda 
enkäten på flera språk än svenska har lyfts av många 
kommuner under flera år men är något som vi kunnat 
göra först nu tack vara de möjligheter som den nya 
tekniska plattformen har gett oss. 

1 Regionförbundet som genomförde Lupp 2015 var Kalmar regionförbund. Kommunerna i länet som genomförde Lupp ansökte själva och finns medräknade i 
den totala summan. Regionförbundet ansökte om att genomföra Lupp i gymnasieskolorna i Kalmar stad som inte ingick i Gymnasieförbundets ansökan. På så 
sätt kunde de stötta kommunerna som genomförde Lupp med resultatet från ungdomar i gymnasiet då de flesta kommunerna i länet inte har gymnasium utan de 
unga åker till gymnasieskolor i Kalmar. 
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KAP5

Politiken för 
det civila samhället 

Politiken för det 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 di
alog 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. Vi
dare 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 relatio
nen 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 tillsam
mans för gemensamma intressen. 

Uppdrag 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
ska verka för att målen inom politiken för det civi
la samhället uppnås genom att ta fram, samla och 
sprida kunskap, fördela statsbidrag samt särskilt 
samverka med det civila samhällets organisationer 
för att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som 
finns hos dessa. Myndigheten har dessutom utifrån 
sin instruktion särskilda uppgifter som rör det civila 
samhället. 

Utöver skrivningarna i instruktionen fi nns uppdrag 
inom politiken för det civila samhället i myndighetens 
regleringsbrev. I myndighetens regleringsbrev för 
2015 finns ett antal sådana uppdrag och återrappor
teringskrav. 

I detta kapitel beskriver vi arbetet utifrån uppgifter 
som berör kunskap och spridning samt arbetet med 
att bygga nätverk kring politiken för det civila samhäl
let. 

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. 

Vår spridningsstrategi har varit att nå ut via digitala 
kanaler, konferenser och utbildningar, via medierna 
samt via personliga kontakter och nätverk. Resul
tat från rapporten Villkor för ideella föreningar och 
trossamfund – civila samhällets villkor 2015 har bland 
annat presenterats för vårt myndighetsnätverk för 
civilsamhällesfrågor, vid ett seminarium hos Nämn
den för statligt stöd till trossamfund (SST) samt ett 
temaseminarium anordnat av Sveriges Kommuner 
och Landsting och Folkhälsomyndigheten på temat 
civilsamhällets organisationers roll för social hållbar
het. Se redovisningen av spridningstillfällen i kapitel3 
Prestationer för mer information om spridning av 
kunskap inom civilsamhällespolitiken. 
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Uppföljningsrapport om 
det civila samhällets villkor 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
gör årligen en uppföljningsrapport om villkoren för 
det civila samhället. Årets rapport Villkor för ideella 
föreningar och trossamfund – civila samhällets villkor 
2014 bygger på en enkät som skickades till 2 000 
ideella föreningar och trossamfund. Enkäten besva
rades av 45 procent bland de ideella föreningarna, av 
50 procent bland Svenska kyrkans organisationer och 
av 49 procent bland ideella föreningar med religiös 
inriktning och övriga trossamfund. 

Syftet med rapporten var främst att ge regeringen 
underlag kring hur villkoren för det civila samhället 
ser ut, men även att vara ett underlag för diskussion 
på arenor där civilsamhälle och offentlig sektor möts, 
till exempel i Partsgemensamt forum. En referens
grupp, bestående av företrädare för organisationer i 
Partsgemensamt forum, har deltagit i arbetet. 

För första gången var det möjligt att studera för
ändringar i ideella föreningars villkor med hjälp av en 
jämförelse med en tidigare kartläggning från 2012. 
Studien visar tydligt att kompetensen hos offentli
ga tjänstemän på kommunal, regional och nationell 
nivå behöver stärkas i att föra dialog med det civila 
samhällets organisationer. Svenska kyrkans organisa
tioner har relativt nära och goda relationer med den 
offentliga sektorn. Övriga trossamfund blir i betydligt 
mindre utsträckning inbjudna till dialoger, och de är 
inte heller lika nöjda med bemötandet och kunskaper
na hos de offentliga tjänstemän som de möter. 

Studier om det civila samhället 
Myndigheten har under 2015 fördelat 3 558 000 kro
nor till fem studier kring identifi erade behovsområden 
som berör det civila samhället. Syftet med forsknings
stödet är att öka kunskapen om det civila samhällets 
utveckling, organisering och samspel med samhället 
i övrigt. Stödet möjliggör 3‒5 nya forskningsstudier 
årligen som avrapporteras efter ett eller två år samt 
stöd till att utveckla forskningsansökningar. Frågor 
som rör relationen mellan det civila samhället och den 
offentliga sektorn är prioriterade i satsningen. 

Under 2015 kom 30 ansökningar in, varav fem bevil
jades medel (fem beviljades 2014 och fyra 2013). De 
beviljade projekten ska på olika sätt studera relatio
nen mellan civilsamhället och den offentliga sektorn. 

Ett projekt kommer att utforska de strategier som 
organisationer verksamma inom det sociala området 
utvecklar för att utvärdera och granska sina verksam
heter. Ett annat projekt kommer att analysera vilka 
möjligheter det finns att arbeta för kvinnors infly
tande i olika lokala sammanhang och i institutionella 
ordningar, i en tid när politiken präglas av manage
ment-inspirerade förhållningssätt, projektpolitik och 

utvärdering. Ett tredje projekt kommer att studera 
volontärers medverkan i polisiärt arbete i Sverige, 
och hur detta kan styras genom partnerskap mellan 
polis och medborgare. Ett fjärde projekt, som har 
fått ett utvecklingsbidrag, kommer att undersöka hur 
statens bidrag och landstingens regelverk påverkar 
trossamfundens förutsättningar att arbeta med andlig 
vård i Sverige. Slutligen handlar ett femte projekt om 
kommersialiseringstrender inom den organiserade 
barn- och ungdomsidrotten. 

Resultaten sprids via myndighetens webbplats i 
populärvetenskaplig form, via det årliga kunskapsse
minariet samt via civsam.se. 

Det görs inte någon regelrätt effektutvärdering av 
de medel som fördelas till forskning om det civila 
samhället. Medel har i konkurrens och utifrån fast
ställda kvalitetskriterier fördelats sedan 2013. Bland 
de som ansökt och beviljats medel finns olika disci
pliner och högskolor/universitet representerade. Den 
vetenskapliga beredningsgruppens sammansättning 
präglas också av liknande mångfald. 

Årligt nationellt kunskapsseminarium 
Det årliga kunskapsseminariet syftar till att sprida 
aktuell forskning om det civila samhället, i synnerhet 
resultatet av forskningsprojekt som Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor beviljar medel. 
Årets tema var forskning som förändrar och konfe
rensen genomfördes i samverkan med Ideell arena. 
Konferensen samlade till lika delar tjänstemän och 
beslutsfattare från det offentliga och från civilsam
hällets organisationer och innehöll interaktiva mo
ment, vilket bidrog till ett utbyte. Fokus var att belysa 
forskningen utifrån frågor och behov hos praktiker 
inom den offentliga sektorn, men även inom civilsam
hället. En annan ambition var att lyfta fram forskning 
som studerar samspelet mellan civilsamhället och till 
exempel kommuner. 

Intresset från offentlig sektor att delta i seminariet 
har ökat betydligt sedan föregående års seminarium, 
från 30 procent till 50 procent av det totala antalet 
deltagare, som i övrigt främst kom från civilsamhället. 
Vi prioriterade att utöka konferensen och det totala 
antalet deltagare ökade från cirka 100 till 170 jämfört 
med 2014. 

Konferensutvärderingen besvarades av 48 procent 
av deltagarna och ska därför tolkas försiktigt. Där 
framgår att 61 procent av de som svarade upplevde 
att konferensen var användbar i deras arbete. Då den 
forskningsinriktade konferensen nådde praktiker och 
tjänstemän i offentlig sektor och även inkluderade fö
reträdare för civilsamhället, bedömer vi att myndighe
ten kan spela en betydelsefull roll i att göra forskning 
tillgänglig för aktörer som samverkar med eller vars 
verksamheter berör civilsamhället. Vår ambition är att 

31



 

 

 

 
 

CIVILA SAMHÄLLET Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

den kunskapen ska öka förståelsen för civilsamhällets 
roll, villkor och utveckling samt förbättra kvaliteten 
i samverkan. Det är dock en fortsatt utmaning att 
koppla kunskaperna till målgruppens verksamheter 
och myndigheten behöver i spridningsarbetet bli än 
bättre på att utgå från befi ntliga kunskapsbehov. 

Kunskapsportalen civsam.se 
Myndigheten har under 2015 fortsatt arbetet med den 
webbaserade kunskapsportalen, 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 målgrup
pen är tjänstemän i offentlig sektor och politiker på 
nationell, regional och kommunal nivå. 

Syftet med civsam.se är att utgöra basen för 
myndighetens strategiska och utåtriktade arbete med 
att samla kunskap om det civila samhällets villkor, 
sammansättning och utveckling och att förmedla 
denna på nationell, regional och lokal nivå. Det lång
siktiga 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 kun
skap inom samtliga områden fortsätter under 2016. 
Vår avsikt är att se över inriktning och omfattning av 
arbetet framöver. 

Nationell utbildning 
För andra året i rad genomfördes en nationell hög
skoleutbildning som omfattade 3x3 dagar och 7,5 
högskolepoäng kring villkoren för det civila samhället 
och offentlig sektors relation till det civila samhäl
let. Utbildningen anordades i samverkan med Ersta 
Sköndals högskola och vände sig i första hand till 
tjänstemän inom den statliga förvaltningen och kom
munerna. Sammanlagt deltog 20 personer i utbild
ningen. Majoriteten av deltagarna var tjänstemän 
på kommunal och statlig nivå. Utbildningen bjöd på 
föreläsningar av forskare och praktiker från fältet. 
Den omfattade också aktuell litteratur som deltagarna 
läste mellan utbildningstillfällena. 

I myndighetens arbete med att förmedla kunskap 
om det civila samhället utvecklades även ett nytt 
utbildningskoncept under året. Syftet var att ta fram 
en halvdagsutbildning som baseras på olika moduler 
som kan kombineras på olika sätt och anpassas efter 
målgruppens behov. Under året testades grundkon
ceptet i Norrköpings kommun och vidareutvecklades 
och genomfördes därefter på Allmänna arvsfonden. 

Under året har myndigheten också haft konsulta
tiva och bilaterala möten med personer från andra 
myndigheter i syfte att hjälpa dem att planera sina 
insatser i relation till det civila samhället. Exempel på 
sådana myndigheter är Skattemyndigheten, Konst-
rådet och Migrationsverket. 

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 Partgemen
samt forum i syfte att föra en dialog mellan regering
en och företrädare för det civila samhällets organisa
tioner. 

Partsgemensamt forum 
Myndigheten har under 2015 administrerat Parts
gemensamt forum, ett forum för dialog på nationell 
nivå mellan regeringen och företrädare för det civila 
samhällets organisationer. Myndigheten har sedan 
2011 haft i uppdrag att sammankalla och administre
ra detta forum. I uppgiften ingår att arrangera möten 
mellan parterna, fungera som kansli för forumet, 
medverka i ett presidium tillsammans med forumets 
ordförande från det civila samhällets organisationer 
respektive från regeringen och att på olika sätt stödja 
och dokumentera processen. I Partsgemensamt forum 
har 20 företrädare från 16 organisationer ingått. 
Deltagarna utses för ett år i taget av myndighetens 
generaldirektör efter förslag från en urvalskommitté 
där organisationer från civilsamhället är representera
de. Under 2015 har fem träffar arrangerats. Samtalen 
har berört det civila samhällets förutsättningar i stort, 
och inte minst förhållande till villkor för och utveckling 
i bemötandet av den asylrelaterade migrationen. 

Regeringskansliet har också informerat civilsam
hällets organisationer om FATF – Financial Action 
Task Force (ett mellanstatligt organ som främjar ett 
effektivt genomförande av legala och operativa åtgär
der i syfte att bekämpa penningtvätt, fi nansiering av 
terrorism och finansiering av spridning av massförstö
relsevapen). 

Myndigheten tar årligen fram en skrift där samta
len dokumenteras och som sprids till organisationer, 
regeringskansliet med flera. Under 2015 har också 
en flyer tagits fram som beskriver syfte och resultat 
kring partsgemensamt forum. 
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Den uppföljningsrapport som myndigheten årligen 
sammanställer kan också ses som ett resultat som 
kan användas för att förmedla innehållet vidare och 
peka ut fortsatta utvecklingsområden för politiken, 
för civilsamhällets egna aktörer och för fortsatt dialog 
mellan parterna. 

Myndighetsnätverket 
Sedan 2012 administrerar myndigheten ett myndig
hetsnätverk kring civilsamhällesfrågor. Under 2015 
var 24 statliga myndigheter anslutna till nätverket, 
varar tre var nya för året.  Nätverket träffades två 
gånger under året. Ett tema var till exempel hur 
myndigheterna kan ta tillvara det civila samhällets 
kunskaper och kompetens i sin verksamhet. Syftet 
under året har varit att dela myndigheternas kunska
per om det civila samhället och dess utveckling, att 
öka kunskapen om politiken för det civila samhället 
kopplat till myndigheternas uppdrag, att diskutera 
frågor om myndigheternas samverkan med det civila 
samhället samt att vara en plattform för ytterligare 
myndighetssamarbete. 

Under 2015 har myndigheten till exempel genomfört 
en grundläggande utbildning för Arvsfonden om det 
civila samhället och om samverkan. Under året har 
innehållet på nätverksträffarna delvis breddats från 
kunskapsdelning till att också diskutera principer och 
arbetssätt. 

På mötena har deltagarna deltagit aktivt i diskussio
nerna och utbytt erfarenheter om sitt arbete på om
rådet. Ett utvecklingsområde är att nätverket i högre 
grad skulle kunna bidra till en strategisk utveckling 
av myndigheternas samverkan med civilsamhällets 
organisationer, till exempel genom att frågorna kan 
lyftas till en högre strategisk nivå i myndigheterna. Vi 
bedömer att det kan underlätta arbetet att förmedla 
kunskap och stimulera till samverkan när myndighe
ter har tydliga regeringsuppdrag som rör det civila 
samhället. 

Strategiska partnerskapet 
Strategiska partnerskapet är ett samarbete mellan 
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och 
den svenska regeringen som syftar till att öka kun
skapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. 

Under 2015 var myndigheten tillsammans med 
Universitets- och högskolerådet ett förmedlingsorgan 
för en del av Sveriges medverkan i det Strategiska 
partnerskapet. Det övergripande målet med detta 
partnerskap var att säkerställa ett bättre samarbete 
mellan Sveriges regering och EU:s institutioner i syfte 
att öka svenska medborgares kunskap om sina rättig
heter och möjligheter inom EU. Under 2015 gjordes 
ett studiebesök i Bryssel som handlade om resultatet 
av EU-parlamentsvalet och det viktiga mellanvalsar-
betet. 

