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Lena Nyberg
har ordet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) har under 2016 haft unga nyanlända och
deras situation i fokus för verksamheten. Flyktingmottagandet var en stor utmaning både för oﬀentlig sektor och för civilsamhället under 2015. Föreningslivets
insatser var en förutsättning för att kunna möta de
behov som uppstod i mottagandet av de nyanlända,
av vilka många var barn och unga vuxna.
Myndigheten tog fram en skrift, Samla kraft!, om
samverkan mellan kommunerna och civilsamhället
kring insatser för nyanlända. Skriften tar tillvara viktiga erfarenheter i detta arbete och har varit efterfrågad under året. MUCF tog även fram två studier
som speglar villkoren för de organisationer som aktivt
arbetade med flyktingmottagandet. I ett möte mellan
berörda myndigheter på högsta ledningsnivå diskuterades hur samverkan kan utvecklas mellan civilsamhället och den oﬀentliga verksamheten.
Årets fokusrapport hade unga nyanländas etablering
på arbetsmarknaden som tema. Rapporten visar på
behovet av särskilda insatser för unga nyanlända ‒
just för att de är unga. För att öka deras kunskap om
sina rättigheter inom hälsoområdet har myndigheten
samverkat med Stockholms läns landsting i syfte
att utveckla riktad digital information. Vi har även
tagit fram ett tryckt informationsmaterial om unga
hbtq-personers rättigheter i Sverige som har spridits
till unga nyanlända.

MUCF:s styrka är att ha en omfattande och samlad
kunskap inom ungdomspolitiken och politiken för det
civila samhället. Myndigheten har gott om erfarenheter kring arbetssätt och metoder samt goda kontakter
i lokal verksamhet. Vi har bland annat fortsatt att
utveckla webbsidan Ungidag.se som med siﬀror visar
hur unga har det i dag och Lupp (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) som är ett verktyg för att skapa
kvalitet i lokala och regionala beslut som berör unga.
Myndigheten har framgångsrikt utvecklat det
våldspreventiva arbetet med utgångspunkt i en egen
framtagen handbok. Våra rapporter som framhåller
vikten av att ha ett genusperspektiv i arbetet mot
våldsbejakande extremism skapade ett stort intresse.
Tillsammans med Barnombudsmannen har vi visat
hur man kan arbeta med ett samlat barn- och ungdomsperspektiv.
Myndigheten har internt fokuserat på ett systematiskt förändringsarbete i syfte att förbättra sitt ansvar
som arbetsgivare och ett omfattande rekryteringsarbete har genomförts. Organisationen har justerats
och förberetts inför kommande utmaningar inom
ekonomistyrning och kommunikation. En översyn av
myndighetens bidragshantering har påbörjats och
kommer att fortsätta under kommande år. Många av
de åtgärder som skett under det gångna verksamhetsåret kommer att få full eﬀekt i verksamheten
2017.

Lena Nyberg, generaldirektör
Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
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Översikt av

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 förmedlar kunskap samt fördelar bidrag.

Prestationer
Myndighetens årsredovisning ska, enligt förordning
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
främst avse hur verksamhetens prestationer har
utvecklats med avseende på volym och kostnader.
MUCF tog under 2015 fram en ny modell för resultatredovisning för att kunna ge en bättre och mer rättvisande bild av verksamheten.
Myndigheten redovisar numera resultat inom två
prestationsområden, kunskap och bidrag, som tillsammans innehåller sju prestationstyper (studier,
övriga kunskapsproduktioner, spridningstillfällen,
digitala kanaler, remisser, beslut om organisationsbidrag och beslut om projekt- och verksamhetsbidrag). Prestationsområdena och prestationstyperna
är valda för att ge en bild av verksamheten inom
myndighetens kärnuppdrag, vilket är att ta fram och
sprida kunskap samt fördela bidrag inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.
På grund av att prestationerna inte redovisades på
detta sätt 2014 finns det vissa svagheter i redovisningen för detta år.
Myndigheten genomförde fem studier 2016, varav
tre inom ungdomspolitiken och två inom politiken för
det civila samhället. Myndigheten har även producerat övriga kunskapsproduktioner. Det är publikationer
som är riktade mot antingen dem som arbetar med
unga eller i samverkan med civilsamhället, mot unga
direkt eller mot civilsamhällets organisationer. Under
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året tog vi fram 29 kunskapsproduktioner, varav 23
inom ungdomspolitiken och 6 inom politiken för det
civila samhället. Sammanlagt spreds årets studier
och övriga kunskapsproduktioner i 47 000 exemplar.
Kostnaden för studier och övriga kunskapsproduktioner var 10 865 000 kronor.
MUCF har arbetat med att förmedla kunskap om
ungdomspolitik och politiken för det civila samhället
genom att arrangera konferenser, seminarier och
möten samt genom att delta på andras arrangemang.
Sammantaget genomfördes 155 spridningstillfällen
under 2016, varav tre av fyra gällde ungdomspolitik
och de övriga civilsamhällespolitik. Sammanlagt deltog kring 10 800 personer vid dessa arrangemang.
Myndighetens webbplatser, nyhetsbrev samt Facebook och Twitter är viktiga kanaler för att nå ut till
våra målgrupper. Myndighetens webbsidor besöktes 296 000 gånger under året, sociala medier och
nyhetsbrev hade 23 000 prenumeranter eller följare.
Kostnaden för digitala kanaler var 3 383 000 kronor.
En viktig del av MUCF:s arbete med att sprida kunskap till andra statliga myndigheter utgörs av våra
remissyttranden, 50 yttranden lämnade myndigheten
under 2016. Kostnaden för arbetet med remisser var
784 000 kronor.
Myndigheten 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. Under året togs 328 beslut om ansökningar
eller slutrapporter som gällde organisationsbidrag och
1 076 beslut om projekt- eller verksamhetsbidrag.
Kostnaden för arbetet med beslut om bidrag var
16 921 000 kronor.
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3,6

miljoner kronor
till studier om
det civila samhället

110

4,1

383

miljoner euro

ansökningar

till bland annat ungdomsutbyte, volontärtjänst och
nätverksbyggande

om organisationsbidrag,
av dessa beviljades 343 st

797

260,1

miljoner kronor

ansökningar

miljoner kronor

delades ut som
projektbidrag

om projektbidrag,
av dessa beviljades 320 st

delades ut som
organisationsstöd

Ungdomspolitiken
Myndigheten arbetar på uppdrag av regeringen med
att ta fram och förmedla kunskap inom sina två
ansvarsområden, 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
sammanställer och analyserar statistik i form av
indikatorer. Vi har under året fortsatt arbetet med att
stärka ungas och ungdomsorganisationers perspektiv
i uppföljningen av ungdomspolitiken, främst i arbetet
med rapporten Fokus 16.
Den främsta målgruppen för den kunskap som tas
fram är beslutsfattare på nationell och lokal nivå samt
andra myndigheter. Viktiga målgrupper är också unga,
praktiker som arbetar med unga, beslutsfattare samt
praktiker inom civilsamhällets organisationer.
MUCF är en hbt-strategisk myndighet för unga, och
därför bör ett särskilt fokus på unga hbtq-personer
ingå i alla insatser som berör unga. Eftersom vi också
har uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all vår verksamhet har myndigheten numera en
ansats som inkluderar båda perspektiven för att försäkra att vi inte exkluderar eller osynliggör grupper av
unga när vi tar fram och förmedlar kunskap, metoder
och stöd. Vi har fortsatt att fånga ungas röster och
att förstärka samarbetet med ungas organisationer i