Deltagarna (14 rektorer och 9 ungdomsledare) gavs 
möjlighet att bilda nätverk och att initiera konkre
ta aktiviteter i sina respektive kommuner och/eller 
organisationer. 

Koden för idéburna organisationers 
medverkan i beslutsprocessen 
Myndighetens arbete med koden har varit omfattande 
under året. Det främsta syftet har varit att förbätt
ra samverkan mellan offentlig sektor och idéburna 
organisationer. Koden har presenterats i de flesta 
utåtriktade aktiviteter som civilsamhällesgruppen har 
deltagit i. I cirka tio aktiviteter kan insatsen beteck
nas som en mer djupgående presentation av koden. 
Under ytterligare 18 möten eller andra utåtriktade 
aktiviteter, har koden presenterats mer kortfattat och 
delats till samtliga mötesdeltagare. Koden skickas 
även löpande till olika kommuner, organisationer och 
myndigheter. 

Under året har vi tydligare än tidigare hänvisat till 
koden i remissvar och rapportering av olika satsning
ar. Vi har också arbetat internt för att främja samver
kan i relation till civilsamhället, bland annat genom 
att presentera koden under ett internseminarium och 
arbeta bilateralt med koden i vissa av myndighetens 
andra uppdrag. Regeringskansliet arrangerade under 
hösten en hearing med koden som utgångspunkt och 
myndighetens personal anlitades för att planera och 
genomföra aktiviteten. 
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Stöd till civilsamhället 
Myndigheten har genom instruktion, regleringsbrev, 
förordningar och särskilda regeringsbeslut i uppdrag 
att fördela bidrag till ideella organisationer och i vissa 
fall bidrag till stiftelser som saknar vinstsyfte. 

Organisationsbidrag 
Organisationer på nationell nivå kan söka organisa
tionsbidrag för sin löpande basverksamhet. Samman
lagt lämnades det in 384 ansökningar om organisa
tionsbidrag under 2015, och 333 av ansökningarna 
beviljades (367 inlämnade och 315 beviljade 2014, 
374 inlämnade och 324 beviljade 2013). 

Organisationsbidrag kan sökas utifrån fyra olika 
förordningar.  Av samtliga ansökningar under 2015 
beviljades: 

• 212 avseende statsbidrag till barn- och ungdomsor
ganisationer, varav 106 som organisationsbidrag för
organisationens verksamhet och 106 för
organisationens arbete på lokal nivå (204 beviljades
2014 och 206 2013),

• 56 avseende statsbidrag till organisationer bildade
på etnisk grund (54 beviljades 2014 och 56 2013),

• 58 avseende statsbidrag till organisationer för kvin
nors organisering (51 beviljades 2014 och 55 2013),
samt

• 7 avseende statsbidrag till organisationer för homo
sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck (6 beviljades
2014 och 7 2013).

Det var totalt 87 procent av ansökningarna som 
beviljades 2015, jämfört med 86 procent 2014 och 
87 procent 2013. Se tabell B.2 i bilaga 
Återrapportering för mer information. 

Projekt- och verksamhetsbidrag 
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 verk
samhetsbidrag till antidiskrimineringsverksamhet för 
löpande arbete i form av antidiskrimineringsbyråer. 

Det totala antalet ansökningar inom projektbidrag 
under 2015 var 495 (2014 var antalet 750 och 2013 
var antalet ansökningar 569). Av ansökningarna 
beviljades 31 procent bidrag, 155 projekt. Detta kan 
jämföras med 25 procent 2014 och 30 procent 2013. 
Se tabell B.3 i bilaga Återrapportering för mer infor
mation 
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KAP6 

Organisationen
2015 
GD 

Stabsavdelningen Kommunikationsavdelningen 

Avdelningen för utveckling och analys Avdelningen för stöd och samverkan 

Insynsråd 
Insynsrådet har sammanträtt tre gånger under året. 
Rådet bestod 2015 av sex ledamöter, varav en entle
digades 22 januari 2015: 

Folke K. Larsson (1501-1512) 
Jonas Agdur (1501-1512) 
Birgitta Roos (1501-1512) 
Felix König (1501-1501) 
Rossana Dinamarca (1501-1512) 
Andreas Carlsson (1501-1512) 

Avdelningar
Myndigheten är indelad i fyra avdelningar: 
• Avdelningen för stöd och samverkan (24 personer)
• Avdelningen för utveckling och analys (22 personer)
• Kommunikationsavdelningen (12 personer)
• Stabsavdelningen (10 personer)

Verksamhetsstyrning
Myndigheten har 2015 beslutat om vision, värde
grund, verksamhetsidé och mål. 

Vision 
Ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor 
för unga och civilsamhället. 

Värdegrund 
Professionella, relevanta och efterfrågade. 

Verksamhetsidé 
Vi tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvill
kor och om civilsamhället. Vi stödjer och samverkar 
med kommuner, landsting, regioner, myndigheter, 
unga och civilsamhället. Vårt arbete ska leda till för
bättringar i människors vardag. 

Myndighetens generaldirektör är ordförande i in
synsrådet. 

Anställda 
Myndigheten leds av en generaldirektör och hade 69 
personer anställda vid årets slut (70 personer 2014 
och 75 personer 2013). Av dessa tjänster var 61 
tillsvidareförordnanden och åtta var allmänna viss
tidsanställningar. 

Medeltal anställda i tjänst var 67. Medelåldern var 
44 år. Årsarbetskrafter var 63 (68 2014 och 70 
2013). Åldersspridningen var 22 till 66 år. 

Tjänsterna fördelade sig på 46 kvinnor och 23 män, 
vilket innebär att andelen kvinnor var 67 procent och 
andelen män 33 procent. Andelen män ökade med 2 
procentenheter i förhållande till 2014. 

Myndigheten hade en vikarierande generaldirektör 
från den 3 oktober 2014 fram till den 5 oktober 2015 
då en ny generaldirektör tillträdde. 
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69 44 46 23 
anställda år kvinnor män 

2015 varav är medelåldern och 
61 är tillsvidare- åldersspridningen är 

anställda 22–66 år 

Inriktningsmål 
politikområden 2016–2018 
Myndigheten har beslutat om inriktningsmål för perio
den 2016–2018. Dessa anger inriktningen på myndig
hetens arbete inom våra prioriterade områden: 

Ungdomspolitik 
Inom arbetet med ungas etablering: Alla unga har lätt 
att etablera sig i arbets- och samhällslivet. 

Inom arbetet med makt och delaktighet: Alla unga 
kan göra sin röst hörd i frågor som är relevanta för 
dem. 

Inom arbetet med fritid, organisering och välmående: 
Alla unga har goda levnadsvillkor. 

Politiken för det civila samhället 
Samverkan mellan civilsamhället och den offentliga 
sektorn är god. 

Den offentliga sektorn har god kunskap om politiken 
för det civila samhället samt om civilsamhällets orga
nisationer och deras förutsättningar. 

Effektmål 
Myndigheten har även beslutat om effektmål inom 
myndighetens kärnuppdrag: Att ta fram och sprida 
kunskap samt fördela bidrag inom ungdomspolitiken 
och politiken för det civila samhället. Dessa mål följs 
upp årligen i samband med årsredovisningen. 

Kunskap 
Myndighetens kunskap är tillgänglig för och efterfrå
gas av våra målgrupper. 

Myndighetens kunskap används av våra målgrupper 
i syfte att uppnå politikområdets mål. 

Bidrag 
Myndighetens bidrag är tillgängliga för våra målgrupper. 

Myndighetens bidragshantering är effektiv och har 
hög kvalitet. 

det vill säga det vill säga 
67% kvinnor 33% män 

Inriktningsmål 
organisation 2016–2018 
Följande inriktningsmål är beslutade för arbetet med 
utveckling av myndigheten inom fem prioriterade 
områden under perioden 2016–2018: 

Omvärldsbevakning 
Vi har god kunskap inom våra prioriterade kunskaps
områden. 

Målgruppsfokus 
Vi känner våra målgrupper, deras behov och förut
sättningar och ger dem stöd, underlag och metoder 
för bra beslut. 

Kvalitet 
Vi identifierar, utvecklar och effektiviserar kritiska 
processer. 

Kompetensförsörjning 
Vi rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens. 

Arbetsvillkor 
Vi är en modern myndighet som skapar goda förut
sättningar för att göra ett bra jobb. 

Den nya modellen med mål och tillhörande presta
tioner (se kapitel 3 Prestationer) har varit centrala i 
samband med att myndigheten har gjort om verk
samhetsplaneringen, verksamhetsuppföljningen samt 
resultatredovisningen. Beslut om detta togs under 
hösten, vilket innebär att modellen får fullt 
genomslag i verksamheten först från 2016. Som en 
del av arbe-tet med implementering av modellen har 
vi anpassat vårt IT-verktyg för att ge bättre stöd i 
planering, styrning och kontroll av verksamheten. 
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Kompetensförsörjning 
Minskningen i antalet uppdrag för 2015 har innebur
it en omställning för myndigheten. Det har märkts 
i en minskning i antalet årsarbetskrafter som i sin 
tur har medfört att viktig kompetens har försvunnit 
under året. Det är en utmaning att hantera kompe
tensförsörjningen i en situation där en betydande del 
av myndighetens finansiering sker genom kortare 
uppdrag. 

Den myndighetsgemensamma kompetensutveck
lingen har under 2015 i stor utsträckning handlat 
om arbetsmiljö, projektledning och kunskap om vårt 
uppdrag. Ledningsgruppen, samverkansgruppen och 
skyddskommittén gick en gemensam arbetsmiljö
utbildning. Alla medarbetare deltog före sommaren 
i en personaldag om arbetsmiljö och en stor del av 
medarbetarna deltog i höstens internutbildning om 
stress och stresshantering på jobbet. Under hösten 
deltog våra projektledare i en internutbildning som 
syftade till att bredda deras kompetens, förtydli
ga roller och ansvar samt till att ge dem tillfälle att 
utbyta erfarenheter och stärka samverkan. Kommu
nikationsavdelningen har gått en utbildning i kom
munikationsplanering, målgruppsanalys och val av 
kommunikationsverktyg. Vidare genomfördes under 
våren ett antal internseminarier kring myndighetens 
uppdrag och hela personalen deltog i slutet av året i 
en personaldag om bland annat värdegrundsfrågor. 

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 arbe
tat enligt vår jämställdhetsplan som anger mål och 
riktlinjer för jämställdhetsarbetet samt vilka aktivite
ter som ska genomföras. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möj
ligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Vi 
är angelägna om att arbetsplatsen i så hög grad som 
möjligt speglar samhället i övrigt. I arbetet med att 
rekrytera rätt kompetens eftersträvar myndigheten 
en jämn könsfördelning som helhet och inom avdel
ningarna och att myndigheten ska rekrytera personal 
med olika bakgrund för att behålla den mångfald som 
finns. 

Sjukfrånvaro
Enligt kraven i FÅB (förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska myndigheten 
lämna uppgifter 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 6.1 Anställdas sjukfrånvaro 2014 och 2015. Procent 

Sjukfrånvaro totalt (%) 

Totalt 
Kvinnor 
Män 
Anställda 30-49 år 

50 år eller äldre 

*Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid.

2015

3,30 
4,50 
1,00 
4,30 

1,40 

2014 

1,20 
1,30 
0,90 
1,40 

0,60 
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KAP7 
Ekonomisk

redovisning 
RESULTATRÄKNING 

(tkr) Not 2015 2014

Verksamhetens intäkter 
Intäkter av anslag 1 45 290 55 852 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 844 3 680
Intäkter av bidrag 3 25 985 23 934 
Finansiella intäkter 4 49 305 
Summa 72 169 83 770 

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal 5 -45 897 -48 594
Kostnader för lokaler -6 359 -6 807
Övriga driftkostnader 6 -19 113 -27 317
Finansiella kostnader 7 -31 -12
Avskrivningar och nedskrivningar -769 -1 040
Summa -72 169 -83 770

Verksamhetsutfall 0 0 

Uppbördsverksamhet 
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 8 195 64 
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -195 -64
Saldo 0 0 

Transfereringar 
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 426 466 347 690 
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 7 300 4 080 
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 9 31 126 22 278 
Lämnade bidrag 10 -462 921 -373 832
Saldo 1 971 216

Årets kapitalförändring 11 1 971 216 
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EKONOMISK REDOVISNING 

BALANSRÄKNING

(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utveckling 12 608 627 
Summa 608 627 

Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 657 1 048
Summa 657 1 048

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 146 187 
Fordringar hos andra myndigheter 14 1 430 2 275 
Övriga kortfristiga fordringar 15 3 315 1 113 
Summa 4 891 3 575 

Periodavgränsningsposter 
Förutbetalda kostnader 16 1 732 1 651 
Upplupna bidragsintäkter 17 4 539 3 890 
Summa 6 270 5 541 

Avräkning med statsverket 
Avräkning med statsverket 18 3 776 6 110 
Summa 3 776 6 110 

Kassa och bank 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 0 5 364 
Kassa och bank 29 933 30 456 
Summa 29 933 35 820 

SUMMA TILLGÅNGAR 46 135 52 721 

KAPITAL OCH SKULDER 
Myndighetskapital 19 
Balanserad kapitalförändring 987 770 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 1 971 216 
Summa 2 957 987

Avsättningar 
Övriga avsättningar 20 57 0 
Summa 57 0 

Skulder m.m. 
Lån i Riksgäldskontoret 21 1 265 1 674 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 22 577 0 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 2 168 2 652 
Leverantörsskulder 3 415 5 315 
Övriga kortfristiga skulder 24 3 736 1 846 
Summa 11 161 11 487 

Periodavgränsningsposter 
Upplupna kostnader 25 3 960 3 699 
Oförbrukade bidrag 26 27 999 36 549 
Summa 31 960 40 248 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 46 135 52 721 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015

 

EKONOMISK REDOVISNING 

ANSLAGSREDOVISNING 

Redovisning mot anslag 

Anslag 
(tkr)

Not 

Ing. över-
förings-
belopp 

Årets till-
delning 

enl. regl.
brev

Omdispo-
nerade 

anslags-
belopp 

Indrag-
ning 

Totalt 
disponi-

belt 
belopp 

Utgifter Utgående 
över

förings
belopp 

Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati 
ap. 15 Värna demokratin – MUCF  27 
ap. 23 Ett Europa för medborgarna  
ap. 30 Vägledning för samverkan  28 

0 
2 
0 

5 000 
350 

0 

600 
0 

500 

0 
-2
0 

5 600 
350 
500 

-5 565
-350
-205 

35 
0 

295 

Uo 1 9:1 Svenska institutet för 
europapolitiska studier samt 
EU-information 
ap. 5 Informationsinsatser om 
EU-samarbetet (ungdomsperspektiv) 0 300 0 0 300 -300 0 

Uo 13 1:1 Integrationsåtgärder 
ap. 13 Statsbidrag till organisationer 
bildade på etnisk grund 29 386 18 905 0 -386 18 905 -18 939 -34