uppföljningen av ungdomspolitiken, och vi har särskilt
gjort detta i Fokus 16.
Allt arbete har skett i samverkan med oﬀentliga
aktörer och civilsamhällesorganisationer. Utöver
aktiviteterna som redovisas här har vi under 2016
samverkat med ett antal nätverk och expertgrupper.
Vi har också medverkat vid ett flertal konferenser och
seminarier, som andra arrangerat, i syfte att förmedla
kunskap om ungdomsperspektiv, ungdomspolitik samt
om ungas villkor. Myndigheten deltar också på olika
sätt i det ungdomspolitiska samarbetet inom Norden
och EU samt i Europarådet.
Insatser som rör ungas etablering i arbets- och
samhällsliv, ungas makt och delaktighet samt
ungas fritid, organisering och välmående
Myndigheten har under året haft ett stort antal regeringsuppdrag med syftet att främja ungas villkor.
Utöver uppdragen från regeringen har MUCF genomfört insatser riktade till unga hbtq-personer och till
kommuner, i syfte att förbättra stödet för unga som
varken arbetar eller studerar och för att stödja och
stimulera kunskapsbaserat ungdomspolitiskt arbete.
Myndigheten har under 2016 haft ett antal uppdrag
med fokus på unga nyanlända. Vi har därtill fortsatt
att utveckla vårt arbete så att gruppen unga nyanlända ska synliggöras bättre i alla relevanta insatser som
myndigheten genomför.
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Under 2016 har myndigheten genomfört olika insatser för att underlätta ungas etablering i arbets- och
samhällslivet. Rapporten Fokus 16 beskriver unga
nyanländas villkor inom etableringsuppdraget med
exempel från lokala verksamheter och med unga
nyanlända kvinnors och mäns egna perspektiv. Temagruppen Unga i arbetslivet har fortsatt arbetet med
att ta fram och förmedla kunskap om unga som varken arbetar eller studerar, och om metoder och strukturella förhållanden som påverkar ungas möjligheter
att slutföra sina studier och etablera sig i arbetslivet.
Därtill har myndigheten utarbetat former för att förmedla kunskap om hur samhällets stöd till unga med
psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar kan organiseras och utvecklas. Myndigheten har
också fördelat projektstöd till samverkansinsatser för
unga som varken arbetar eller studerar.
Myndigheten har under året genomfört insatser i
syfte att främja ungas förutsättningar till delaktighet
och inflytande. Vi har arbetat för att underlätta situationen för unga politiker genom att stödja ett antal
kommuner i deras arbete med stödinsatser för unga
förtroendevalda.
MUCF har arbetat med att främja lika rättigheter
för unga hbtq-personer, både generellt och särskilt
inom skolan. Vi har samverkat med den nationella
webbaserade ungdomsmottagningen vid Stockholms
läns landsting (UMO) i arbetet med en webbplats
med information om hälsa och jämställdhet riktad till
nyanlända ungdomar.
Myndigheten har också fortsatt arbetet med att
främja det våldsförebyggande arbetet samt utvecklat
ett genusperspektiv i arbetet mot våldsbejakande
extremism. Vi har fortsatt att sprida handboken Inget
att vänta på. Boken beskriver hur en struktur för ett
lokalt våldsförebyggande arbete kan formas i samverkan med det civila samhället. Handboken har även
kompletterats med information om genusperspektiv
på våldsbejakande extremism.
En stor del av MUCF:s verksamhet under 2016 har
berört ungas fritid, organisering och välmående.
Under 2016 beviljade myndigheten 221 organisationsbidrag till 111 barn- och ungdomsorganisationer och
64 projektbidrag till ungdomsprojekt. Därtill beviljades 134 ansökningar inom Erasmus+ Ung och Aktiv.
Vi har kartlagt den öppna fritidsverksamheten och
samlat in och spridit goda exempel på mötesplatser
mellan unga nyanlända och andra ungdomar.
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Stärka arbetet med att integrera ett ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet och med att stödja en kunskapsbaserad
kommunal ungdomspolitik
En viktig del av MUCF:s uppdrag handlar om att
sprida kunskap om ungas levnadsvillkor och om att
stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting. MUCF har under
2016 arbetat med att kartlägga statliga myndigheters
behov av stöd för implementering av ett ungdomsperspektiv i sina verksamheter. Vi har påbörjat arbetet
med en vägledning som riktar sig till statliga myndigheter och som kommer att publiceras 2017. Vi har
därtill tillsammans med Barnombudsmannen arbetat
för att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet hos
kommuner, landsting och regioner.
Den årliga rikskonferensen är myndighetens största
och viktigaste spridningstillfälle. Sammanlagt 20 olika
seminarier anordnades under årets konferens som
samlade cirka 800 deltagare. Seminarierna var uppdelade i fyra olika teman som speglade de ungdomspolitiskt prioriterade frågorna för 2016: Jobba och
plugga, Må bra! Ungas delaktighet och Unga nyanlända.
Även Almedalen var ett viktigt tillfälle för att förmedla kunskap under 2016. Myndigheten arrangerade
fyra egna seminarier och deltog i ytterligare tio. Sammanlagt nådde myndigheten drygt 700 seminariedeltagare under tre dagar i Almedalen.
Webbportalen ungidag.se redovisar statistik kring
ungas levnadsvillkor som tagits fram av tolv myndigheter samt Riksidrottsförbundet. Totalt tolv indikatorer kan redovisas på kommunnivå och ytterligare elva
på länsnivå. Myndigheten har även sammanställt de
väsentligaste förändringarna i ungas levnadsvillkor i
rapporten Ung idag 2016 som skickades till samtliga
riksdagsledamöter och till kommunledningar och ungdomsansvariga i landets samtliga kommuner.
Ungdomsenkäten Lupp finns numera översatt till tre
språk utöver svenska, ett viktigt steg i strävan att
kunna visa skillnader i behoven mellan olika grupper
av unga. Lupp bidrar till sektorsövergripande samverkan för de cirka 100 kommuner som genomför
enkäten återkommande. Vi har också tagit fram en
särskild handledning För och med unga ‒ Handbok om
att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten
i syfte att utveckla lokal ungdomspolitik. En regional
konferens i samarbete med region Sörmland arrangerades för att synliggöra MUCF:s stöd och verktyg för
utveckling av lokal ungdomspolitik.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ÖVERSIKT

Årsredovisning 2016

Politiken för det civila samhället
Myndigheten ska verka för att förbättra villkoren för
det civila samhället som en central del av demokratin. MUCF ska därtill särskilt samverka med det civila
samhällets organisationer för att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns hos dessa.
Myndigheten arbetar med att stimulera och förmedla
forskning om det civila samhället. Fyra forskningsstudier har getts stöd och genom webbportalen civsam.se
tillgängliggör vi vetenskapligt baserad kunskap om
det civila samhället. Resultat av tidigare studier som
fått forskningsmedel har presenterats på det årliga
kunskapsseminariet.
Årets uppföljningsrapport Villkor för organisationer
med social inriktning lyfter frågan om arbete med
flyktingmottagande. Sammantaget 41 procent av de
tillfrågade organisationerna angav att de under 2015
har genomfört insatser som riktat sig till asylsökande
eller nyanlända. Vi beskriver också vad som kännetecknar organisationer som arbetat med asylsökande
och nyanlända.
I rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor redovisar vi närmare hur olika
civilsamhällesaktörer har genomfört insatser inom
flyktingmottagande. Vissa aktörers insatser har riktats
till samtliga nyanlända och asylsökande, oavsett kön
och ålder, medan andra har vänt sig till vissa specifika målgrupper som ensamkommande flyktingbarn,
hbtq-personer eller utsatta kvinnor och tjejer.
Under 2016 genomförde vi, i samverkan med Ersta
Sköndal högskola, för tredje året utbildningen Civila
samhället i samhället. Vi har också fortsatt att sammankalla det partsgemensamma forumet och i år
anordnade vi även Forumkonferensen som samlar en
bredare krets av civilsamhällets företrädare, myndigheter och politiker.
Myndighetsnätverket kring civilsamhällesfrågor har i
år tagit fram skriften Vem gör vad? 20 myndigheters
samverkan med det civila samhället. En annan uppskattad skrift från 2016 är Samla kraft! ‒ en vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan
kring insatser för nyanlända som ger en konkret
vägledning för samarbetet mellan kommuner och
civilsamhällets organisationer. Vi har också fortsatt
att sprida Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser. Eftersom koden
presenteras som ett verktyg för samverkan i skriften
Samla kraft! så har den under 2016 fått stor spridning
bland aktörer som är aktiva inom mottagande och
etablering för nyanlända.

Under 2016 beviljade myndigheten 122 organisationsbidrag till hbtq-, etniska och kvinnoorganisationer och projektbidrag till 122 projekt, utöver organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
och projektbidrag till ungdomsprojekt.
Samverkan med och kunskapsspridning
till andra statliga myndigheter
Myndigheten har under året prioriterat målgruppen
statliga myndigheter i sina insatser inom politiken
för det civila samhället. MUCF driver sedan 2012 ett
myndighetsnätverk kring civilsamhällesfrågor med
utgångspunkt i den generella politiken för det civila
samhället och myndigheternas roll för den. Under
2016 var 27 statliga myndigheter anslutna till nätverket (24 myndigheter 2015 och 20 myndigheter 2014).
Tre myndigheter anslöt sig under året: Boverket,
Försäkringskassan och Upphandlingsmyndigheten.
En prioritering för årets Forumkonferens var att öka
deltagandet bland statliga myndigheter. Det målet
nåddes, jämfört med 2014 ökade andelen deltagare
från statliga myndigheter från 14 till 35 procent.
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Ekonomisk översikt
Årsredovisningen är indelad i verksamhet Ungdomspolitik och verksamhet Politiken för det civila samhället, på samma sätt som årsredovisningen för 2015.
Årsredovisningen för 2014 var indelad i verksamheterna ungdomspolitik, organisationsstöd, EU-program
och civila samhället. Vid fördelning av kostnader och
intäkter för jämförelseåret 2014 har verksamheterna
ungdomspolitik och EU-program slagits samman under rubriken Ungdomspolitik samt organisationsstöd
och civila samhället under rubriken Civilsamhällespolitik. Siﬀrorna är inte helt jämförbara, då verksamheten 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 identifiera
alla kostnader på grund av tidigare års indelning av
tidredovisningen.
Som tabell 2.1 och 2.2 visar så ökade myndighetens
totala budgetram med 4 570 tkr från 2015 till 2016.
Flera av de uppdrag som 2015 finansierades med
särskilda bidragsmedel finansieras 2016 i stället med
anslagsmedel. Nya uppdrag har tillkommit under
2016 som också finansieras med anslagsmedel.

Fördelning av förvaltningsanslaget
på politikområden
Myndigheten disponerade 39 550 tkr av förvaltningsanslaget 2016 (anslaget 17.12.1, ap. 1, Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Anslaget
fördelades på politikområden enligt tabell 2.3. Inom
verksamhet Ungdomspolitik har anslaget bland annat
finansierat löner och verksamhetskostnader kopplade
till genomförandet av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet, arbetet med stöd till statliga myndigheter och landsting och arbetet med stöd till kommunerna. Inom verksamhet Politiken för det civila samhället
handlar 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. Kostnader som relateras till rollen som myndighetsstöd 2016
är redovisade i en fotnot till tabell 2.3. Det har inte
varit möjligt att uppskatta arbetstid som lagts på rollen
som myndighetsstöd 2014 och 2015, det finns därför
ingen jämförelse med dessa år.
Förvaltningsanslaget utgjorde 46 procent av finansieringen av verksamhet Ungdomspolitik och 71
procent av finansieringen av verksamhet Politiken för
det civila samhället.
Kostnader redovisas nedan i tusentals kronor (tkr) och
till följd av det kan summeringsdiﬀerenser förekomma.

Tabell 2.1 Totala intäkter, tkr
2016

2015

2014

Anslag

44 861

32 575

37 058

Övriga intäkter

15 517

25 587

26 951

Summa

60 378

58 162

64 009

14 980

12 715

18 793

1 381

1 292

968

Summa

16 360

14 007

19 761

Totala intäkter

76 739

72 169

83 770

2016

2015

2014

Verksamhet: Ungdomspolitik

Verksamhet: Politiken för det civila samhället
Anslag
Övriga intäkter

Tabell 2.2 Totala kostnader, tkr

Verksamhet: Ungdomspolitik

60 378

58 162

64 009

Verksamhet: Politiken för det civila
samhället

16 360

14 007

19 761

Totala kostnader

76 739

72 169

83 770
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Fördelning av förvaltningsanslaget
på politikområden

Tabell 2.3 Fördelning av förvaltningsanslaget, tkr
Belopp, tkr
Verksamhet: Ungdomspolitik

Procent

Verksamhet: Politiken för det civila samhället*

27 859
11 692

70
30

Totala kostnader

39 550

100

* Kostnader som är relaterade till rollen som myndighetsstöd inom politiken för det civila samhället 2016 utgör 7 042 kronor.

Fördelning av kostnader
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av
en stabsavdelning. I stabsavdelningen ingick 11,19
årsarbetskrafter 2016. Totalt antal årsarbetskrafter
var 64,43. Kostnaden för myndighetens administration uppgick den 31 december 2016 till 22 945 tkr.
Genomsnittlig myndighetsgemensam kostnad (MGK)
per person (53,24 årsarbetskrafter exklusive stabsavdelningen) var 431 tkr. I kommunikationsavdelningen
ingick 7,34 årsarbetskrafter 2016. Kostnaden för
myndighetens kommunikationsarbete uppgick den 31
december 2016 till 9 357 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.

Bedömning av
verksamhetens resultat
I kapitel 3 beskrivs och diskuteras myndighetens
väsentligaste prestationer under 2016 utifrån verksamhetsnära eﬀekter och resultat. Här lyfter vi frågan
om arbetet bidragit till att uppfylla målen för ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.
Ungdomspolitik
Ett övergripande mål för Sveriges ungdomspolitik är
att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen.
För att ungdomspolitikens mål ska förverkligas krävs
insatser och åtgärder inom en mängd olika sektorer
och av ett stort antal aktörer. I MUCF:s roll ingår att