Uo 13 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m 
ap. 1 Stöd för verksamhet som 
motverkar rasism och liknande 
former av intolerans  159 8 320 0 -159 8 320 -8 276 44 

ap. 2 Stöd till organisationer för 
homosexuella, bisexuella och 
transpersoner  92 7 298 0 -92 7 298 -7 097 201 

ap. 3 Stöd för verksamhet som 
förebygger och motverkar 
diskriminering 30 368 12 000 0 -368 12 000 -11 972 28 

ap. 7 Stöd för insatser mot rasism 
och liknande former av intolerans  31 0 1 800 0 0 1 800 -1 800 0 

Uo 13 3:1 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder 
ap. 9 Jämställdhetsprojekt 32 326 7 000 2 000 -326 9 000 -8 681 319 

ap. 11 Särskilda jämställdhets
åtgärder – del till MUCF 770 0 500 -770 500 -490 10 

Uo 17 12:1 Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
ap. 1 Ungdomsstyrelsen  33 938 33 336 0 0 34 274 -33 318 956 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Årsredovisning 2015 EKONOMISK REDOVISNING 

Anslag 
(tkr)

Not 

Ing. över-
förings-
belopp 

Årets till-
delning 

enl. regl.
brev

Omdispo-
nerade 

anslags-
belopp 

Indrag-
ning

Totalt 
disponi-

belt 
belopp 

Utgifter Utgående 
över

förings
belopp 

Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet 
ap. 1 Statsbidrag till ungdomsorga
nisationer 34 0 71 995 0 0 71 995 -71 911 84 

ap. 2 Nationellt kontor för EU-program  3 2 805 0 -3 2 805 -2 805 0 

ap. 3 Utvecklingsinsatser gentemot 
kommuner  35 495 5 600 0 -495 5 600 -5 388 212 

ap. 6 Uppföljning av den nationella 
ungdomspolitiken  0 1 400 0 0 1 400 -1 315 85 

ap. 7 Bidrag till internationellt 
ungdomssamarbete 36 1 160 0 -1 160 -160 0

ap. 12 Statligt stöd för organisationers 
arbete för barn och ungdomar på lokal 
nivå 37 1 265 164 180 0 -1 265 164 180 -163 450 730 

Uo 17 13:3 Bidrag för 
kvinnors organisering 
ap. 1 Bidrag för kvinnors organisering  38 405 28 163 0 -405 28 163 -28 063 100 

Uo 17 13:6 Insatser för 
den ideella sektorn 
ap. 5 Uppföljning av överenskommelser 
med det civila samhällets organisationer 39 0 4 200 0 0 4 200 -4 200 0 

ap. 6 Studier inom identifi erade 
behovsområden  40 8 3 558 0 -8 3 558 -3 558 0 

ap. 7 Arbetet med flyktingfrågan 41 0 94 750 0 0 94 750 -94 000 750 

Summa 5 218 471 120 3 600 -4 281 475 658 -471 844 3 814 
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EKONOMISK REDOVISNING Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Årsredovisning 2015 

Anslag 
(tkr)

Not 

Ing. över-
förings-
belopp 

Årets till-
delning 

enl. regl.
brev

Omdispo-
nerade 

anslags-
belopp 

Indrag-
ning

Totalt 
disponi-

belt 
belopp 

Utgifter Utgående 
över

förings
belopp 

Avslutade anslag 

Uo 1 6:1 Allmänna val 
och demokrati 
ap. 5 Valdeltagande – skolval 2014 154 0 0 -154 0 0 0 

ap. 8 Valdeltagande – stöd till
organisationer och kommuner 8 0 0 -8 0 0 0 

ap. 21 Handlingsplan – del till 
Ungdomsstyrelsen för avhoppar
verksamhet 38 0 0 -38 0 0 0

ap. 22 Handlingsplan – del till 
Ungdomsstyrelsen för demokratiska 
värderingar 119 0 0 -119 0 0 0

Uo 1 9:1 Svenska institutet för 
europapolitiska studier samt 
EU-information 
ap. 4 Ungdomsperspektiv på 
Europavalet 2014 3 0 0 -3 0 0 0

ap. 6 Statsbidrag för verksamhet 
som belyser EU:s framtidsfrågor 76 0 0 -76 0 0 0 

Uo 13 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering och rasism m.m 
ap. 10 Insatser för att stärka 
hbt-personers rättigheter och möjligheter 3 0 0 -3 0 0 0

Summa 5 618 471 120 3 600 -4 680 475 658 -471 844 3 814 
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EKONOMISK REDOVISNINGMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Inkomsttitel 
(tkr) Not 

Inkomster 

2811 Övriga inkomster av 
statens verksamhet 
318 Övriga inkomster 42 195 

Summa 195 

REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE I ÅRSREDOVISNINGEN

Anslag/ 
Anslagsbenämning 
(tkr) 

Tilldelat 
bemyn-
digande 

Ingående 
åtaganden 

Utestående 
åtaganden 

Utestående 
åtagandenas 

fördelning 
per år 

2016 

Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet 
ap.1 100 000 0 100 000 100 000 

Uo 17 13:3 Bidrag för kvinnors organisering 
ap.1  29 000 0 19 927 19 927 

Summa 129 000 0 119 927 119 927 

Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor U2014/7523/SAM 
delvis U2014/7545/UC m.fl. får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under 2015 be
sluta om medel till organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer med 100 000 tkr kronor för bidragsåret 2016. 

Myndigheten får enligt samma regleringsbrev under 2015 besluta om medel till kvinnors orga
nisering till bidragsberättigade organisationer enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för 
kvinnors organisering med 28 163 tkr för bidragsåret 2016. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015EKONOMISK REDOVISNING 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bokföring följer god redovisningssed och förordning
en (2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd 
till denna förordning. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget
underlag samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. 

I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokfö
ring) tillämpar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor brytdagen den 5 januari. Efter brytda
gen har fakturor överstigande 25 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns 
föregående år var 25 tkr. 

Kostnadsmässig anslagsavräkning 
Semesterdagar som intjänats före 2009 avräknas från och med 2009 anslaget först vid uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen. Utgående balans 2014, 749 tkr, har 2015 minskat med 88 tkr. 

Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter 
samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekono
misk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 
50 tkr. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. 

Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och an
nan bärbar utrustning kostnadsbokförs, då den beräknade livslängden understiger tre år. 

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst 
den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 

Tillämpade avskrivningstider 

3 år Datorer och kringutrustning 

5 år Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter 

5 år Maskiner och tekniska anläggningar 

5 år Inredningsinventarier 

5 år Övriga inventarier 

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. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 EKONOMISK REDOVISNING 

ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER

Insynsrådet 

Ledamöter Period Ersättning (kr) Andra råds- och styrelseuppdrag 

Folke K. Larsson 

Jonas Agdur 
Birgitta Roos 
Felix König 
Rossana Dinamarca 
Andreas Carlsson 

Ledande befattningshavare 

1501-1512 

1501-1512 
1501-1512 
1501-1501 
1501-1512 
1501-1512 

3 000 

1 500 
3 000 

0 
3 000 

0 

Arbetsdomstolen (ersättare 
ämbetsmannaledamot) 
Adoxa AB 
– 
– 
Folke Bernadotte-akademins råd 
– 
– 

Myndighetschef Period Lön (kr) Andra styrelseuppdrag 

Generaldirektör 
Lena Nyberg 

Vik. generaldirektör 
Eva Theisz 

1510-1512 

1501-1510 

277 536 

718 010 

Ledamot i stiftelsen Idéer för livet 
Ordförande i stiftelsen Solstickan 
Ledamot i stiftelsen Vi-träd 
Ledamot i KF:s ekonomiska förening 
Vice ordförande i Statens tandvårdsnämnd 
Ledamot i Konsumentföreningen i  
Stockholm 

– 

Anställdas sjukfrånvaro 
Uppgifter om sjukfrånvaro, se kapitel 6 Organisation. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015EKONOMISK REDOVISNING 

NOTER 
(tkr) 

RESULTATRÄKNING

 2015 2014 

Not 1 Intäkter av anslag 
Intäkter av anslag 45 290 55 852 
Summa 45 290 55 852 
Summa ”Intäkter av anslag” samt ”Medel som erhållits från statens budget  för finansiering av bidrag” (471 756 tkr) 
skiljer sig från summa ”Utgifter” i anslagsredovisningen (-471 844 tkr) på samtliga anslag.  Skillnaden (-88 tkr) beror 
på minskning av semesterlöneskuld som  intjänats före 2009. 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 844 3 680
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 0 
Summa 844 3 680
Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar ut avgifter för  främst deltagande i konferenser som 
myndigheten anordnar. Under 2015 anordnade myndigheten inte en rikskonferens.  Detta är anledningen till 
att intäkterna har minskat i förhållande till 2014. 

Not 3 Intäkter av bidrag 
Intäkter av bidrag  25 985 23 934 
Summa 25 985 23 934 

Specifikation intäkter av bidrag 
Skolval 2014, förberedelser, medel från Justitiedepartementet 

Uppdrag Temagruppen Unga i arbetslivet, medel från Europeiska socialfonden 

Uppdrag Ett Europa för medborgarna, EU-medel 

Programmet Ung och Aktiv i Europa inkl TCP-aktiviteter, EU-medel 

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

Förvaltningspartnerskapet, EU-medel 

Uppdrag Utvecklingsmaterial för sexuell exploatering, medel från Utbildningsdepartementet 
Uppdrag Främja goda levnadsvillkor för unga kvinnor och unga män utifrån ett jämställdhetsperspektiv, 2014 års 
uppdrag, medel från Utbildningsdepartementet 
Uppdrag Ungdomars upplevda psykiska ohälsa, enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga htb-personer, 2014 års uppdrag, enligt 
regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering - enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga htb-personer, enligt regleringsbrev för 
myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Främja goda levnadsvillkor för unga kvinnor och unga män utifrån ett jämställdhetsperspektiv, enligt 
regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar, enligt regleringsbrev 
för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv, enligt regleringsbrev för myndigheten 
med särskilda medel 
Uppdrag Utveckla genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejande extremism, medel från 
Kulturdepartementet 
Uppdrag Barnrätts- och ungdomsperspektiv, enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Stärka unga kvinnor och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna, enligt 
regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken, enligt 
regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel 
Uppdrag Fördela medel till organisationer i det civila samhället för lokala resurscenter för demokratisk delaktighet, 
medel från Kulturdepartementet 
Övriga diverse regeringsuppdrag 

Summa 

2015 

0

3 903

250

19

5 895

0

180

690

1

0

105

3 039

1 832

1 165

972

626

745

927

453

438

4 745

25 985 

2014 

1

7 780

213

896

4 312

1 232

820

1 279

2 368

922

1 350

0

0

0

0

0 

0 

0 

0

0

2 761

23 934 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 EKONOMISK REDOVISNING 

RESULTATRÄKNING

2015 2014 

Not 4 Finansiella intäkter 
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 22 
Ränta på avistalån i Riksgäldskontoret 4 0 
Valutakursvinst 42 226 
Övriga fi nansiella intäkter 4 58 
Summa 49 305 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ. 

Not 5 Kostnader för personal 
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter,
pensionspremier och andra avgifter enligt
lag och avtal) 30 480 32 699 
Varav lönekostnader ej anställd personal 613 640 
Sociala avgifter 14 223 14 942 
Övriga kostnader för personal 1 194 953 
Summa 45 897 48 594 

Not 6 Övriga driftkostnader 
Resor, representation, information 1 881 3 091 
Konferenskostnader 839 2 099
Datakostnader 2 534 2 896 
Konsultkostnader 9 845 12 818 
Övrigt 4 015 6 413 
Summa 19 113 27 317 

Not 7 Finansiella kostnader 
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 14 0 
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 10 
Övriga räntekostnader 13 0
Övriga fi nansiella kostnader 3 2 
Summa 31 12 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015

EKONOMISK REDOVISNING 

RESULTATRÄKNING

2015 2014 

Not 8 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 
Återbetalningar av bidrag 
Summa 

195 
195 

64 
64 

Not 9 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
Utbetalda bidrag inom EU-programmen 
Erasmus+ och Ung och Aktiv i Europa 
Summa 

31 126 
31 126 

22 278 
22 278 

Not 10 Lämnade bidrag 
Bidrag till statliga myndigheter 
Bidrag till kommuner för konsumtion 
Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för konsumtion 
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda 
Lämnade bidrag till enskilda personer 
Summa 

3 558 
7 593 

450 230 
0 

1 540 
462 921 

2 464 
12 847 

355 134 
1 301 
2 086 

373 832 

Not 11 Årets kapitalförändring 
Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet 
Summa 

1 971 
1 971 

216 
216 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 EKONOMISK REDOVISNING 

BALANSRÄKNING

2015-12-31 2014-12-31 

Not 12 Balanserade utgifter för utveckling 
Ingående anskaffningsvärde 2 413 2 072 
Årets anskaffningar 189 340
Summa anskaffningsvärde 2 602 2 413 
Ingående ackumulerade avskrivningar  -1 786 -1 393
Årets avskrivningar -208 -393
Summa ackumulerade avskrivningar -1 994 -1 786 
Utgående bokfört värde 608 627 

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 6 004 5 705 
Årets anskaffningar 206 358 
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  -1 064 -59
Summa anskaffningsvärde 5 145 6 004 
Ingående ackumulerade avskrivningar -4 956 -4 352
Årets avskrivningar  -561 -647
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  1 029 43 
Summa ackumulerade avskrivningar -4 488 -4 956 
Utgående bokfört värde 657 1 048 

Not 14 Fordringar hos andra myndigheter 
Fordran ingående mervärdesskatt 1 408 2 209 
Kundfordringar hos andra myndigheter 22 66 
Summa 1 430 2 275 

Not 15 Övriga kortfristiga fordringar 
Fordringar bidragsåterbetalningar, SCR 2 957 987 
Fordringar bidragsåterbetalningar, Euro-konto 351 80 
Övrigt 7 46 
Summa 3 315 1 113 

Not 16 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 1 368 1 358 
Övriga förutbetalda kostnader 363 294 
Summa 1 732 1 651
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015EKONOMISK REDOVISNING 

BALANSRÄKNING

2015-12-31 2014-12-31 

Not 17 Upplupna bidragsintäkter 
Upplupna bidagsintäkter, EU-medel, till verksamhet (Uppdrag 
Salto-IRC, Eurodesk, Ett Europa för medborgarna) 113 340 

Upplupna bidragsintäkter, medel från Europeiska socialfonden 
(Uppdrag Temagruppen, Unga i arbetslivet) 
Summa 

4 425 
4 539 

3 550 
3 890 

Not 18 Avräkning med statsverket 
Uppbörd 
Redovisat mot inkomsttitel 
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel  
Fordringar/skulder avseende Uppbörd 

-195
195 

0 

-64
64 
0 

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 

4 898 
438 526 

-439 354
4 070 

1 761 
371 253 

-368 116
4 898 

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

-938
33 318 

-33 336
-956

-854
32 580 

-32 663
-937

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 
Ingående balans 
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

749 
-88

661 

1 041 
-291

749 

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
Ingående balans 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 

1 400 
8 783 

-449 343
439 160 

0 

0 
17 518 

-384 170
368 052 

1 400

Summa Avräkning med statsverket 3 776 6 110 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 EKONOMISK REDOVISNING 

BALANSRÄKNING

Not 19 Myndighetskapital 
Specifikation förändring av myndighetskapital 

2015-12-31 2014-12-31 

Balanserad 
kapital-

förändring,

Kapitalför- 
ändring enl.

resultat-

Summa 

transfereringar räkningen
Ingående balans 2015 770 216 986 
Föregående års kapitalförändring 216 -216 0 
Årets kapitalförändring 0 1 971 1 971 
Summa årets förändring 216 1 755 1 971 
Utgående balans 2015 987 1 971 2 957 

Not 20 Övriga avsättningar 
Avsättning för lokalt omställningsarbete 
Ingående balans
Årets förändring

0
57

0
0

Summa utgående balans 57 0 

Avsättning av medel för lokalt omställningsarbete har tidigare bokförts som en upplupen kostnad. Från och 
med 2015 bokförs medlen som en avsättning. Avsikten är att uppbokade medel ska användas under 2016. 