bidra med kunskap, erfarenheter och stöd som gör
det enklare för andra aktörer att i sina insatser nå
hela ungdomsgruppen, och särskilt de grupper av
unga vars villkor, i relation till det ungdomspolitiska
målet, är sämre än andras.
Under 2016 har myndigheten nått ut till fler professionella och beslutsfattare än föregående år med
kunskap om ungas villkor och rättigheter, om metoder som kan förebygga ungas ohälsa och utsatthet
och som kan underlätta utsatta ungdomsgruppers
etablering och främja ungas makt och inflytande.
Myndigheten har under 2016 nått fler personer med
sin kunskap per använd krona jämfört med 2014 och
2015. Detta kan främst tillskrivas den ambitionshöjning kring myndighetens kommunikation som ägde
rum under 2016, men också en ökad kostnadsmedvetenhet inom organisationen.
MUCF har inte kunnat kartlägga vad kunskapsförmedlingen har lett till i form av åtgärder och insatser
inom kommuner och statliga myndigheter. En rimlig
hypotes är dock att ökad spridning av myndighetens
kunskap leder till att våra målgrupper genomför bättre insatser för att påverka ungas levnadsvillkor.
Det är mycket viktigt att också andra statliga myndigheter tar sitt ansvar för att alla unga ska känna
till sina rättigheter och ha goda levnadsvillkor, makt
och inflytande. Ett väsentligt bidrag till att lyfta vikten
av ett ungdomsperspektiv i statliga myndigheters
verksamhet var rapporten Fokus 16 – Unga nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Vår analys i
rapporten pekar på en frånvaro av ungdomsperspektiv hos oﬀentliga aktörer som bär ansvaret för unga
nyanländas etablering. Myndigheten har därutöver
under 2016 inlett ett arbete som kan stimulera och
stödja fler statliga myndigheter som ser behovet av
att utveckla sina insatser riktade mot unga.
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Att främja alla ungas rätt till meningsfull fritid och
organisering är en central del i den svenska ungdomspolitiken. Myndighetens arbete med att fördela det
statliga stödet till barn- och ungdomsorganisationer
upplevs av våra målgrupper som eﬀektivt och med
hög kvalitet.
Myndigheten har dessutom för första gången under
2016 avslagit ansökningar från två barn- och ungdomsorganisationer, med hänvisning till att de inte
bedöms leva upp till kravet på att respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering. MUCF tar nu det första steget mot
att låta domstolen pröva frågan och därmed få stöd i
tillämpningen av detta svåra demokratikriterium, en
fråga som många bidragsgivare brottas med.
MUCF arbetar med att utveckla handläggningsmetoder och kontroller för att nå ännu bättre träﬀsäkerhet
i bidragsgivningen. Vi kan också förbättra vår förmåga att ta tillvara och analysera mönster, trender och
tendenser i bidragsgivningen. Detta tror vi kan ge ett
mycket värdefullt underlag till ungdomspolitiken.
Myndigheten är också nationellt kontor för ungdomsprogrammet Erasmus+ Ung och Aktiv och får
därmed en unik inblick i ungdomspolitiken i en europeisk kontext.
Politiken för det civila samhället
Regeringens mål är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras.
Det sker genom att i dialog med det civila samhällets
organisationer utveckla civilsamhällets möjligheter att
göra människor delaktiga och stärka dess förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden samt genom att fördjupa och förmedla kunskap
om det civila samhället.
I MUCF:s roll ingår att bidra med kunskap om det
civila samhällets villkor, förmedla kunskapen, underlätta dialogen mellan det oﬀentliga och det civila
samhället samt bilda nätverk för samverkan.
MUCF har under 2016 haft i uppdrag att prioritera samverkan med och kunskapsspridning till andra
statliga myndigheter i sitt arbete med politiken för
det civila samhället. Prioriteringen har gjorts inom
olika insatser. Fler myndigheter än tidigare år deltog i
konferensen Forum för det civila samhället, förmodligen har den särskilda inbjudan som inför konferensen
riktades till myndigheter bidragit till detta. Även det
årliga nationella kunskapsseminariet samlade fler deltagare från statliga myndigheter jämfört med tidigare
år.
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Intresset för myndighetsnätverket kring civilsamhällesfrågor som MUCF driver sedan 2012 är stort och tre
nya myndigheter har anslutit sig under året: Boverket,
Arbetsförmedlingen och Upphandlingsmyndigheten. Ett
viktigt steg i arbetet var mötet på strategisk nivå med
generaldirektörer för myndighetsnätverket.
Myndigheten har under 2016 på olika sätt belyst det
civila samhällets villkor och insatser i mottagandet
av asylsökande och i arbetet med nyanlända. Bland
annat tog vi fram metodskriften Samla kraft! som
ger vägledning för kommuner och civilsamhället om
samverkan kring insatser för nyanlända. Den fyllde ett
tydligt behov och blev den mest spridda av de skrifter
som myndigheten tog fram under året. De insatser
som myndigheten initierat under året med fokus på
nyanlända har rönt stort intresse och engagemang
både bland andra myndigheter och bland civilsamhällesaktörer.
Under året har myndigheten genomfört en workshop
och enskilda möten med ett 20-tal särskilt inbjudna
civilsamhällesorganisationer för att samla erfarenheter i syfte att utveckla en strategi för det egna långsiktiga arbetet inom politikområdet. I samtalen har
frågor lyfts om sektorns utmaningar, både i dag och på
längre sikt, vad MUCF kan göra för att underlätta eller
påskynda utvecklingen av förbättrade villkor och vad
andra inom den oﬀentliga sektorn kan göra. Kunskapsinhämtningen resulterade i dokumentet Strategisk
plan ‒ MUCF:s arbete för att nå målen inom politiken
för det civila samhället 2017‒2020. Den strategiska
planen ger en tydlig inriktning för myndighetens arbete
och bidrar till bättre förutsättningar för ett mer resurseﬀektivt och målinriktat arbete.
Liksom inom ungdomspolitiken spelar MUCF:s bidragsgivning en viktig roll för både målgruppen och
myndigheten, både som möjliggörare och som kunskapskälla. Genom bidragsgivningen kan myndigheten
följa hur organisationslivet utvecklas. Vi kan se vilka
organisationsformer som ansöker och hur snabbt det
civila samhällets organisationer anpassar sin verksamhet till de nya krav och utmaningar som samhället
ställs inför. En del av det utvecklingsarbete vi behöver
göra är att bättre tillvarata och analysera den kunskap
vi får i bidragsgivningen.
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Läsanvisningar
I kapitel 3, MUCF:s prestationer, redovisar vi myndighetens viktigare prestationer när det gäller volymer
och kostnader, och i vissa fall även kvalitet. De sju
prestationstyper som redovisas är desamma som för
2015, men med tillägg av remisser. Prestationerna
finns inom myndighetens kärnuppdrag: att ta fram
och sprida kunskap samt fördela bidrag inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.
Prestationstyperna samlas i två prestationsområden:
kunskap och bidrag. Prestationsområdet kunskap
innehåller fem prestationstyper (studier, övriga kunskapsproduktioner, spridningstillfällen, digitala kanaler
och remisser). 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 är andra gången prestationerna
redovisas på detta sätt, finns det vissa svagheter 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 för 2014. Det handlar vidare om redovisningen av prestationernas kostnader. Delar av denna
bygger på uppskattningar som gjorts av arbetstid.
Se kapitlet Prestationer för närmare kommentarer till
detta. Vidare har myndigheten som ambition att följa
upp prestationernas kvalitet där det är möjligt. Vi
har under 2016 arbetat vidare med hur vi kan mäta
prestationernas kvalitet, men har inte hittat en slutlig
modell för alla. Dessa förhållanden har haft betydelse
för möjligheten att göra bedömningar av hur väl vi
har lyckats med våra prestationer under året.
Dock har vi bland annat samlat in information om
målgruppernas bedömning av kvaliteten i myndighetens utbildningar, konferenser och seminarier, där
deltagarna bland annat ger svar på om den kunskap
de fått är användbar i arbetet. Kvaliteten bedöms som
god om minst 75 procent av deltagarna har svarat att
den kunskap de fått genom utbildningen är mycket
eller ganska användbar (svar 4 och 5 på en femgradig
skala).
Vi har vidare genomfört en enkät där representanter för organisationer och andra som har fått beslut i
ansökan om bidrag har tagit ställning till elva frågor

som rör hur de upplever bidragens tillgänglighet,
handläggningens rättssäkerhet och handläggningens eﬀektivitet. Myndigheten anser att resultatet är
tillfredsställande om 75 procent anser att bidragshanteringen i mycket eller ganska hög grad (svar 4 och 5
på en femgradig skala) är tillgänglig, rättssäker och
eﬀektiv.
Prestationernas kostnader redovisas i tusentals
kronor (tkr) och till följd av det kan summeringsdiﬀerenser förekomma.
Enligt myndighetens instruktion ska vi inom vårt
verksamhetsområde redovisa statistik, uppföljningar
och analyser med kön som övergripande indelningsgrund 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 individnivå i våra rapporter och utredningar och i det arbetet
följer vi instruktionens krav så långt det är möjligt. I
årsredovisningen har vi sammanställt information om
bidragsgrundande medlemmar efter könstillhörighet
för barn- och ungdomsorganisationer.
I kapitel 4 och 5 presenterar vi en fördjupad redovisning av verksamhet Ungdomspolitik och verksamhet Politiken för det civila samhället. Denna del av
resultatredovisningen syftar till att ge en bredare bild
av hur myndigheten arbetar inom politikområdena.
Redovisningen av arbetet med ungdomspolitik är
indelad enligt politikområdets prioriterade områden
samt efter myndighetens arbete med kommuner,
landsting och statliga myndigheter och arbetet med
sektorsövergripande kunskap och internationellt
samarbete. Redovisningen av arbetet med politiken
för det civila samhället är indelad i områdena kunskap och spridning, nätverk och samverkan samt stöd
till civilsamhället. Detta för att underlätta en samlad
bedömning av och vidare dialog runt myndighetens
prioriteringar och resultat inom dessa områden.
I kapitel 6 ger vi en beskrivning av myndighetens
organisation, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och
arbete med verksamhetsstyrning.
I kapitel 7 finns myndighetens ekonomiska redovisning.
I kapitel 8 ger vi en samlad översikt av de bidrag
som handlagts av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor under 2014–2016. Därefter följer
en redovisning av arbetet med bidrag och andra uppdrag där det finns särskilda återrapporteringskrav.
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Prestationer

Vad har vi gjort?

Prestationsredovisningen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
har sedan 2015 arbetat enligt en ny modell för resultatredovisning. Myndigheten har två prestationsområden, kunskap och bidrag, som tillsammans innehåller
sju prestationstyper.
Inom prestationsområdet kunskap finns prestationstyperna:
• studier
• övriga kunskapsproduktioner
• spridningstillfällen
• digitala kanaler
• remisser.
Inom prestationsområdet bidrag finns prestationstyperna:
• beslut om organisationsbidrag
• beslut om projekt- och verksamhetsbidrag.
Prestationsområdena och prestationstyperna är valda för att ge en bild av verksamheten inom myndighetens 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 samlade produktion av kunskapsunderlag för beslutsfattare
och praktiker inom ungdomspolitiken och politiken för
det civila samhället. Prestationstypen studier innehåller rapporter och utredningar. Prestationstypen övriga
kunskapsproduktioner innehåller skrifter, rapporter
och stödmaterial som ofta riktas mot de som arbetar
med unga samt mot kommuner, civilsamhällets organisationer och statliga myndigheter. Rena avrapporteringar av uppdrag ingår inte.
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Myndigheten tar även fram kunskap som inte
presenteras i form av publikationer. På våra webbplatser och via sociala medier förmedlar 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 förmedla
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
uttryck för hur väl vi lyckas nå våra målgrupper med
kunskap om de två politikområdena.
MUCF ger väsentliga bidrag till regeringens arbete
med ungdomspolitik och politiken för det civila samhället genom de remissvar som lämnar myndigheten.
Prestationstyperna beslut om organisationsbidrag och
beslut om projekt- och verksamhetsbidrag redovisas
i form av antal beslut om ansökningar om bidrag och
om slutrapporter för bidrag. De är samtidigt uttryck
för hela arbetsprocessen runt de bidrag vi ansvarar
för – från det inledande arbetet med utformning av
och information runt bidraget, till slutrapportering och
eventuell återbetalning av oanvända medel.