Not 21 Lån i Riksgäldskontoret 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

Ingående balans 
Under året nyupptagna lån 
Årets amorteringar 
Utgående balans 

1 674 
360 

-769
1 265 

2 032 
682 

-1 040
1 674 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 
Utnyttjad låneram 

3 500 
1 265 

3 500 
1 674 

Not 22 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
enligt regleringsbrevet 5 000 5 000 

Utgående skuld på räntekontot 
Summa

577 
577

0 
0
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Årsredovisning 2015 

EKONOMISK REDOVISNING 

BALANSRÄKNING

2015-12-31 2014-12-31 

Not 23 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 
Utgående mervärdesskatt 73 663 
Arbetsgivaravgifter 887 841 
Leverantörsskulder andra myndigheter 1 208 1 147 
Summa 2 168 2 652 

Not 24 Övriga kortfristiga skulder 
Personalens källskatt 808 735 
Valutakursreglering -358 991 
Skuld till kommissionen avseende 
kommande återbetalningar av bidragsmedel    3 286 120 
Summa 3 736 1 846 

Ökningen av övriga kortfristiga skulder beror på slutredovisade projekt som ska återbetalas 
till Kommissionen

Not 25 Upplupna kostnader 
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 3 462 3 151 
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 85 153 
Övriga upplupna kostnader 413 395 
Summa 3 960 3 699 

Not 26 Oförbrukade bidrag 
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 644 6 770 
     varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk: 

– inom tre månader 644 6 770 

EU-medel Erasmus+, verksamhetsmedel 653 800 
     varav bidrag som förväntas tas i anspråk: 

– inom tre månader 653 800 

EU-medel Youth Wiki plattform 156 0 
     varav bidrag som förväntas tas i anspråk: 

– inom tre månader 156 0 

EU-medel, EU-programmen Ung och Aktiv i Europa och
Erasmus+ till bidrag och till TCP- och TCA aktiviteter 26 546 28 979 
     varav bidrag som förväntas tas i anspråk 

– inom tre månader 15 605 13 451 
– mer än tre månader till ett år 10 068 7 774 
– mer än ett år till tre år 873 7 754 

Summa 27 999 36 549 

54



 

 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 EKONOMISK REDOVISNING 

ANSLAGSREDOVISNINGEN 

Not 27 Not 32 

Uo 1.6:1, ap. 15, Värna demokratin – MUCF Uo 13.3:1, ap. 9, Jämställdhetsprojekt 

Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor 5 600 tkr på anslagsposten och civilsamhällesfrågor 9 000 tkr på anslagsposten Jäm-

Värna demokratin – MUCF.  Myndigheten för använda högst ställdhetprojekt. Myndigheten får högst använda 7 000 tkr för 

500 tkr för administrativa kostnader i genomförandet av finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förord-

uppdraget. Myndigheten har använt 466 tkr i enlighet med ningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. 

regleringsbrev. Återbetalade bidragsmedel disponeras av myndigheten för 
nya åtaganden under året. Myndigheten får använda högst 

Not 28 2 000 tkr för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt 

Uo 1.6:1, ap. 30, Vägledning för samverkan enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställd-

Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- hetsprojekt. Bidraget ska i första hand beviljas till projekt 

och civilsamhällesfrågor 500 tkr på anslagsposten Vägledning som stödjer pojkars och mäns arbete för jämställdhet. Myn

för samverkan. Myndigheten har ett anslagssparande på 295 digheten har disponerat medel i enlighet med regleringsbrev. 

tkr då uppdraget inkom sent till myndigheten under 2015 och 
det inte fanns möjlighet och resurser att använda alla medel. Not 33 

Myndigheten har informerat Utbildningsdepartementet. Uo 17.12:1, ap. 1, Ungdomsstyrelsen 
Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för ungdoms- 

Not 29 och civilsamhällesfrågor hela ingående överföringsbeloppet 

Uo 13.1:1, ap. 13, Statsbidrag till då detta understiger tre procent av föregående års tilldelning 

organisationer bildade på etnisk grund på 32 663 tkr. Myndigheten disponerar en anslagskredit på 

Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- 1 000 tkr. Myndigheten har inte utnyttjat krediten. 

och civilsamhällesfrågor 18 905 tkr på anslagsposten Stats
bidrag till organisationer bildade på etnisk grund. Myndighe- Not 34 

ten har överskridit anslagsposten med 34 tkr. Anledningen Uo 17.12:2, ap. 1, Statsbidrag till 

till detta är att ett bidrag på 99 tkr utbetalades 2015 som ungdomsorganisationer 

avsåg 2014 års bidragsfördelning. Därefter har bland annat Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civil

återbetalningar av bidrag skett under året och totalt blir samhällesfrågor ska återbetalning av utbetalade bidrag under 

underskottet 34 tkr. Myndigheten har informerat Utbildnings 2015 redovisas mot anslag. Av utgående överföringsbelopp 

departementet. på 84 tkr avser hela summan återbetalningar av bidragsme
del som har utbetalats före 2015. 

Not 30 
Uo 13.2:2, ap. 3, Stöd för verksamhet Not 35 

som förebygger och motverkar diskriminering Uo 17.12:2, ap. 3, Utvecklingsinsatser 

Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ung- gentemot kommuner 

doms- och civilsamhällesfrågor 12 000 tkr på anslagsposten. Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och 

Myndigheten får använda högst 500 tkr för handläggning, civilsamhällesfrågor disponerar myndigheten 5 600 tkr på 

uppföljning och informationsinsatser. Myndigheten har använt anslagsposten. Av dessa tilldelade medel får högst 500 tkr 

479 tkr i enlighet med regleringsbrev.  användas för att finansiera en fördjupad analys av ungas 
övergång mellan skola och arbetsliv. Myndigheten har använt 

Not 31 486 tkr i enlighet med regleringsbrev. Återbetalningar av 

Uo 13.2:2, ap. 7, Stöd för insatser mot bidragsmedel som har utbetalats före 2015 har inkommit 

rasism och liknande former av intolerans till myndigheten på 102 tkr. Denna summa ingår i utgående 

Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och överföringsbelopp. 

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 2015. Medlen 
utbetalades efter rekvisition den 3 mars 2015. Medlen har 
använts till Exit Fryshusets verksamhet för att driva och 
utveckla avhopparverksamhet. 
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Not 36 Not 40 
Uo 17.12:2, ap. 7, Bidrag till internationellt Uo 17.13:6, ap. 6, Studier inom 
ungdomssamarbete identifi erade behovsområden 
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor 160 tkr på anslagsposten Bidrag till och civilsamhällesfrågor 3 558 tkr på anslagsposten. Medlen 
internationellt ungdomssamarbete. Från anslagsposten får ska användas till bidrag för studier om det civila samhället. 
totalt 160 tkr användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Myndigheten har disponerat dessa medel i enlighet med villkor 
Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on i regleringsbrev. 
Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth Cooperation 
Office (BYCO) i Murmansk. Medel ska betalas ut mot faktura Not 41 
från den organisation som ansvarar för administrationen av Uo 17.13:6, ap. 7, Arbetet med flyktingfrågan 
sekretariatet. Enligt regleringsbrev Ku 2015/02981/D disponerar Myndig-

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ef heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 94 750 tkr på 
ter faktura utbetalat 93 tkr (10 tkr euro) till BYCO. Resteran anslagsposten. Myndigheten får disponera högst 750 tkr till ad-
de medel har använts till resor, administration och deltagande ministrativa kostnader inom ramen för uppdraget. Myndigheten 
i möten inom ramen för uppdraget. har använt 0 tkr till administrativa kostnader då dessa medel 

ska sparas till 2016. Myndigheten har rätt till ett anslagsspa-
Not 37 rande på denna anslagspost i enlighet med regleringsbrevet för 
Uo 17.12:2, ap. 12, Statligt stöd för organisationernas 2016, Ku2015/02965/LS (delvis). 
arbete för barn och ungdomar på lokal nivå 
Villkor enligt regleringsbrev redovisas i bilaga till Årsredovis
ning 2015, bilaga Återrapportering. Inkomsttitel 

Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor ska återbetalning av utbetalade bidrag Not 42 
under 2015 redovisas mot anslag. Av utgående överförings- Inkomsttitel 2811.318 Övriga inkomster 
belopp på 730 tkr avser hela summan återbetalningar av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har 
bidragsmedel som har utbetalats före 2015. mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt 195 tkr av 

medel som tidigare var utbetalda på anslagsposterna: 
Not 38 - Satsning på ungdomar i riskmiljöer, 20 tkr 
Uo 17.13:3, ap. 1, Bidrag för kvinnors organisering - Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF, 15 tkr
Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civil - Handlingsplan – del till US för avhopparverksamhet, 54 tkr 
samhällesfrågor ska återbetalning av utbetalade bidrag under - Valdetagande – stöd till organisationer och kommuner, 85 tkr 
2015 redovisas mot anslag. Av utgående överföringsbelopp - Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor, 
på 100 tkr avser hela summan återbetalningar av bidragsme 21 tkr. 
del som har utbetalats före 2015. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor dispone

rar inte dessa anslagsposter och återbetalda bidragsmedel har 
Not 39 därför leverarats till inkomsttitel. 
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 3 300 tkr användas för uppföljning 
av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organi
sationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner 
och Landsting och högst 900 tkr för uppföljning av överens
kommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom 
integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Myndigheten har fördelat medel i enlighet med villkor i regle
ringsbrev. 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Låneram Riksgäldskontoret 
Beviljad 
Utnyttjad 

3 500 
1 265 

3 500 
1 674 

3 500 
2 032 

3 500 
2 349 

3 500 
3 203 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 
Beviljad 
Maximalt utnyttjad  

5 000 
2 005 

5 000 
1 824 

5 000 
0 

5 000 
1 705 

5 000 
5 557 

Räntekonto Riksgäldskontoret 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

0 
14 

22 
0 

64 
0 

30 
2 

16 
13 

Avgiftsintäkter 
Avgiftsintäkter som disponeras 
Avgiftsintäkter 
Avgiftsintäkter som ej disponeras 
Övriga avgiftsintäkter

844 

195 

3 680 

64 

3 881 

39 

3 227 

0 

3 840 

-50

Anslagskredit* 
Beviljad 
Utnyttjad 

1 000
0 

980 
0 

956 
0 

827 
0 

813 
0 

Anslag** 
Ramanslag 
Anslagssparande 3 814 5 618 4 989 2 958 2 489 

Bemyndiganden 
Tilldelade 
Summa gjorda åtaganden 

129 000
119 927 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st) 
Medelantalet anställda (st) 

63,00 
67 

67,97 
70 

69,81 
73 

67,03 
68 

68,83 
70 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 133 1 217 1 174 1 024 1 074 

Kapitalförändring 
Årets 
Balanserad 

1 971
987 

216 
770 

121 
649 

417 
232 

-795
1 028

* Uo 17.12:1, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ap. 1, Ungdomsstyrelsen  
** Samtliga tilldelade anslag 
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Bilaga
återrapportering

Samlad översikt över bidrag 2015 
Tabell B.1–B.4 visar samtliga bidrag som handlagts av na är gjort om för att bättre kunna visa den samlade 
MUCF åren 2013 – 2015, inklusive de bidrag där det volymen ansökningar och beviljade organisations-/
inte fanns återrapporteringskrav och därför inte redo- projektbidrag samt även bidragsbelopp.
visades i årsredovisningarna 2013 och 2014. Tabeller-

Tabell B.1 Organisationsstöd, antal beviljade bidrag per stödform samt belopp 2013– 
2015, kronor och euro 

2015 2014 2013 

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat 
Organisationsbidrag 384 333 259 135 239 kr 367 315 258 409 951 kr 374 324 258 015 474 kr 
Projektbidrag 495 155 73 482 993 kr 750 189 87 852 824 kr 569 170 84 593 244 kr 
Totalt 879 488 332 618 232 kr 1 117 504 346 262 775 kr 943 494 342 608 718 kr 
Erasmus+ Ung och Aktiv* 

Totalt 193 126 4 145 126 euro 152 100 3 256 170 euro 303 186 3 874 207 euro 
Totalt samtliga 1 072 614 1 269 604 1 246 680 

* Erasmus+ Ung och Aktiv gäller från och med 2014. Verksamheten 2013 gäller förra programmet Ung och Aktiv i Europa. 