Svagheter i prestationsredovisningen
I och med att prestationerna redovisades på detta
sätt för första gång i årsredovisningen för 2015, finns
det vissa svagheter i årets redovisning.
Volymer för prestationer redovisas normalt för 2014,
2015 och 2016. I en del fall redovisas inte kostnaden
för 2014, vilket generellt beror på att det inte varit
möjligt att återskapa information om volymer.
Redovisningen av prestationernas kostnader
innehåller verksamhetskostnader, andel av myndighetsgemensamma kostnader samt lön. Lönekostna-
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den har beräknats med utgångspunkt i tidredovisningen. Myndigheten har genomfört åtgärder för att
göra det enklare att följa prestationerna i tidredovisningssystemet. I vissa fall har arbetstid ändå uppskattats.
För de prestationer som lämnade myndigheten
2014 har det oftast inte varit möjligt att identifiera
kostnader. Detta då tidredovisningen inte gjordes på
tillräckligt detaljerad nivå före 2015.

Prestationsområde: KUNSKAP
Arbete med att ta fram
och sprida kunskap

Av myndighetens instruktion framgår det att myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken
och politiken för det civila samhället nås genom att ta
fram, samla och sprida kunskap.
I syfte att stärka styrningen och uppföljningen av
arbetet med kunskap har myndigheten beslutat om
två mål och identifierat sju prestationstyper med
tillhörande indikatorer.
Myndighetens mål för arbetet med att ta fram, samla och sprida kunskap är att
• myndighetens kunskap är tillgänglig för och efterfrågas av våra målgrupper.
• myndighetens kunskap används av våra målgrupper
i syfte att uppnå politikområdets mål.

Myndighetens väsentliga prestationer inom arbetet
med kunskap är de studier och övriga kunskapsproduktioner som lämnar myndigheten i form av publikationer, digitalt förmedlad kommunikation, direkta
möten med målgrupperna för att förmedla kunskap
inom politikområdena samt myndighetens remissvar.
Arbetet med kunskap inom ungdomspolitiken har
stort fokus på ungas villkor. 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 eller sjätte år samt webbportalen ungidag.se där myndigheten löpande sammanställer och analyserar statistik i form av indikatorer.
Utöver uppföljningen av ungdomspolitiken genomför
myndigheten 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
Civila samhällets villkor.
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 samt beslutsfattare och praktiker inom civilsamhällets organisationer.
Vi har under året tagit fram 5 studier och 29 övriga
kunskapsproduktioner inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Årets publikationer har
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spridits i sammanlagt 47 000 exemplar. Detta är en
markant ökning jämfört med 2015, när det togs fram
6 studier och 8 övriga kunskapsproduktioner som
spreds i runt 27 500 exemplar. Antalet publikationer
är något fler än 2014 (6 studier och 26 kunskapsproduktioner, spridning registrerades inte per produkt
detta år).
Myndighetens medarbetare deltog under 2016 i 155
olika arrangemang (egna eller i regi av andra) där vi
genom föreläsningar och presentationer men också på
andra sätt nådde runt 10 800 personer med kunskap
inom politikområdena. Detta är en ökning med 44
arrangemang (40 procent) och 3 600 personer (50
procent) från året innan (spridningsaktiviteter redovisades inte 2014).
Vårt arbete med att förmedla kunskap sker i stor
utsträckning via våra digitala kanaler. Vi har under
året haft 296 000 besök på våra webbplatser och har
23 000 prenumeranter/följare på våra nyhetsbrev och
i våra sociala medier. Antalet besök på webbplatserna
har ökat med 66 000 (29 procent) sedan 2015 och
med 23 000 jämfört med 2014. Antalet prenumeranter/följare har ökat med nära 8 000 (52 procent)
sedan 2015 och med över 15 000 sedan 2014.
Under året har myndigheten lämnat 50 yttranden
över remisser från regeringskansliet och andra statliga myndigheter. Motsvarande siﬀra för 2015 var 43,
under 2014 lämnades 30 yttranden över remisser.

Studier
Studier används som samlande begrepp för rapporter
och utredningar som myndigheten tar fram och som
sammanställer kunskap om villkoren för unga respektive för civilsamhället.
Myndigheten genomförde fem studier 2016, mot sex
studier både 2015 och 2014. Antalet studier beror
helt på de uppdrag som myndigheten fått gällande
eller tidigare år, och kan därför variera något från år
till år. I årsredovisningen för 2014 redovisades antal
utredningar och rapporter om ungas levnadsvillkor
och om det civila samhällets villkor. Detta motsvarar
prestationen studier, antalet kan därför jämföras med
antalet studier 2015 och 2016.
Myndigheten följer upp studiernas spridning i form
av nedladdning från webbplatsen och utskick av
fysiska publikationer. På grund av att spridning per år
och produkt inte registrerades 2014, sker jämförelse
endast med 2015.
Årets studier har spridits i större utsträckning än vad
2015 års studier spreds under 2015. Detta kan bland
annat förklaras med att myndigheten har arbetat
mer aktivt med att göra vår kunskap känd bland våra
målgrupper. Tillsammans lämnade 6 879 exemplar av
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våra studier myndigheten under 2016, nära 60 procent var studier inom ungdomspolitiken och 40 procent var studier inom politiken för det civila samhället
(tabell 3.2). Studien Ung i dag 2016 var den mest
spridda publikationen med över 2 000 exemplar.
Många av myndighetens studier publiceras först i
slutet av året. Det betyder att en redovisning av årets
spridning av gällande studier ofta inte ger en bra bild
av intresset för publikationerna. Myndigheten följer
därför även årets spridning av förra årets publikationer (vilka som ingick redovisas i årsredovisningen för
2015), och kan slå fast att dessa har spridits i 5 554
exemplar under 2016, och på två år spridits i drygt
9 000 exemplar.
Myndighetens bedömning är att detta är ett acceptabelt resultat. Vissa av våra studier har en mer
begränsad primärmålgrupp, men har visat sig att
vara intressanta även för bredare grupper. Vi kommer
att fortsätta vårt arbete med att sprida information
om att studierna finns, med att anpassa studiernas
form och med att utveckla de kanaler som de sprids
genom.
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 för 2014 omfattades även spridningsaktiviteter i
kostnadsredovisningen, och det har inte varit möjligt
att tillräckligt väl identifiera 2014 års kostnader för
endast studier.
Tabell 3.1 redovisar snittkostnad. Myndigheten vill
påpeka att studierna varierar en hel del utifrån 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. Vi kan konstatera att årets
studier har varit billigare att genomföra än studierna
2015.
Årets studier inom politiken för det civila samhället:
• Villkor för organisationer med social inriktning
• Flyktingmottagandet ‒ det civila samhällets insatser
och villkor.
Årets studier inom ungdomspolitiken:
• Fokus 16
• Ung i dag 2016
• Kartläggning av öppen fritidsverksamhet.
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Tabell 3.1 Studier 2016
Ungdomspolitik

Politiken för det
civila samhället

Totalt

Antal studier

3

2

5

Kostnad, tkr

3 055

1 894

4 948

Snittkostnad, tkr

1 018

947

990

Antal spridda exemplar*

3 952

2 927

6 879

2016

2015

2014

Antal studier

5

6

6

- ungdomspolitik

3

4

5

- civilsamhällespolitik

2

2

1

* Gäller både digital spridning och fysiska exemplar.

Tabell 3.2 Studier 2014‒2016

Kostnad, tkr

4 948

9 519

990

1 587

6 879

3 617

Snittkostnad, tkr
Antal spridda exemplar*

* Gäller både digital spridning och fysiska exemplar.

Övriga kunskapsproduktioner
Som övriga kunskapsproduktioner räknar myndigheten olika stödmaterial, främst för de som arbetar med
unga eller med frågor som berör unga eller de som
arbetar i eller gentemot civilsamhällets organisationer. Dessa skrifter är ofta avsedda att vara ett stöd i
arbetet, till exempel genom att belysa olika metoder
eller processer inom ett specifikt kunskapsområde.
Vidare ingår skrifter och rapporter där vi beskriver
våra erfarenheter och resultat av uppdrag med stödjande karaktär och levererar ett kunskapsunderlag för
framtida utveckling av verksamheten. Rena avrapporteringar av uppdrag ingår inte.
Under 2016 tog myndigheten fram 29 övriga kunskapsproduktioner. Detta är långt mer än året innan
(8 produktioner), och något över de 26 som togs fram
2014. Antalet kunskapsproduktioner varierar från ett
år till ett annat utifrån de uppdrag som myndigheten
har, det har även betydelse om myndigheten tar egna
initiativ till kunskapsproduktioner inom olika områden.
Myndigheten följer upp spridning i form av nedladdning från webbplatsen och utskick av fysiska publikationer. På grund av att spridning per produkt och år
inte registrerades 2014 sker jämförelse endast med
2015 när det gäller spridning av övriga kunskapsproduktioner.
Myndigheten har spridit långt fler exemplar av
årets övriga kunskapsproduktioner än vad 2015 års
kunskapsproduktioner spreds under 2015. Det har

självklart samband med att antalet produktioner var
högre 2016, men myndigheten har även arbetat mer
aktivt med att sprida kunskapen. Över 40 000 exemplar av 2016 års produktioner lämnade myndigheten
under 2016, tre av fyra rörde det ungdomspolitiska
området, de övriga politiken för det civila samhället
(tabell 3.3). Den populäraste publikationen som togs
fram under 2016 var Samla kraft! En vägledning för
kommuner och civilsamhället om samverkan kring
insatser för nyanlända som hann spridas i nära 6 400
exemplar. Än mer efterfrågat var dock stödmaterialet
Öppna skolan! (framtaget 2015) som handlar om att
skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar och som
spreds i nära 8 400 exemplar.
På samma sätt som för myndighetens studier så
produceras många av kunskapsproduktionerna i
slutet av året. Årets spridning ger därför ingen fullgod
bild av hur stort intresset är för olika publikationer.
Det kan vara värt att nämna att förra årets övriga
kunskapsproduktioner (vilka som ingick redovisades
i årsredovisningen för 2015) har spridits i 11 000
exemplar under 2016. Den samlade spridningen av
dessa är därmed 35 000 exemplar på två år.
Myndigheten vill påminna om att spridningsresultat
måste ses i relation till vilka målgrupper som finns för
de olika kunskapsproduktionerna. Ibland är målgruppen en handfull personer på strategisk nivå, andra
gånger utgörs målgruppen av tusentals personer
som arbetar nära unga. I ljuset av detta är det en
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Tabell 3.3 Övriga kunskapsproduktioner 2016
Ungdomspolitik
Antal produktioner
Kostnad, tkr
Snittkostnad, tkr
Antal spridda exemplar*

Politiken för det
civila samhället

Totalt

23

6

29

4 825

1 092

5 917

210

182

204

30 330

9 774

40 104

2015

2014

* Gäller både digital spridning och fysiska exemplar.

Tabell 3.4 Övriga kunskapsproduktioner 2014‒2016
2016
Antal produktioner

29

8

26

- ungdomspolitik

23

4

22

6

4

4

5 917

3 600

- civilsamhällespolitik
Kostnad, tkr
Snittkostnad, tkr
Antal spridda exemplar*

204

450

40 104

23 925

* Gäller både digital spridning och fysiska exemplar.

utmaning att övergripande beskriva vad spridningen
lett till. Det faktum att spridningen ökat är en tydlig
indikation på att fler personer har kännedom om
myndighetens kunskap. Det återstår att utveckla hur
vi följer upp hur målgrupperna använder vår kunskap.
Ambitionen att i större omfattning nå ut med vårt material kvarstår 2017.
Prestationernas kostnad ska innehålla alla kostnader från att uppdraget påbörjades till att publikationen lämnade myndigheten. Vi hänvisar till kapitlets
inledning där svagheterna vid årets redovisning av
prestationernas kostnader behandlas. Prestationernas kostnader är inte beräknade för 2014. Detta då
tidredovisningen inte gjordes på tillräckligt detaljerad
nivå före 2015.
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. Snittkostnaden för myndighetens övriga kunskapsproduktioner har minskat
mellan 2015 och 2016.
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Årets övriga kunskapsproduktioner
inom politiken för det civila samhället:
• Resultat och eﬀekter 2016
• Antidiskrimineringsverksamheter ‒ Resultat och
eﬀekter 2016
• Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända
• Partsgemensamt forum 2015
• Vem gör vad ‒ 20 myndigheters samverkan med det
civila samhället
• Värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Utvärdering av projekt som beviljats bidrag år 2015
av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Årets övriga kunskapsproduktioner
inom ungdomspolitiken:
• Stödjande och stärkande. Unga hbtq-personers
röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande
faktorer
• Rättigheter hbtq (folder)
• Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv
• Grattis ni har unga i ert parti!
• 5 steg för att få fler unga i ert parti!
• Stöd till unga politiker. Delrapport om att stärka
ungas inflytande i de demokratiska processerna

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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• Gräv där du står
• Kan alla unga få jobb
• Alla unga kan jobba eller studera
• Unga möter unga: Welcome Out välkomnar
hbtq-personer från hela världen
• Unga möter unga: Vänskap utan gränser på Tamam
Café
• Unga möter unga: Unga möts genom teater på Ung
Scen Norr
• Unga möter unga: Ung integration – En vuxenfri
mötesplats
• Unga möter unga: Södertälje basketklubb – Mycket
mer än bara basket
• Unga möter unga: Move it guidar unga nyanlända
till svenskt föreningsliv
• Unga möter unga: Kompis till Kompis matchar ihop
vänner från olika länder
• Unga möter unga: IFK Trollhättan får tjejer att mötas genom fotboll
• Inget att vänta på (ny utgåva)
• Våldsbejakande extremism (höger)
• Våldsbejakande extremism (vänster)
• Våldsbejakande extremism (islamistisk)
• Främmande är skrämmande
• Genusperspektiv på våldsbejakande extremism.

Spridningstillfällen
Ett spridningstillfälle är när en företrädare för myndigheten presenterat kunskap inom ungdomspolitiken
eller civilsamhällespolitiken för fysiskt närvarande
publik. Om vi har presenterat kunskap om båda politikområdena 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, räknas detta som ett spridningstillfälle. Om det är olika
åhörare läggs antalet deltagare i tillfällena samman i
totalsumman.
Uppgifterna om antal deltagare i arrangemang som
myndigheten inte har ansvarat för är ungefärliga och
baseras på myndighetens uppskattning.
Myndigheten genomförde och deltog under året i
155 spridningsaktiviteter i form av träﬀar, seminarier
och konferenser, 10 846 personer deltog på dessa.
Antalet deltagare på de egna arrangemangen var
2 715, och för omkring tre fjärdedelar av deltagarna
finns uppgift om kön eller könsidentitet. Av dem
(1 982) var det 63 procent kvinnor och 37 procent
män. Andelen som angett annan könstillhörighet var
mindre än 1 procent.

En konferens inom ungdomspolitik och två inom politiken för det civila samhället har utvärderats (därtill
har vi utvärderat myndighetens rikskonferens, fast
med en annan svarsskala, därför redovisar vi denna
separat längre ned). Deltagarnas svar på frågan om
de anser att konferensens innehåll är användbart i
arbetet är central för myndighetens kvalitetsarbete.
Andelen som var nöjda (svar 4 och 5 på en skala från
1 ‒ inte alls användbart till 5 ‒ mycket användbart)
var 52 procent (en konferens 2015 med 61 procent nöjda, 2014 redovisade vi inte utvärderingar).
Årets resultat ligger under myndighetens mål om 75
procent nöjda. När vi frågade om helhetsintrycket av
arrangemanget var resultatet bättre, 71 procent av
deltagarna svarade att helhetsintrycket var bra. De
konferenser där svarsfrekvensen varit under 50 procent redovisas inte här.
Rikskonferensen var den väsentligaste prestationen
och det enskilt största spridningstillfället under 2016
med omkring 800 deltagare under två dagar. Temat
för konferensen – Så ger vi unga möjligheter! – avspeglade de ungdomspolitiskt prioriterade frågorna
för 2016. Konferensen utvärderades och resultatet
visar att 78 procent av deltagarna fann innehållet i
konferensen vara användbart i det egna yrket (svar
4, 5 eller 6 på en skala från 1– inte alls användbart
till 6 – mycket användbart). Vi har inte ställt frågan
tidigare år.
Myndigheten har inte på ett tillfredsställande sätt
kunnat identifiera arbetstid som har använts på
prestationen spridningstillfällen under 2016 och kan
därför inte ange kostnader. En grov uppskattning kan
dock vara att myndigheten under året har använt
motsvarande fyra tjänster på spridningstillfällen inom
de två politikområdena. Myndigheten kommer att
vidta åtgärder för att bättre kunna redovisa kostnader
för 2017.
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Tabell 3.5 Spridningstillfällen 2016