Tabell B.2 Organisationsbidrag, antal beviljade bidrag per bidragstyp samt belopp, 2013– 
2015, kronor 

2015 2014 2013 

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat 
Barn och ungdoms
organisationer 115 106 71 994 981 kr 109 102 71 994 962 kr 110 103 71 994 993 kr 

Barn och ungdoms
organisationernas 
lokala verksamheter 

115 106 139 999 961 kr 109 102 139 999 989 kr 110 103 139 999 983 kr 

Totalt* 230 212 211 994 942 kr 218 204 211 994 951 kr 220 206 211 994 976 kr 
Organisationer 
bildade på etnisk 
grund** 

74 56 18 904 997 kr 70 54 18 905 000 kr 72 56 18 905 000 kr 

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

9 7 7 298 000 kr 8 6 7 298 000 kr 7 7 6 297 998 kr 

Kvinnors 
organisering 

71 58 20 937 300 kr 71 51 20 212 000 kr 75 55 20 817 500 kr 

Totalt 384 333 259 135 239 kr 367 315 258 409 951 kr 374 324 258 015 474 kr 

* Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag får både organisationsbidrag för organisationens verksamhet och 
organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå. 
** Utfallet i organisationsbidrag 2015 skiljer sig från den faktiska utbetalningen (18 991 080 kr) på grund av en organisation som skulle ha 
fått bidrag från anslag 2014 fick istället bidrag från anslag 2015. 
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Tabell B.3 Projektbidrag, antal beviljade bidrag per bidragstyp samt belopp, 2013–2015, 
kronor 

Stöd till ungdomars 
organisering 
Statsbidrag för att 
stärka ungas inflytande 
i den lokala demokratin 
Statsbidrag till 
jämställdhetsprojekt 
Jämställdhetsarbete 
bland de nationella 
minoriteterna 
Statsbidrag till 
verksamheter mot 
rasism och liknande 
former av intolerans 
Statligt stöd för 
verksamhet som 
förebygger och mot 
verkar diskriminering 
Statsbidrag för 
verksamhet som värnar 
demokratin * 
Verksamhetsbidrag 
inom kvinnors 
organisering 
Stöd för hälsofrämjande 
insatser till romer** 
Statsbidrag till verk
samhet för demo
kratisk delaktighet 
genom lokala 
resurscenter*** 
Stöd till engagemangs-
guider, medel för 
särskilda jämställd
hetsåtgärder**** 
Statligt stöd till 
verksamhet med 
engagemangsguider 
Medel till studier om det 
civila samhället 
Statsbidrag för debatt 
om EU:s framtidsfrågor 
Nätverk för ungdoms
frågor 
Bidrag till utbildningsda
gar om ungdomspolitik 

Bidrag till lokal utveckling 
av vålds
preventivt arbete 

Statsbidrag för projekt 
som syftar till ökat 
valdeltagande 

Totalt 

2015 2014 2013 

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt 

133 

21 

70 

83 

25 

41 

60 

32 

30 

48 

6 

22 

19 

16 

16 

15 

5 

3 

5 

24 179 993 kr 

1 600 000 kr 

9 000 000 kr 

8 320 000 kr 

11 500 000 kr 

5 099 300 kr 

7 225 700 kr 

1 350 000 kr 

1 650 000 kr 

3 558 000 kr 

131 

51 

71 

14 

34 

34 

34 

59 

18 

22 

18 

8 

10 

4 

242 

42 

3 

18 

7 

14 

15 

15 

23 

6 

5 

6 

2 

8 

3 

22 

24 180 000 kr 

1 400 000 kr 

6 998 824 kr 

2 200 000 kr 

8 320 000 kr 

11 800 000 kr 

7 973 000 kr 

7 951 000 kr 

1 050 000 kr 

4 200 000 kr 

2 315 000 kr 

320 000 kr 

1 500 000 kr 

895 000 kr 

6 750 000 kr 

85 

98 

25 

75 

29 

56 

71 

37 

39 

29 

25 

32 

22 

9 

16 

15 

16 

18 

10 

4 

4 

9 

15 

Beviljat 

21 180 000 kr 

8 999 704 kr 

2 700 000 kr 

8 320 000 kr 

11 500 000 kr 

6 398 075 kr 

7 300 765 kr 

5 564 700 kr 

3 000 000 kr 

3 500 000 kr 

3 250 000 kr 

2 880 000 kr 

84 593 244 kr495 155 73 482 993 kr 750 189 87 852 824 kr 569 170 

* Uppgifterna under 2013 och 2014 omfattar två olika stödformer: Statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och statsbidrag till verksamhet mot 
våldsbejakande extremism. 
** Bland dem som sökte bidrag 2014 har myndigheten under 2015 beviljat 5 organisationer bidrag. 2013 fanns uppdraget inte. 
*** Uppdraget kom 2015. 
**** Under 2013 fördelades bidrag inom två stödformer, nämligen Engagemangsguider särskilda jämställdhetsåtgärder och Statligt stöd till 
verksamhet med engagemangsguider. Samma antal organisationer sökte både stödformer. 
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Tabell B.4 Erasmus+ Ung och Aktiv 2015 projektbidrag, antal beviljade bidrag per 
delprogram samt belopp, 2013–2015, euro 

Mobilitet (Ungdoms
utbyten, Europeisk 
volontärtjänst samt 
Utbildning och 
nätverksbyggande) 
Strategiska 
partnerskap 
Möten mellan unga 
och beslutsfattare 
Totalt Erasmus+ 
Ung och Aktiv 
EVS ackreditering 
TCA** 
Ung och Aktiv i 
Europa 

Totalt 

2015 2014 

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt 

166 115 3 236 834 euro 128 86 

18 7 746 427 euro 18 11 

9 4 161 865 euro 6 3 

2 083 160 euro 

1 096 270 euro 

76 740 euro 

193 126 4 145 126 euro 152 100 3 256 170 euro 

39 41 24 33 
241 100 euro 165 000 euro 

339 222 

232 167 4 386 226 euro 178 133 3 421 170 euro 380 255 

* Erasmus+ Ung och Aktiv gäller från och med 2014. Verksamheten 2013 gäller förra programmet Ung och Aktiv i Europa. 
** TCA som omfattar kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn som initieras av MUCF. 

2013 

Beviljat 

4 165 115 euro 

4 165 115 euro 

Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer 
Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer 
styrs av förordningen (2011:65) om statsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer. Enligt reglerings
brevet för 2015 tilldelades Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor 71 995 000 kronor att fördela 
som organisationsbidrag till barn- och ungdomsor
ganisationernas 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 orga
nisationsbidrag från båda anslagsposterna i en och 
samma ansökan. 

Enligt villkor i regleringsbrevet för 2015 skulle stödet 
till arbete på lokal nivå fördelas så att 140 000 000 
kronor gavs i organisationsbidrag till de bidragsberät
tigade ungdomsorganisationerna, vilket redovisats i 
tabellerna B.5–B.8, samt att 24 180 000 kronor gavs i 
projektbidrag, vilket redovisas i tabellerna B.14–B.16. 

Organisationsbidraget till organisationernas verk
samhet kan lämnas till organisationer som uppfyller 
delvis olika villkor: barn- och ungdomsorganisationer; 
barn- och ungdomsorganisationer som företräder 
nationella minoriteter i Sverige; barn- och ung
domsorganisationer 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 bidragsgrun
dande medlemmar i ungdomsorganisationerna, anta
let medlemmar efter ålder och kön samt jämförande 
resultat för 2013–2015. 
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Tabell B.5a Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter 2015, 
kronor 

Organisation 

Albakos - Albanska Ungdoms Center 
Assyriska Ungdomsförbundet 
ATR UNG 
Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 
Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet (BHUF) 
Booster riksförbund 
Centerpartiets Ungdomsförbund 
Credo - Sv. Evangeliska student- och gymnasistförening 
Devote (f.d.Grounded Association) 
EFK Ungs Bidragsspår 
Equmenia 
Esport United 
Europeiska Ungdomsparlamentet 
Freethem 
Fria Moderata Studentförbundet 
Fritidsforum 
Fältbiologerna 
Förbundet Aktiv Ungdom 
Förbundet Skog och Ungdom 
Förbundet Unga Forskare 
Förbundet Vi Unga 
FNUF- Föreningen Nordens Ungdomsförbund 
Grön Ungdom Riksorganisationen 
IOGT-NTOs Juniorförbund 
jagvillhabostad.nu 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 
KFUK-KFUM Sverige* 
Kontaktnätet 
KRIK - Kristen Idrottskontakt 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 
Liberala Ungdomsförbundet 
Mattecentrum 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF-Ungdom) 
Moderata Ungdomsförbundet 
Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorg., MoKS 
Ny Generation Elev- och Studentorganisation 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
Peace Works 
Pingst ung (PU) 
Popkollo 
Reacta 
RFSL Ungdom 
Riksförbundet Goodgame 
Riksförbundet Sveriges 4H 
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 
Riksförbundet Unga Musikanter 
Rädda Barnens Ungdomsförbund 
SALT- Barn och unga i EFS 

Organisations
bidrag (kr) 

423 841
446 140
497 032
456 377
424 552
436 272
422 657
448 108
462 643
503 130

1 292 333
392 061
386 761
408 066
394 456
735 530
435 966

1 332 117
623 082
512 433
673 403
388 762
451 675
975 946
387 460
410 505
716 482
517 536
500 522
471 780
422 558
592 778
452 747
884 224
478 590

1 161 103
554 437
473 700

1 099 014
424 792
446 864
395 348
986 553
824 264
473 661

2 011 209 
404 981 
734 735 

Bidrag till lokala 
verksamheter (kr) 

847 137 
891 707 
993 425 
912 168 
848 559 
871 983 
844 771 
895 640 
924 692 

1 005 614 
2 583 006 

783 618 
773 025 
815 608 
788 405 

1 470 115 
871 372 

2 662 522 
1 245 363 
1 024 208 
1 345 941 

777 024 
902 770 

1 950 638 
774 422 
820 483 

1 432 043 
1 034 407 
1 000 401 

942 954 
844 573 

1 184 794 
904 912 

1 767 312 
956 565 

2 320 714 
1 108 162 

946 791 
2 196 616 

849 038 
893 154 
790 188 

1 971 838 
1 647 469 

946 713 
4 019 834 

809 442 
1 468 526 
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Tabell B.5b 

Organisation 

Scoutförbundet 

Serbiska Ungdomsförbundet 

Serbiska Ungdomsorganisationen 

SESUS 

Smart Ungdom 

Studentradio i Sverige 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 
Svenska Kyrkans Unga 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 
Sverigedemokratisk Ungdom 
Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO 
Sveriges Elevkårer 
Sveriges elevråd 
Sveriges Elevråd SVEA 
Sveriges Frimärksungdom 
Sveriges Hundungdom 
Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförb, P-riks 
Sveriges Schackförbund 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 
Sveriges Unga Muslimer 
Sverok 
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 
Syrianska Arameiska Akademikerförbundet 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet 
Tamam 
Turkiska Ungdomsförbundet 
Ung Företagsamhet i Sverige 
Ung Media Sverige 
Ung Pirat 
Ung Vänster 
Unga KRIS-förbundet 
Unga Sportfiskares Förbund 
Unga Örnars Riksförbund 
Ungdom Mot Rasism 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 
UNGiKÖR 
Utrikespolitiska Förbundet Sverige 
Älska livet 
Totalt 

* Organisationen hette tidigare KFUK-KFUM:s Triangelförbund. 

Organisations
bidrag (kr) 

6 217 253

445 870

482 121

534 986

450 394

899 904
520 570

1 090 832
397 003
429 492
439 788
497 944

2 703 594
546 334
580 621
482 839
622 427
408 172

1 736 081
676 796
573 355
422 160

3 556 469
573 364
428 868
560 602
470 770
392 875
485 936

1 002 705
605 562
478 404
502 205
401 716
397 727
641 467
465 004
625 323
584 729
433 028
427 867

63 542 343 

Bidrag till lokala 
verksamheter (kr) 

12 426 517 

891 167 

963 623 

1 069 285 

900 209 

1 798 652 
1 040 471 
2 180 262 

793 496 
858 432 
879 011 
995 248 

5 403 714 
1 091 966 
1 160 496 

965 058 
1 244 054 

815 820 
3 469 931 
1 352 722 
1 145 973 

843 778 
7 108 368 
1 145 991 

857 185 
1 120 484 

940 935 
785 245 
971 248 

2 004 122 
1 210 346 

956 193 
1 003 765 

802 916 
794 943 

1 282 110 
929 411 

1 249 843 
1 168 707 

865 500 
855 184 

127 003 043 
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Tabell B.6 Organisationsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter 
samt organisationsbidrag till lokala verksamheter 2015, kronor 

Organisation 

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige 

Romska Ungdomsförbundet 
Sverigefinska Ungdomsförbundet 
Totalt 

Organisations
bidrag (kr) 

411 052 

481 608 
387 233 

1 279 893 

Bidrag till lokala 
verksamheter (kr) 

821 576 

962 597 
773 968 

2 558 141 

Tabell B.7 Organisationsbidrag till organisationer som företräder personer med funk
tionsnedsättning samt organisationsbidrag till lokala verksamheter 2015, kronor 

Organisation 

Förbundet Unga Rörelsehindrade 

Riksorganisationen Unga Reumatiker 

Riksorganisation Unga Synskadade 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

Unga Allergiker 

Unga Funkisar 
Unga Hörselskadade 
Totalt 

beloppet för organisationsbidrag.

Organisations
bidrag (kr)* 

589 546 

600 618 

591 155 

718 444 

600 704 

625 480 

594 662 
602 136 

4 922 745 

* Samtliga organisationer har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 225 000 kr, som är inkluderat i bidrags-

Bidrag till lokala 
verksamheter (kr) 

728 624 

750 753 

731 840 

986 254 

750 925 

800 445 

738 849 
753 787 

6 241 477 

Tabell B.8 Organisationsbidrag beviljade med undantag från vissa villkor samt organisa
tionsbidrag till lokala verksamheter 2015, kronor 

Organisation 

CISV Sverige 

DövBlind Ungdom* 

Sáminuorra 

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund 

Sveriges Blåbandsungdom 

Sveriges Ungdomsråd 
Totalt 

för organisationsbidrag

Organisations
bidrag (kr) 

350 000 

500 000 

350 000 

350 000 

350 000 

350 000 

2 250 000 

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

Bidrag till lokala 
verksamheter (kr) 

699 550 

699 550 

699 550 

699 550 

699 550 

699 550 

4 197 300 
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I tabell B.9 redovisar vi medlemsantalet för samt- slutligt rapporterats som bidragsgrundande medlem-
liga barn- och ungdomsorganisationer som har fått mar är medräknade. 
organisationsbidrag 2015. Uppgiften om medlemmar 
avser 31 december 2013. Endast de medlemmar som 

Tabell B.9 Antalet bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationerna, 6–25 år 2015 

Organisation 

Albakos - Albanska Ungdoms Center 

Antal medlemmar 

1 533 

Assyriska Ungdomsförbundet 2 269 

ATR UNG 3 289 

Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 2 512 

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet (BHUF) 1 620 

Booster riksförbund 2 470 

Centerpartiets Ungdomsförbund 1 306 

CISV Sverige 801 

Credo - Sv. Evangeliska student- och gymnasistförening 1 293 

Devote (f.d.Grounded Association) 2 613 

DövBlind Ungdom 34 

EFK Ungs Bidragsspår 3 384 

Equmenia 13 514 

Esport United 1 135 

Europeiska Ungdomsparlamentet 1 007 

Freethem 1 215 

Fria Moderata Studentförbundet 1 036 

Fritidsforum 4 679 

Fältbiologerna 1 782 

Förbundet Aktiv Ungdom 13 275 

Förbundet Skog och Ungdom 7 551 

Förbundet Unga Forskare 2 855 

Förbundet Unga Rörelsehindrade 274 

Förbundet Vi Unga 4 242 

FNUF- Föreningen Nordens Ungdomsförbund 1 017 

Grön Ungdom Riksorganisationen 1 913 

IOGT-NTOs Juniorförbund 11 431 

jagvillhabostad.nu 1 032 

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige 1 568 

KFUK-KFUMs Triangelförbund 1 610 

KFUK-KFUMs Sverige 11 507 

Kontaktnätet 3 653 

KRIK - Kristen Idrottskontakt 2 429 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 3 186 

Liberala Ungdomsförbundet 1 364 

Mattecentrum 7 452 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF-Ungdom) 1 582 

Moderata Ungdomsförbundet 11 105 

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorg., MoKS 2 137 

Ny Generation Elev- och Studentorganisation 7 651 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 3 434 

Peace Works 3 624 

Pingst ung (PU) 12 755 

Popkollo 2 121 

Reacta 

Källa: MUCF:s ansökningssystem. 