Antal tillfällen

Ungdomspolitik

Politiken för det
civila samhället

Totalt

118

37

155

- varav egna

25

16

41

- varav samarbete

36

2

38

- varav andras

57

19

76

Antal deltagare

8 900

1 946

10 846

- varav på egna arrangemang

1 544

1 171

2 715

varav kvinnor

776

465

1 241

varav män

445

288

733

8

0

8

varav okänt kön

315

418

733

- varav på samarrangemang

2 170

56

2 226

- varav på andras arrangemang

5 186

719

5 905

varav andra

Tabell 3.6 Spridningstillfällen 2015–2016
2016
Antal tillfällen

2015

155

111

- varav egna

41

34

- varav samarbete

38

15

- varav andras

76

62

10 846

7 206

2 715

1 900

Antal deltagare
- varav på egna arrangemang
varav kvinnor
varav män

1 241

656

733

220

varav andra

8

32

varav okänt kön

733

992

- varav på samarrangemang

2 226

944

- varav på andras arrangemang

5 905

4 362

Digitala kanaler
Myndighetens digitala kanaler som är gemensamma
för politikområdena omfattar webbplatserna mucf.se
i en svensk och en engelsk version, myndighetens
nyhetsbrev samt myndighetens Facebook- och Twitterkonton.
Inom ungdomspolitiken har vi webbplatserna
ungidag.se (som presenterar statistik om ungas
levnadsvillkor i Sverige) och temaunga.se (webbplats
för ESF-projektet Temagruppen Unga i arbetslivet).
Därtill kommer temagruppens nyhetsbrev, Facebookkonto och Twitterkonto samt myndighetens särskilda
nyhetsbrev och Facebookkonto för det internationella
ungdomsarbetet.
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Inom politiken för det civila samhället finns webbplatsen civsam.se.
Under 2016 har myndigheten arbetat systematiskt för att öka spridning av och kännedom om vår
verksamhet och kunskap. Till exempel har synligheten
i sökmotorer förbättrats och en kampanj för att prenumerera på våra nyhetsbrev resulterade i en ökning
av antalet prenumeranter med 56 procent. Detta har
bland annat lett till att det sammanlagda antalet besök på myndighetens webbplatser 2016 blev
296 000 besök jämfört med 230 000 året innan, en
ökning med 66 000 besök (tabell 3.8). Det var även
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Tabell 3.7 Digitala kanaler 2016
Ungdomspolitik
(temaunga.se)
(ungidag.se)

Gemensam
(mucf.se)

Politiken för det
civila samhället
(civsam.se)

Totalt

Antal kanaler

4

7

1

12

Antal besök*

267 662**

22 494

6 116

296 272

15 925

7 220

2 480

752

Antal följare***
Kostnad, tkr

23 145
321

3 383

* Besök är definierat enligt Google Analytics benämning session. I den angivna siﬀran har interna besök, alltså besök från myndighetens
datorer, filtrerats bort (för civsam.se, med 6 116 besök, har det inte varit möjligt att filtrera bort besök gjorda av myndighetens anställda).
En ytterligare mätsiﬀra är antalet användare, definierade enligt Google Analytics benämning users. Webbplatsen mucf.se hade 167 419
användare under 2016 (125 774 året innan och 155 059 användare 2014).
** Inklusive 5 919 besök på den engelska versionen av mucf.se.
*** Facebook, Twitter och nyhetsbrev. Det var 4 975 som gillade myndighetens tre Facebooksidor. Vi hade 4 022 följare på två Twitterkanaler samt tre nyhetsbrev, ett gemensamt och två inom ungdomspolitik, med tillsammans 14 148 prenumeranter.

Tabell 3.8 Digitala kanaler 2013‒2015
2016

2015

2014

Antal kanaler

12

- gemensamt

4

4

4

- ungdomspolitik

7

6*

3

- civilsamhällespolitik

11*

8

1

1

1

Antal besök

296 272

229 650

273 561

Antal följare

23 145

Kostnad, tkr

3 383

15 189*

7 774

6 336

* Antal kanaler och följare 2015 avviker från vad som uppges i årsredovisningen för 2015 då två Facebooksidor med tillsammans 681 följare
är tillagda.

mer än antalet besök 2014 (274 000 besök). Ökningen gäller särskilt mucf.se som 2016 fick 268 000
besök totalt (inklusive 6 000 besök på den engelska
versionen av mucf.se), men även ungidag.se som
startades i december 2015 och fick 14 000 besök
under 2016. För webbplatserna temaunga.se och
civsam.se minskade antalet besök något under året.
Antalet nedladdade publikationer (studier, övriga
kunskapsproduktioner och andra) ökade från 23 000
stycken 2015 till 33 000 stycken 2016.
Myndigheten har medvetet arbetat med tilltal och
val av bilder för att inte utesluta någon målgrupp på
grund av ålder, kön, sexuell läggning eller uttryck.
Vidare har vi arbetat för att webbplatsen ska ha ett
tillgängligt språk (klarspråk) som vänder sig till hela
myndighetens målgrupp.
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).

I februari 2016 gjordes den senaste tillgänglighetsgranskningen av mucf.se. De delar av webbplatsen
som granskades fick gott betyg, även om webbplatsen i sin helhet inte uppnår alla krav enligt WCAG
2.0. Vi är medvetna om de områden där det finns
tillgänglighetsbrister. Vi är även medvetna om att vi
på myndighetens webbplatser behöver förbereda och
implementera det nya europeiska webbdirektivet som
träder i kraft i september 2018.
Myndighetens kostnader för prestationen digitala
kanaler har minskat påtagligt mellan 2015 och 2016.
Detta beror till stor del på att arbetet med civsam.se
har prioriterats ned i väntan på en ny lösning för
webbplatsen, samt att etableringskostnaden för ungidag.se (knappt 1 300 tkr) ingick 2015, driftskostnaderna har legat på en mycket lägre nivå.
Myndigheten redovisar inte kostnader för 2014.
Detta då tidredovisningen inte gjordes på tillräckligt
detaljerad nivå före 2015.
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Tabell 3.9 Remisser 2014–2016

Antal remisser
Kostnad, tkr
Snittkostnad, tkr

2016

2015

2014

50

43

30

784
16

Remisser
Under året har myndigheten lämnat 50 yttranden
över remisser från regeringskansliet och andra statliga myndigheter.
MUCF tar i sina remissyttranden hänsyn till konsekvenser för både ungdomspolitiken och politiken för
det civila samhället, oavsett remissens frågeställning.
Därför redovisas myndighetens remissyttranden
samlade. Myndigheten utgår i sin bedömning från
ett ungdomsperspektiv, ett hbtq-perspektiv och ett
jämställdhetsperspektiv samt beaktar politiken för det
civila samhällets sex principer om självständighet, dialog, långsiktighet, öppenhet, kvalitet samt mångfald.
Myndighetens arbete med yttranden som lämnades
under 2016 kostade 784 000 kronor. Kostnaden är
beräknad utifrån medarbetarnas tidredovisning efter
15 april 2016, en uppskattning av medarbetarnas
arbetstid på remisser innan 15 april 2016 samt av
chefers arbetstid under året. Det har inte varit möjligt
att identifiera den arbetstid som lagts på yttranden
som lämnades under 2015 och 2014, då detta inte
tidredovisades dessa år (tabell 3.9).