2 418 
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Tabell B.9b 

Organisation Antal medlemmar 

RFSL Ungdom 

Riksförbundet Goodgame 

Riksförbundet Sveriges 4H 

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 

1 191 

20 920 

8 345 

2 330 

Riksförbundet Unga Musikanter 35 224 

Riksorganisationen Unga Reumatiker 670 

Riksorganisation Unga Synskadade 270 

Romska Ungdomsförbundet 2 922 

Rädda Barnens Ungdomsförbund 1 474 

SALT- Barn och unga i EFS 6 374 

Scoutförbundet 26 975 

Serbiska Ungdomsförbundet 2 444 

Serbiska Ungdomsorganisationen 3 125 

SESUS 5 939 

Smart Ungdom 2 852 

Studentradio i Sverige 19 052 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 3 146 

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund 994 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 4 761 

Svenska Kyrkans Unga 9 631 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 004 

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 1 612 

Sverigedemokratisk Ungdom 2 288 

Sverigefinska Ungdomsförbundet 593 

Sveriges Blåbandsungdom 845 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 550 

Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO 4 368 

Sveriges Elevkårer 64 850 

Sveriges elevråd 4 683 

Sveriges Elevråd SVEA 1 416 

Sveriges Frimärksungdom 1 735 

Sveriges Hundungdom 6 235 

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförb, P-riks 1 465 

Sveriges Schackförbund 23 045 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 4 548 

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 6 388 

Sveriges Unga Muslimer 1 596 

Sveriges Ungdomsråd 919 

Sverok 60 823 

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 6 573 

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet 1 959 

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 6 055 

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet 3 273 

Sáminuorra 185 

Tamam 

Källa: MUCF:s ansökningssystem. 

1 041 
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Tabell B.9c 

Organisation 

Turkiska Ungdomsförbundet 

Antal medlemmar 

3 323 

Ung Företagsamhet i Sverige 21 867 

Ung Media Sverige 4 647 

Ung Pirat 2 315 

Ung Vänster 1 689 

Unga Allergiker 1 313 

Unga Funkisar 457 

Unga Hörselskadade 355 

Unga KRIS-förbundet 1 111 

Unga Sportfiskares Förbund 1 153 

Unga Örnars Riksförbund 3 346 

Ungdom Mot Rasism 2 759 

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 3 261 

UNGiKÖR 4 025 

Utrikespolitiska Förbundet Sverige 2 354 

Älska livet 

Totalt 

Källa: MUCF:s ansökningssystem. 

1 677 

593 018 

Myndighetens uppgifter om antalet medlemmar i i några fall uppgift om medlemmar fördelat på kön i 
åldern 6–25 år fördelat på kön kommer från ansökan tabell B.11 och det förekommer också i flera fall att 
om organisationsbidrag för barn- och ungdomsorgani- uppgifterna om antalet medlemmar skiljer sig från 
sationer. I ansökan om bidrag för 2015 var uppgiften uppgifterna om antalet bidragsgrundande medlemmar 
om könstillhörighet frivillig att lämna. Därför saknas i tabell B.9. 

Tabell B.10 Antalet bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationer, 6-25 år. 
2013-2015 

2015 2014 2013 

Totalt 593 018 629 067 654 582 
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Tabell B.11a Antalet bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationerna efter 
kön, 6-25 år. 2015 

Organisation 

Albakos - Albanska Ungdoms Center 

Assyriska Ungdomsförbundet 

ATR UNG 

Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet (BHUF) 

Booster riksförbund 

Centerpartiets Ungdomsförbund 

CISV Sverige 

Credo - Sv. Evangeliska student- och gymnasistförening 

Devote (f.d.Grounded Association) 

DövBlind Ungdom 

EFK Ungs Bidragsspår 

Equmenia 

Esport United 

Europeiska Ungdomsparlamentet 

Freethem 

Fria Moderata Studentförbundet 

Fritidsforum 

Fältbiologerna 

Förbundet Aktiv Ungdom 

Förbundet Skog och Ungdom 

Förbundet Unga Forskare 

Förbundet Unga Rörelsehindrade 

Förbundet Vi Unga 

FNUF- Föreningen Nordens Ungdomsförbund 

Grön Ungdom Riksorganisationen 

IOGT-NTOs Juniorförbund 

jagvillhabostad.nu 

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige 

KFUK-KFUMs Idrottsförbund 

KFUK-KFUMs Sverige 

Kontaktnätet 

KRIK - Kristen Idrottskontakt 

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 

Liberala Ungdomsförbundet 

Mattecentrum 

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF-Ungdom) 

Moderata Ungdomsförbundet 

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorg., MoKS 

Ny Generation Elev- och Studentorganisation 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

Peace Works 

Pingst ung (PU) 

Popkollo 
Reacta 

Kommentar: Om uppgift om kön saknas anges endast totalt. 

Tjejer Killar Andra Totalt 

Antal 
medlemmar vid 

beräkning av 
bidrag 

750 783 1533 1533 

1524 2163 3687 2269 

2434 855 3289 3289 

1159 1353 2512 2512 

839 781 1620 1620 

616 1854 2470 2470 

1306 

462 338 1 801 801 

1293 

1732 881 2613 2613 

19 15 34 34 

1822 1562 3384 3384 

7188 6326 13514 13514 

54 1081 1135 1135 

615 392 1007 1007 

860 355 1215 1215 

337 699 1036 1036 

1877 2723 79 4679 4679 

1192 590 1782 1782 

8377 4898 13275 13275 

3457 4094 7551 7551 

1427 1399 29 2855 2855 

134 140 274 274 

1951 2291 4242 4242 

606 411 1017 1017 

1127 786 1913 1913 

6322 5109 11431 11431 

674 333 25 1032 1032 

747 821 1568 1568 

9189 17681 26870 1610 

5804 6372 4 12180 11507 

1762 1891 3653 3653 

1077 1352 2429 2429 

1634 1552 3186 3186 

525 838 1 1364 1364 

4354 3098 7452 7452 

667 915 1582 1582 

5052 6053 11105 11105 

912 1224 1 2137 2137 

4750 2901 7651 7651 

1655 1779 3434 3434 

2637 862 125 3624 3624 

6765 5990 12755 12755 

1737 381 3 2121 2121 
1585 833 2418 2418 
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Tabell B.11b 

Organisation 

RFSL Ungdom 

Riksförbundet Goodgame 

Riksförbundet Sveriges 4H 

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 

Riksförbundet Unga Musikanter 

Riksorganisationen Unga Reumatiker 

Riksorganisation Unga Synskadade 

Romska Ungdomsförbundet 

Rädda Barnens Ungdomsförbund 

SALT- Barn och unga i EFS 

Scoutförbundet 

Serbiska Ungdomsförbundet 

Serbiska Ungdomsorganisationen 

SESUS 

Smart Ungdom 

Studentradio i Sverige 

Svenska Alliansmissionens Ungdom 

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund 

Svenska Celiakiungdomsförbundet 

Svenska Kyrkans Unga 

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 

Sverigedemokratisk Ungdom 

Sverigefinska Ungdomsförbundet 

Sveriges Blåbandsungdom 

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO 

Sveriges Elevkårer 

Sveriges elevråd 

Sveriges Elevråd SVEA 

Sveriges Frimärksungdom 

Sveriges Hundungdom 

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförb, P-riks 

Sveriges Schackförbund 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 

Sveriges Unga Muslimer 

Sveriges Ungdomsråd 

Sverok 

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet 

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet 

Sáminuorra 
Tamam 

Tjejer Killar Andra Totalt 

Antal 
medlemmar vid 

beräkning av 
bidrag 

1191 

325 20595 20920 20920 

6533 1812 8345 8345 

1236 1094 2330 2330 

22192 13032 35224 35224 

499 171 670 670 

131 139 270 270 

1136 1786 2922 2922 

857 606 11 1474 1474 

3559 2815 6374 6374 

11469 14990 516 26975 26975 

1257 1302 2559 2444 

1380 1745 3125 3125 

2794 3145 5939 5939 

1424 1428 2852 2852 

9669 9374 9 19052 19052 

1651 1495 3146 3146 

871 123 994 994 

3051 1708 2 4761 4761 

6321 3310 9631 9631 

603 401 1004 1004 

1167 443 2 1612 1612 

469 1819 2288 2288 

363 230 593 593 

470 375 845 845 

374 311 6 691 550 

2376 1843 4219* 4368 

36965 27885 64850 64850 

2371 2312 4683 4683 

0 0 1416 1416 1416 

903 832 1735 1735 

5682 553 6235 6235 

1465 1465 1465 

10275 12770 23045 23045 

2316 2232 4548 4548 

1635 4753 6388 6388 

796 800 1596 1596 

919 

7917 52847 59 60823 60823 

2867 3706 6573 6573 

1131 828 1959 1959 

3026 3029 6055 6055 

1652 1621 3273 3273 

115 70 185 185 
426 615 1041 1041 
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Tabell B.11c 

Organisation 

Turkiska Ungdomsförbundet 

Ung Företagsamhet i Sverige 

Ung Media Sverige 

Ung Pirat 

Ung Vänster 

Unga Allergiker 

Unga Funkisar 

Unga Hörselskadade 

Unga KRIS-förbundet 

Unga Sportfiskares Förbund 

Unga Örnars Riksförbund 

Ungdom Mot Rasism 

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 

UNGiKÖR 

Utrikespolitiska Förbundet Sverige 

Älska livet 

Totalt* 
Ej lämnat uppgift om kön, totalt*** 

Totalt redovisade 

* Uppgiften om antalet medlemmar fördelat på könstillhörighet skiljer sig från uppgiften om det totala antalet bidragsgrundande
medlemmar i tabell B.9. 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 2015 har inte organisationen behövt revi
dera eller korrigera dessa uppgifter på samma sätt som uppgiften om bidragsgrundande medlemmar.
** Två organisationer har uppgett alla sina 2 881 medlemmar som tillhörande kategorin Andra.
*** 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 organisationen inte prioriterat att inhämta uppgiften efter
som den inte varit obligatorisk.

Tjejer Killar Andra Totalt 

Antal 
medlemmar 

vid beräkning 
av bidrag 

1539 1784 3323 3323 

11249 10618 21867 21867 

4647 

316 1999 2315 2315 

968 721 1689 1689 

694 609 10 1313 1313 

260 197 457 457 

190 165 355 355 

515 596 1111 1111 

200 953 1153 1153 

2048 1552 20 3620 3346 

1838 911 10 2759 2759 

1629 1632 3261 3261 

2930 1095 4025 4025 

1555 772 27 2354 2354 

1015 662 1677 1677 

285 607 321 966 3 821** 611 394 593 018 
9 505 

620 899 

Tabell B.12 Antalet medlemmar i ungdomsorganisationer efter kön, 6-25 år. 2013-2015 

2015 2014 2013 

Tjejer 

Killar 

Andra 

Uppgift om kön har inte lämnats 

285 607 

321 966 

3 821 

9 505 

282 174 282 665 

335 533 367 270 

28 463 808 

13 452 12 464 

Totalt 620 899 659 622  663 207 
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Kommentar: Myndigheten inhämtar information om antal medlemmar fördelade på ålder i ansökningsformuläret om bidrag från och med 2016 .



 

 

ÅTERRAPPORTERING Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

Tabell B.13 Jämförelse 2013–2015, kronor 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidrag till organisationer som 
företräder nationella minoriteter 
Organisationsbidrag till organisationer som 
företräder unga med funktionsnedsättning 
Organisationsbidrag beviljat med undantag 
från vissa villkor 

Summa 

Ungdomsorganisationernas lokala verksam
heter 

Summa 

2015 2014 2013 
Beviljat 

64 047 642 

1 222 874 

5 524 477 

1 200 000 

71 994 993 

139 999 983 

211 994 976 

Antal 

88 

3 

9 

3 

103 

103 

206 

Beviljat 

63 542 343 

1 279 893 

4 922 745 

2 250 000 

71 994 981 

139 999 961 

211 994 942 

Antal 

89 

3 

8 

6 

106 

106 

212 

Beviljat 

64 007 654 

1 263 857 

5 523 451 

1 200 000 

71 994 962 

139 999 989 

211 994 951 

Antal 

87 

3 

9 

3 

102 

102 

204 

Statligt stöd för organisationers 
arbete för barn och unga på lokal nivå 

Enligt villkor i regleringsbrevet för 2015 skulle Myn
digheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utlysa 
och fördela: 

• 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de
bidragsberättigade ungdomsorganisationerna. Detta 
redovisas i tabellerna B.5–B.8. 

• 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 verksamhets
former inom barn- och ungdomsorganisationer på 
riks- eller lokal nivå som inte uppfyller de villkor som 
gäller för statsbidrag från etablerade statliga bidrags
givare, fonder och stiftelser. 

Projektbidrag för att stödja barns och ungdo
mars självständiga organisering och infl ytande 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 tilldelades 24 180 000 kronor att fördela 
till det ändamålet. I tabell B.14 redovisas vilka orga
nisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp 
för 2015. I tabell B.15 redovisas vilka organisationer 
av dessa som beviljats bidrag på grund av att de inte 
uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från eta
blerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 ÅTERRAPPORTERING 

Tabell B.14 Projektbidrag till ungdomars organisering 2015, kronor 

Organisation Bidragsbelopp 

ABF Malmö 499 400 

ABF Södra Småland 268 000 

Astronomisk Ungdom 400 000 

Compassen 264 000 

Demokrati för Barns Framtid 461 560 

Dialogen Resurscentrum för kvinnor Haninge 439 000 

Distriktsföreningen Popkollo Stockholm 415 005 

Familjehemsmöten 500 000 

Forum-Idéburna organisationer med social inriktning 600 400 

Förbundet Hassela Solidaritet 697 700 

Förbundet Vi Unga 779 000 

Föreningen Peace&Love 609 000 

Föreningsalliansen i Jokkmokk 900 000 

Hela Sverige ska leva 600 000 

Hidde Iyo Dhaqan 450 000 

Hjärtums Idrottssällskap 350 000 

IM Individuell Människohjälp 597 350 

Individuell människohjälp 670 000 

jagvillhabostad.nu 571 740 

Jordbrukare-ungdomens Förbund 200 000 

jordens vänner 295 920 

KFUM JKS Stockholm 164 000 

Ladyfest Göteborg 600 000 

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer 670 000 

lunds kickboxnings sällskap/real fighter 384 336 

Nyköpings BIS Fotboll 429 251 

PeaceWorks 420 000 

PUSH Sverige 450 000 

Reacta 400 000 

Riksförbundet Sveriges 4H 500 000 

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden 599 800 

Romska Ungdomsförbundet 750 000 

RUM Värmland 103 500 

Rädda Barnen 700 000 

Rådet av Enade Kreoler 640 000 

Somalilands Förening 800 600 

Studieförbundet Bilda 757 100 

Studieförbundet vuxenskolan Värmland 291 170 

SV Skaraborg 639 000 

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 218 000 

Svenska Samernas Riksförbund, SSR 390 000 

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T 376 450 

Sverok 500 000 

UMIS Förening 440 211 

Verdandi 700 000 

Verdandi Stockholmskretsen 500 000 

Vi Unga Uppsala distrikt 589 500 

Öppet Hus för unga romer 599 000 
Totalt 24 179 993 
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ÅTERRAPPORTERING Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

Tabell B.15 Organisationer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och som 
beviljats projektbidrag med syftet att möta villkoren för organisationsbidrag 2015, kronor 

Organisation* 

Astronomisk Ungdom

Bidragsbelopp 

400 000 

Föreningen Peace & Love  609 000 
Jordbrukare-ungdomens Förbund  200 000 
PUSH Sverige  450 000 

Riksföreningen Svenska Gospel

Totalt 

*Dessa organisationer ingår även i den samlade översikten i tabell 14.

599 800 

2 258 800 

Tabell B.16 Jämförelse 2013-2015, kronor 

2015 2014 2013 
Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat 

Totalt 133 48 24 179 993 kr 131 42 24 180 000 kr 85 32 21 180 000 kr 

Statsbidrag till kvinnors organisering 

I regleringsbrevet för 2015 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 28 163 000 
kronor att fördela som stöd till kvinnors organisering. 
Syftet med bidraget är att stödja kvinnors organi
sering 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 etablerings
bidrag samt verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidra
get är reglerat och hanteras som ett projektbidrag. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
beslutar om hur stor andel av bidraget som ska för

delas enligt de nämnda bidragsformerna. Under 2015 
fördelades 74 procent som organisations- eller etable
ringsbidrag, vilket är något högre än föregående år, 
men på samma nivå som 2013 (72 procent 2014 och 
74 procent 2013). Fördelningsprincipen grundar sig 
på inriktningen inom politiken för det civila samhället 
där regeringen eftersträvar att andelen organisations
bidrag och liknande generella bidrag ökar i förhållan
de till mer styrande bidragsformer. 

Här redovisas vilka organisationer som beviljades 
organisations- och etableringsbidrag samt verksam
hetsbidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. 
Vidare redovisas jämförande resultat för 2013–2015. 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 

ÅTERRAPPORTERING 

Tabell B.17 Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering 2015, kronor 

Organisation Bidragsbelopp 

ORGANISATIONSBIDRAG 
1,6 miljonerklubben 655 200 

Amningshjälpen 252 000 

Assyriska kvinnoförbundet 383 040 

Bethnahrins Kvinnoförbund 252 000 

BPW Sweden 252 000 

Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum 252 000 

Federationen Wizo Sverige 655 200 

Fjällorna 252 000 

Forum-Kvinnor och Funktionshinder 544 320 

fredrika bremer förbundet 655 200 

Fristående Husmodersförbundet 222 500 

Födelsehuset 332 640 

Give it forward 302 400 

Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen 332 640 

Gröna kvinnor 222 500 

Haro 604 800 

Interfem 332 640 

Internationella Kvinnoförbundet 283 040 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 604 800 

Internationella Rom och Resande Kvinnoforum/ IRKF 604 800 

Kinesiska Riksförbundet i Sverige 201 600 

Kristen & Kvinna 252 000 

KSAN 655 200 

Kurdistan kvinnoförbund 383 040 

Kurdistans demokratiska kvinnoförbund i Sverige 222 500 

Kvinnliga Akademikers Förening 222 500 

Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i Sverige 332 640 

Kvinnor för Fred 604 800 

Kvinnor för mission 332 640 

Kvinnor i Svenska kyrkan 332 640 

KvinnorKan 222 500 

Kvinnorättsförbundet (KRF) 222 500 

Musikföreningen Lilith Eve 191 520 

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken 222 500 

Operation 1325 655 200 

RFHL Qvinna 252 000 

RIFFI 555 200 

RIksförbundet Hem och Samhälle 655 200 

Serbiska riksförbundet 211 680 

SIOS kvinnokommitté 222 500 

Sisters International 302 400 

Spillkråkan 222 500 

Svensk- Turkiska Kvinnoförbundet 211 680 

Svenska kvinnors vänsterförbund 222 500 
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Årsredovisning 2015 

Tabell B.17b 

BidragsbeloppOrganisation 

ORGANISATIONSBIDRAG 
Sverigefinskt Kvinnoforum 252 000 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 655 200 

Sveriges Kvinnolobby 655 200 

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar 302 400 

Tjejzonen 252 000 

Turkiska Kvinnoförbundet 222 500 

Ukrainska Alliansen i Sverige 161 280 

UN Women Sverige 655 200 

Winnet Sverige 655 200 

Women for Sustainable Growth 191 520 

Zonta International Distrikt 21 383 040 

ETABLERINGSBIDRAG 
Iranska flyktingars riksförbund (IFRS) 201 600 

Kvinnoförbundet för demokrati 222 500 

Svensk - Kinesiska Kulturföreningen i Stockholm 222 500 

Totalt 20 937 300 

Tabell B.18 Jämförelse 2013–2015, kronor 

2015 2014 
Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt 

68 57 20 290 700 kr 67 48 19 519 000 kr 65 52 

3 1 646 600 kr 4 3 693 000 kr 10 3 

71 58 20 937 300 kr 71 51 20 212 000 kr 75 55 

2013 
Beviljat 

20 157 500 kr 

660 000 kr 

20 817 500 kr 

Organisa
tionsbidrag 

Etablerings
bidrag 

Totalt 
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Årsredovisning 2015 ÅTERRAPPORTERING 

Tabell B.19 Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering 2015, kronor 

Organisation Bidragsbelopp 

Ändamål: DEMOKRATI 

Sveriges Kvinnolobby 670 000 

Sweq 228 000 

Trajosko Drom 295 000 

Summa 1 193 000 

Ändamål: HÄLSA 

Interfem 820 000 

Nxtme 673 000 

Tjejzonen 650 000 

Summa 2 143 000 

Ändamål: INTERNATIONELLT UTBYTE/KONFERENS 

Spillkråkan 39 000 

Summa 39 000 

Ändamål: JÄMSTÄLLDHET OCH ARBETSMARKNAD 

Resurscenter för rysktalande kvinnor Berus 404 400 

Yoko djs 449 205 

Summa 853 605 

Ändamål: MAKT OCH INFLYTANDE 

Maktsalongen 656 971 

Varken hora eller kuvad (VHEK) 750 000 

Wift Sverige 400 000 

Summa 1 806 971 

Ändamål: OPINIONSBILDNING 

Malmö Jämställdhetsbyrå 650 124 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 485 000 

Summa 1 135 124 

Ändamål: ORGANISATIONSUTVECKLING 

Kvinnofronten 55 000 

Summa 55 000 

Totalt 7 225 700 

Tabell B.20 Jämförelse 2013-2015 

2015 2014 2013 

Sökt Sökt Sökt 

Totalt 60 15 59 23 71 18 

Beviljat Beviljat Beviljat 

7 225 700 kr 7 951 000 kr 7 300 765 kr 
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Statsbidrag till jämställdhetsprojekt 

I regleringsbrevet för 2015 tilldelades Myndigheten Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 9 000 000 bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
kronor att fördela som stöd för jämställdhetsprojekt i 
syfte att främja jämställdhetspolitikens mål. 

Tabell B.21 Statsbidrag till jämställdhetsprojekt 2015, kronor 

Organisation Bidragsbelopp 

Ändamål: EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET 

Fredrika Bremer förbundet 200 000 

Fryshuset 385 000 

Summa 585 000 

Ändamål: JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE 

Allt är Möjligt 300 000 

Crossing Boarders 350 000 

Förbundet Skog och Ungdom 292 500 

Ideella föreningen Kosmosklubben 450 000 

Norrbottens Idrottsförbund 300 000 

Somaliska riksförbundet i Sverige 610 000 

Svenska kvinnors Europanätverk, SKEN 53 800 

Wikimedia Sverige 486 000

 Summa 2 842 300 

Ändamål: JÄMN FÖRDELNING AV DET OBETALDA HEM- OCH OMSORGSARBETET 

ASOV Stockholm 469 000

 Summa 469 000 

Ändamål: MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA 

1000möjligheter 582 330 

Diskrimineringsbyrån Humanitas 500 000 

FATTA 600 480 

Futebol dá força Sverige 130 400 

Novahuset 500 000 

Riksförbundet Goodgame 395 000 

Riksförbundet Shahmama och Salsal 235 000 

Riksorganisationen Män för Jämställdhet 425 000 

Tjejjouren Juventas systrar 600 000 

TRIS tjejers rätt i samhället 565 000 

Turkiska Ungdomsförbundet 570 490

 Summa 5 103 700 

 Totalt 9 000 000 

Tabell B.22 Jämförelse 2013-2015 

2015 2014 2013 

Sökt Sökt Sökt 

Totalt 70 22 71 18 98 22 

Beviljat Beviljat Beviljat 

9 000 000 kr 6 998 824 kr 8 999 704 kr 
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Årsredovisning 2015 ÅTERRAPPORTERING 

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
I regleringsbrevet för 2015 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 or
ganisationernas egna initiativ och verksamheter som 

rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället. 
Nedan redovisas vilka organisationer som bevilja

des organisations- eller etableringsbidrag och med 
vilka belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 
2013–2015. 

Tabell B.23a Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 2015, kronor 

Organisation Bidragsbelopp 

ORGANISATIONSBIDRAG 
Afrosvenskarnas Riksförbund 239 926 

Albanska Föreningars Union i Sverige 428 237 

Albanska riksförbundet Iliria 281 962 

Armeniska riksförbundet i Sverige 269 056 

Assyriska Riksförbundet i Sverige 528 509 

BANGLADESH RIKSFÖRBUND I SVERIGE 277 579 

Bangladesh Riksförening i Sverige 285 188 

Bolivianska Riksförbundet 285 481 

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige 467 997 

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige 594 520 

Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet i Sverige 300 379 

Centrum mot rasism (CMR) 400 000 

Djibouti Kvinnor Riksförbund 236 299 

Eritreanska Riksförbundet i Sverige 270 568 

F.A.P.S. Portugisiska Riksförbundet 239 487 

FAIS-IR 288 859 

Finlandssvenskarna riksförbund i Sverige 288 661 

Grekiska Riksförbundet 371 293 

Immigranternas centralförbund 421 209 

Immigranternas Riksförbund 339 508 

Internationella Kvinnoförbundet 292 216 

Iransk och kurdisk integrations riksförbund i Sverige (I. K. I. R) 278 733 

Iranska flyktingars riksförbund (IFRS) 389 101 

Iranska Riksförbundet i Sverige 481 296 

IRIS (Invandrarnas Riksförbund i Sverige) 292 323 

Kaldeiska riksförbund i Sverige 261 799 

Kinesiska Riksförbundet i Sverige 269 813 

Kroatiska riksförbundet 398 107 

Kurdiska Federationen Paraply (KFP) 386 436 

Kurdiska Riksförbundet 465 008 

Kurdiska Unionens riksförbund 300 175 

Letternas Riksförbund i Sverige 242 237 

Makedoniska riksförbundet 323 953 

Polska kongressen i Sverige 377 352 

Polska Riksförbundet 306 395 

RIFFI 339 311 

Riksförbundet Banjaluka i Sverige 263 793 

Ryska riksförbundet i Sverige 294 166 

Serbernas riksförbund i Sverige 530 691 

Serbiska riksförbundet 485 856 

SIOS 480 000 
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Tabell B.23b 

BidragsbeloppOrganisation 

ORGANISATIONSBIDRAG 
Slovenska Riksförbundet 246 981 
Somaliland riksförbund i Sverige 354 274 
Somaliska riksförbundet i Sverige 354 766 
Sudanesiska Riksförbundet 274 752 
Svensk-kurdiska Riksförbundet 251 444 
Svensk-Turkiska Riksförbundet 371 165 
Sverigeesternas förbund 285 513 
Syrianska Riksförbundet i Sverige 661 546 
Turkiska Riksförbundet 630 979 
Ukrainska Alliansen 246 462 
Ungerska Riksförbundet 434 414 
Yarsan Förbundet 279 222 
ETABLERINGSBIDRAG 
ERIS (Eritreanska riksförbundet i Sverige) 80 000 

Mongoliska Riksförening i Sverige 80 000 

Syriska Riksförbundet 80 000 

Totalt 18 904 997 

Tabell B.24 Jämförelse 2013-2015 

2015 

Beviljat 

18 664 997 

240 000 

2014 

Sökt Sökt Beviljat 

18 825 000 

80 000 

Sökt 

60 53 58 53 57 53 

14 3 12 1 15 3 

2013 

Beviljat 

18 665 000 

240 000 

18 905 000 

Organisa
tionsbidrag 

Etablerings
bidrag 

Totalt 74 56 18 904 997 70 54 18 905 000 72 56 
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Kommentar: Utfallet i organisationsbidrag 2015 skiljer sig från den faktiska utbetalningen (18 991 080 kr) på grund av en 
organisation som skulle ha fått bidrag från anslag 2014 istället fick anslag från 2015. 
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Årsredovisning 2015 ÅTERRAPPORTERING 

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

I regleringsbrevet för 2015 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 298 000 kro
nor att fördela som stöd till organisationer för homo
sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Syftet med 
bidraget är att stödja organisationernas egna initiativ 
och verksamheter med ändamål att stärka ställningen 

i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuel
la och för personer med könsöverskridande identitet 
eller uttryck. 

Nedan redovisas vilka organisationer som bevilja
des organisations- eller etableringsbidrag och med 
vilka belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 
2013–2015. 

Tabell B.25 Statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller 
personer med könsöverskridande identitet eller uttryck 2015, kronor 

EKHO 

HBTs Sverige 

Homo-, bi- och transliberaler 

RFSL 

Sveriges Förenade HBTQ Studenter 

Transföreningen FPES 

Öppna Moderater 

405 899 

897 544 

364 788 

4 196 990 

481 453 

489 110 

462 216 

Totalt 

Tabell B.26 Jämförelse 2013–2015, kronor 

BidragsbeloppOrganisation 

7 298 000 

Organisa
tionsbidrag 

Etablerings
bidrag 

Totalt 

Sökt 

6 

3 

9 

2015 

Beviljat Sökt 

7 7 298 000 7 

1 

7 7 298 000 8 

2014 

Beviljat Sökt 

6 7 298 000 6 6 

1 1 

6 7 298 000 7 7 

2013 

Beviljat 

6 147 998 

150 000

6 297 998 
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Statsbidrag till verksamhet mot 
rasism och liknande former av intolerans 

I regleringsbrevet för 2015 tilldelades Myndigheten av intolerans som kan ta sig uttryck i bland annat 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 8 320 000 kro- antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och 
nor att fördela som stöd till verksamheter mot rasism homofobi. 
och liknande former av intolerans. Bidraget lämnas Nedan redovisas vilka organisationer och stiftelser 
i form av projektbidrag till verksamheter som mot- som beviljades bidrag, med vilka belopp och för vilka 
verkar eller förebygger rasism eller liknande former ändamål. Vidare redovisas jämförande resultat för 

2013–2015. 

Tabell B.27 Organisationer som fått statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande 
former av intolerans, 2015. Kronor 

Ändamål: AFROFOBI 

Adoptionscentrum 600 000 

Afrosvenskarna i Stockholm 550 000 

Kongo Föreningen i Stockholm 307 000 

Muzicadelic Entertainment för Eleza projektet  600 000 

Summa 2 057 000 

Ändamål: ANTISEMITISM 

Federationen Wizo Sverige 593 000 

Judiska församlingen 500 000 

Summa 1 093 000 

Ändamål: ANTIZIGANISM 

É Romani Glinda 335 000 

Le Romané Nevimata 300 000 

Summa 635 000 

Ändamål: HOMO-, BI- OCH TRANSFOBI 

Interfem 600 000 

Sveriges Förenade HBTQ-studenter 300 000 

Summa 900 000 

Ändamål: ISLAMOFOBI 

Sveriges förenade muslimer 300 000 

Sveriges Unga Muslimer 455 000 

Summa 755 000 

Ändamål: RASISM 

BidragsbeloppOrganisation 

ABF Dala Finnmark 

Centrum mot rasism 

Fritidsforum 

SIOS 

PeaceWorks 

Stiftelsen Gaaltije 

United Africa Riksförbund 

280 000 

400 000 

550 000 

600 000 

500 000 

350 000 

200 000 

Summa 2 880 000
 Totalt 8 320 000 

Tabell B.28 Jämförelse 2013-2015, kronor 

2015 2014 2013 
Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat 

Totalt 83 19 8 320 000 34 14 8 320 000 75 16 8 320 000 
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Årsredovisning 2015 ÅTERRAPPORTERING 

Statsbidrag för verksamhet 
som värnar demokratin 

I regleringsbrevet för 2015, med ändringsbeslut främjande verksamhet och statsbidrag till verksamhet 
Ku2015/02716 D, tilldelades Myndigheten för ung- mot våldsbejakande extremism. 
doms- och civilsamhällesfrågor 5 600 000 kronor för Nedan redovisas vilka organisationer som bevilja-
att stödja verksamhet som värnar demokratin mot des bidrag och med vilka belopp. Projekten är olika i 
våldsbejakande extremism. Statsbidraget ersatte de inriktning och arbetsform och samlas bäst under ett 
två tidigare stödformerna statsbidrag för demokrati- ändamål. Vidare redovisas jämförande resultat för 

2013–2015. 

Tabell B.29 Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin 2015, kronor 

BidragsbeloppOrganisation 

Ändamål: FÖREBYGGA OCH MOTVERKA ANTIDEMOKRATISKA BETEENDEN, RADIKALISERING 
OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISTMILJÖER 

Boo Folkets Hus 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland 

Djurens Rätt 

Flamman Ungdomarnas Hus 

Forum-Idéburna organisationer med social inriktning 

Kurdiska Federationen Paraply (KFP) 

Kurdistan kvinnoförbund 

Kävlinge kommun 

Lunds kickboxnings sällskap/real fighter 

Nacka Somaliska förening 

Somali dialogue center 

Somali-swedish development & relief association 

Spiritus Mundi 

Stiftelsen Expo 

Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö 

Waamo Samhällsutveckling Organisation 

188 000 

434 000 

450 000 

300 000 

495 000 

160 000 

400 000 

250 000 

195 000 

250 000 

300 000 

199 000 

416 500 

610 000 

171 800 

280 000 

Totalt 5 099 300 

Tabell B.30 Jämförelse 2013-2015, kronor 

2015 2014 2013 
Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat 

Verksam
heter som 
värnar 41 16 5 099 300 kr 

demokratin 

Demokrati
främjande 15 7 3 600 000 kr 42 7 2 698 840 kr 
verksamhet* 

Verksamhet 
mot vålds
bejakande 19 8 4 373 000 kr 14 9 3 699 235 kr 

extremism 

Totalt 41 16 5 099 300 kr 34 15 7 973 000 kr 56 16 6 398 075 kr 

* Här ingick 2013 verksamhet med ledarskapsutbildning. Under 2015 fördelades bidrag endast som stöd till verksamhet som värnar demokratin, vilket omfattar 
både tidigare stödformer. 
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Statsbidrag till verksamhet för demokratisk 
delaktighet genom lokala resurscenter 

I regleringsbrevet för 2015 tilldelades Myndigheten Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 100 000 bidrag och med vilka belopp. Bidraget var nytt 2015, 
kronor (varav 350 000 kronor för administration och det finns därför ingen jämförelse med tidigare år.
100 000 kronor för uppföljning) för att fördela som 
statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktig
het genom lokala resurscenter. 

Tabell B.31 Statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscen
ter 2015, kronor 

Organisation 

Unga Örnar Luleå 

Vidablickskyrkans församling 

Waamo Samhällsutveckling Organisation 

Totalt 

Bidragsbelopp 

567 000 

563 000 

520 000 

1 650 000 
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Medel till studier om det civila samhället 

I regleringsbrevet för 2015 tilldelades Myndigheten Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 558 000 bidrag och med vilka belopp. Vidare redovisas jämfö
kronor för att fördela som bidrag för studier om det rande resultat för 2013–2015. 
civila samhället. 

Tabell B.32 Medel till studier om det civila samhället 2015, kronor 

Organisation 

Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Göteborg universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 

Karlstads universitet 

Lunds universitet 

Totalt 

Bidragsbelopp 

112 347 

112 347 

1 096 532 

959 513 

1 277 261 

3 558 000 

Tabell B.33 Jämförelse 2013-2015, kronor 

2015 2014 2013 
Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat 

Totalt 30 5 3 558 000 kr 22 5 4 200 000 kr 39 4 3 500 000 kr 
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Kostnader för administrationen av statsbidrag

I regleringsbrevet 2015 fick myndigheten i uppdrag 
att lämna en samlad redovisning och en analys av 
kostnaderna för administrationen av samtliga stats
bidrag som myndigheten ansvarar för. I kapitlet 
Prestationer, avsnitt Prestationsområde bidrag ges en 
övergripande redovisning av detta. Nedan följer en 
mer detaljerat redovisning på bidragsnivå. 

Tabellerna nedan visar antal beslut inom varje bi
dragsform som myndigheten har ansvarat för under 
2015, den totala kostnaden för var och en av dessa 
samt snittkostnaden per beslut. Kostnaderna innehåll
er bokförda verksamhetskostnader, lönekostnader 
enligt tidsredovisningen och en andel av de myndig
hetsgemensamma kostnaderna (motsvarande 397 
405 kr för en årsarbetskraft). 

Lägg märke till att antal beslut i tabellerna nedan 
inte är lika med antal beslut i ansökningar om bidrag 
som finns i tabellerna B.1 – B4. Nedan ingår både 
beslut för ansökningar om bidrag och beslut om slu
trapporter. 

Som tabellerna visar så skiljer sig kostnaderna en 
del mellan olika bidragsformer. Faktorer som leder till 
högre kostnader för hanteringen av bidrag är bland 
annat om det är ett nytt område för myndigheten 
och därför finns behov av förberedande insatser, om 
det är behov av aktiviteter utöver de ordinarie för 
att förmedla kunskap om bidraget, om målgrupperna 
behöver särskilda informationsåtgärder och stöd i 
ansökningsprocessen, om det ställs särskilda krav på 
handläggningen av ansökningar och på slutredovis

ning samt om det finns särskilda krav på återredovis
ning, analys och spridning av resultat. Myndigheten 
har ett effektivt teknikstöd i det elektroniska hand
läggningssystemet UAS, där nya bidragsformer kan 
läggas in med en rimlig insats. Myndigheten har även 
bra erfarenhet från utveckling av riktlinjer och rutiner 
för nya bidrag. 

Av tabell B.35 Projekt- och verksamhetsstöd framgår 
att särskilt stödet till hälsofrämjande insatser bland 
romer, stöd till antidiskrimineringsverksamhet och 
Erasmus+ ligger högre i kostnad per beslut än övriga. 
Uppdraget om hälsofrämjande insatser bland ro
mer innehöll arbete med erfarenhetsutbyten mellan 
romska och icke-romska organisationer vilket bidrog 
till högre administrativa kostnader. Inom antidis
krimineringsverksamheten togs det fram en intern 
rapport om vad som måste vara en miniminivå för 
att verksamheterna ska följa förordningens krav. 
Verksamhet i Erasmus+ innehåller många och breda 
insatser knutna till de olika delprogrammen, allt från 
större internationella konferenser till ett omfattande 
regelverk runt bidragshanteringen. Implementeringen 
av det nya programmet Erasmus+ har också medfört 
nya IT-system som inte alltid har fungerat 
tillfredsställande. Detta har fått till följd att mer tid 
har lagts på administration av projekten, för att 
uppfylla alla de krav som ställs på nationella kontor 
för Erasmus+. Detta innebär att kostnaden per beslut 
blir högre än inom de nationella bidragen. 

Tabell B.34 Organisationsstöd 

Antal beslut Kostnad, 
tkr 

Kostnad per 
beslut, tkr 

UNGDOMSPOLITIK 

Barn- och ungdomsorganisationer* 115 1 006 9 

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET 

Etniska organisationer 74 772 10 

Kvinnors organisering 122 665 5 

Hbtq-organisationer 9 90 10 

* Alla barn- och ungdomsorganisationer som ansökte om organisationsbidrag ansökte i samma ansökan om organi
sationsbidrag till lokal verksamhet. Detta uttrycks som två olika ansökningar och beslut i bilagans tabell B.1 och B.2,
eftersom medel från två anslagsposter har fördelats (ap. 1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap. 12 Statligt stöd
för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå). Det togs dock endast ett beslut för varje ansökande
organisation.
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Tabell B.35 Projekt- och verksamhetsstöd 

Antal beslut Kostnad, 
tkr 

Kostnad per 
beslut, tkr 

UNGDOMSPOLITIK 

Ungdomars organisering 176 715 4 

Stärka ungas inflytande kommuner och landsting 21 224 11 

Erasmus+* 370 6 809 18 

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET 

Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering 84 508 6 

Rasism och intolerans 105 779 7 

Jämställdhetsprojekt 94 247 3 

Hälsofrämjande insatser till romer 6 235 39 
Verksamhet som förebygger och motverkar 

diskriminering 38 597 16 

Verksamhet som värnar demokratin** 54 534 10 
Demokratisk delaktighet genom lokala resur

scenter 32 335 10 

Studier om det civila samhället 30 187 6 

Avslutade projektbidrag*** 47 26 0,6 

* Erasmus+ innehåller beslut om slutrapporter i projekt från föregående programperiod (Ung och Aktiv i Europa).
** Värna demokratin innehåller beslut om slutrapporter även från statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och
statsbidrag till verksamhet mot våldsbejakande extremism.
*** Myndigheten har tagit beslut om 47 slutrapporter från projektbidrag inom politiken för det civila samhället där både
uppdrag och finansiering avslutades före 2015.
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Jämställdhetsintegrering 

I början av året presenterades tidigare genomfört 
arbete under pilotåret 2014 på en arbetsplatsträff för 
hela personalen. Vi har under året även tagit del av 
två olika utbildningsinsatser arrangerade av 
Nationella sekretariatet för genusforskning. Dels 
utbildningen om jämställd kommunikation som två 
medarbetare på kommunikationsavdelningen deltog i, 
dels den heldag som arrangerades för ledare som vår 
då nytillträdda generaldirektör deltog i. Vi har 
uppdaterat ett tidigare framtaget stöd för att ta fram 
och analysera könsupp-delad statistik som har gått ut 
tillsammans med att underlag för årsredovisningen 
skulle lämnas. Vi har fortsatt att stötta projektledare i 
hur de kan inkludera ett jämställdhetsperspektiv (och 
ett hbtq-perspektiv) i sin verksamhetsplanering för 
2016 genom att dels ta upp perspektiven på en 
arbetsplatsträff, dels i individuella möten med 
projektledare. 

Exit Fryshuset 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
har på regeringens uppdrag lämnat 1 800 000 kronor 
till Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset till stöd för insat
ser mot rasism och intolerans genom avhopparverk
samheten Exit. Exit har under året fortsatt med att 
erbjuda möjligheter för avhoppare att lämna destruk
tiva miljöer och att växa in i en normal tillvaro. De ar
betar 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. 

Exit medverkar i arbetet mot våldsbejakande extre
mism även i internationella sammanhang. Ett konkret 
resultat av detta är att Exit USA startade förra året, 
utifrån den svenska modellen. Exit har också med-

Vi har under 2015, då fler JiM-myndigheter har 
tillkommit, märkt ett ökat intresse från andra myn
digheter att få ta del av det material som vi har tagit 
fram samt att på annat sätt ta del av våra erfarenhet
er. Samordnaren för jämställdhetsintegrering har talat 
om våra erfarenheter från pilotåret vid två tillfällen 
under 2015. Först vid ett utbildningstillfälle för nya 
JiM-myndigheter arrangerat av Nationella sekretaria
tet för genusforskning och sedan för medarbetare på 
Socialstyrelsen under deras utbildningsdag. Samord
naren för jämställdhetsintegrering och i ett fall även 
samordnaren för vårt hbtq-strategiska arbete har 
deltagit i de nätverksträffar som arrangerats av Natio
nella sekretariatet för genusforskning. 

Under hösten 2015 tog vi fram en plan för hur det 
fortsatta arbetet för jämställdhetsintegrering ska ske 
till och med 2018. 

verkat i olika forum för beslutsfattare där verksam
heten presenterats som ett exempel för 
framgångsrikt arbete. Exit har träffat praktiker, 
beslutsfattare och forskare i Sydasien, inom EU och i 
USA för att sprida erfarenheter. Ett konkret resultat 
av detta är att den Europeiska kommissionen nu har 
formulerat rekommendationer om att 
medlemsländerna ska underlätta civilsamhället att 
upprätta Exit-verksamheter efter den svenska Exit-
modellen. 
Exit har även fått verksamheten vetenskapligt 
undersökt genom danska socialantropologen Tina 
Christiansen i avhandlingen ”A question of participa
tion – Disengagment from the extremist right. A case 
study from Sweden” (2015). 
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Stockholm 22 februari 2016 

Lena Nyberg, generaldirektör,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

87



88

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

 

 
 

 

© Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 2016 

distribution MUCF, Box 17801, 118 94 Stockholm 
webbplats  www.mucf.se 

projektledare Anders Hagquist 
språkgranskning Ingrid Bohlin 
grafisk form Christián Serrano tfn 08-566 219 00 

Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor 

Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och 
om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger 
stöd till föreningsliv, kommuner och internatio
nellt samarbete. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