Bedömning
De studier och övriga kunskapsproduktioner som
myndigheten tagit fram under 2016 har nått ut till
våra målgrupper i väsentligt större utsträckning än
tidigare år. Spridningen omfattar såväl fysiska utskick
och informationsaktiviteter på sociala medier initierade av myndigheten, som nedladdningar och beställningar av material från målgrupperna själva. Den
ökade spridningen torde indikera att myndighetens
kunskap i högre grad är tillgänglig för och efterfrågas
av våra målgrupper.
Myndigheten har nått ut till fler personer 2016 än
föregående år inom ramen för prestationstypen spridningstillfällen. Myndigheten har ökat sitt deltagande i
andras arrangemang, ökat antalet samarrangemang
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och genomfört fler egna spridningstillfällen än under
2015. Myndigheten gör bedömningen att vi har nått
ut med vår kunskap bättre än föregående år och att
våra målgruppers kännedom om vilket stöd myndigheten kan utgöra i den egna verksamheten har ökat.
Ökningen av antalet besök på myndighetens webbplatser och att vi har fått fler prenumeranter på våra
nyhetsbrev indikerar att intresset för vad myndigheten gör och den kunskap vi tillhandahåller i ökad
utsträckning är relevant för våra målgrupper.
Remissarbetet har ökat i omfång under 2016 jämfört
med under de två föregående åren. Myndighetens bedömning är att ökningen visar att de frågor som ligger inom vårt kompetensområde är mycket aktuella.
Myndigheten kan slå fast att vi genom spridning av
publikationer, spridningstillfällen, digitala kanaler och
remisser har nått ut till fler personer under 2016 än
under föregående år med kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets förutsättningar. Detta är
bland annat ett resultat av en medveten strävan att
nå ut bättre med vår kunskap som inte bara innebär
arbete för ökad spridning, utan även mer målinriktad
spridning mot tydligare avgränsade målgrupper. Vi
har i detta sammanhang identifierat utvecklingsområden som måste hanteras under 2017.
Ett exempel är att vi i liten utsträckning vet hur vår
kunskap används av våra målgrupper. Ett annat är att
vi behöver förstärka uppföljningen av kvaliteten på
våra spridningstillfällen, vi har i dag bland annat för
låg svarsfrekvens på våra deltagarenkäter. Vi behöver
även målgruppsanpassa våra konferenser och seminarier bättre så att deltagarna i större utsträckning
tycker att innehållet svarar mot de behov de har. Vi
har också en särskild utmaning i att utveckla våra digitala kanaler så att de möter nya tillgänglighetskrav
och ändrade kommunikationsbehov.
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Prestationsområde: BIDRAG

Arbete med att fördela statsbidrag

I MUCF:s instruktion står att myndigheten ska verka
för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för
det civila samhället nås genom att fördela statsbidrag
enligt gällande författningar där myndigheten fått ett
sådant uppdrag.
Myndigheten har beslutat om två mål och två prestationstyper med tillhörande indikatorer för att stärka
styrningen och uppföljningen av arbetet med bidrag.
Myndighetens mål för arbetet med bidrag är att
• myndighetens bidrag är tillgängliga för våra målgrupper.
• myndighetens bidragshantering är eﬀektiv och har
hög kvalitet.
Myndighetens väsentliga prestationer inom arbetet
med bidrag är beslut om organisationsbidrag och
beslut om projekt- och verksamhetsbidrag. MUCF 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. Beslut tas i
samband med en ansökan om bidrag och när slutrapport för hur bidraget använts är granskade av myndigheten. I prestationen beslut räknas all verksamhet
som leder fram till besluten – från informationsinsatser, regeltolkning och dialog om komplettering med
de som ansöker – till utskick av beslut om slutrapport
och i vissa fall även en process för återbetalning av
medel.
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
intentionen 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 extremistmiljöer.

Under året togs 328 beslut om ansökningar eller slutrapporter som gällde organisationsbidrag och 1 076
beslut om projekt- eller verksamhetsbidrag.
I kapitel 8 Återrapportering, avsnittet Kostnader
för administrationen av statsbidrag, finns detaljerad
information om beräkning av bidragens kostnader
generellt och om de enskilda bidragen.
Bidragens tillgänglighet, eﬀektivitet och kvalitet
För att ta reda på vilken uppfattning våra målgrupper har om bidragshanteringen skickas varje år ut
en enkät till de som under året mottagit ett beslut
(bifall eller avslag) på sin bidragsansökan. Enkäten
används inom de enskilda bidragen för att identifiera
utvecklingsområden och för att få återkoppling på
genomförda förbättringsåtgärder. Respondenterna tar
ställning till elva frågor om bidragens tillgänglighet,
handläggningens rättssäkerhet och handläggningens
eﬀektivitet.
I årets enkät tillfrågades 1 117 representanter för
organisationer och andra som fått beslut om organisationsbidrag (263) och projekt- eller verksamhetsbidrag (854). Svarsfrekvensen för organisationsbidrag
var 62 procent och för projekt- och verksamhetsbidrag 63 procent. Resultaten är inte helt tillförlitliga på
grund av det relativt höga svarsbortfallet.
Enkäten ändrades 2016 så att frågorna ställdes till
den person som haft kontakt med myndigheten, och
inte som tidigare till organisationen som ansökte
om medel. I enkäten (gäller endast projektstöden
för 2016, men ska även gälla organisationsstöden
fortsättningsvis) efterfrågades uppgift om kön för
att kunna identifiera eventuella könsskillnader i hur
myndighetens service uppfattas.
Det sammanvägda resultatet var att 86 procent
av de svarande instämde i att bidragshanteringen i
mycket eller ganska hög grad är tillgänglig, rättssäker
och eﬀektiv (2015 var det 85 procent och 2014 var
det 80 procent). Myndigheten anser att ett resultat
på 75 procent är tillfredsställande och kan fastslå att
målgruppernas bedömning sammantaget har blivit allt
mer positiv för varje år sedan 2013. Vi kommer att
fortsätta arbetet med att utveckla bidragshanteringen.
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Myndigheten har under året arbetat med att förbättra bidragens tillgänglighet. Det har bland annat
skett genom tematiska träﬀar där vi informerat om
möjligheterna att söka bidrag, vi har utvecklat vår
webbplats med information om bidragen och vi har
gjort det enklare att kontakta rätt bidragshandläggare. Flera av våra informationsträﬀar om de olika
bidragen har också genomförts ute i landet för att öka
möjligheten för fler att delta. Vi vet samtidigt att vi
behöver fortsätta att utveckla hur vi presenterar våra
bidrag i digitala kanaler.
I slutet av 2015 fick en konsultbyrå i uppdrag att
granska bidragsinformationen utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Granskningen som genomfördes via
en enkät visade att målgrupperna i huvudsak var nöjda, men att det fanns behov av förbättringar och då
särskilt i informationen till dem som söker bidrag för
första gången. Under 2016 höll vi därför flera så kalllade webbinarier, seminarier på nätet, med information om möjligheten att söka bidrag, framför allt från
de internationella bidragen inom Erasmus+. Genom
att elektroniskt informera på det här sättet kunde vi
nå ut till flera hundra deltagare runt om i landet. Enkäten visade också att nöjdheten för samtliga frågor
kopplade till myndighetens tillgänglighet hade ökat.
Under 2016 har vi också fortsatt att utveckla
myndighetens kvalitetshöjande arbete med beslut och
beslutsmotiveringar. Fokus under året var framför allt
att utveckla avslagsmotiveringarna inom projekt- och
verksamhetsbidrag. Vi har också arbetat särskilt med
att finnas tillgängliga på telefon och för fysiska möten
efter att beslut har fattats. Enkäten visar att nio av
tio ansåg att myndighetens bidragsbeslut är opartiska
och objektiva samt att våra handläggare visar öppenhet mot och respekt för föreningen/projektägaren och
dess företrädare vid handläggningen.

Under året har myndigheten som ett led i att höja
kvaliteten och rättssäkerheten i bedömningarna arbetat utifrån nya bedömningskriterier och ansökningsformulär för fem av projektbidragen.
En stor förändring under året är att efter flera domar, bland annat från Högsta förvaltningsdomstolen,
bedöms myndighetens beslut om organisationsbidrag
numera som överklagbara, trots att det finns uttryckliga överklagandeförbud i de förordningar som styr
bidragsgivningen.

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 inlämnade slutrapporter. Slutrapporter inlämnas separat
i bidragsformen Kvinnors organisering. Övriga bidrag
slutrapporteras i ansökan om bidrag kommande år
(eller i enstaka fall i en egen slutrapport om organisationen inte återkommer med en ny ansökan).
Lägg märke till att antal beslut i tabellerna 3.10 och
3.11 inte är lika med antal beslut i ansökningar om
bidrag som finns i tabellerna 8.1‒8.4 i kapitel 8 Återrapportering. I tabellerna 3.10 och 3.11 ingår även
beslut om slutrapporter.
Organisationsbidrag redovisas mer detaljerat, enligt
återredovisningskrav i förordning och regleringsbrev, i
kapitel 8 Återrapportering.
Antal beslut om organisationsbidrag ligger på
samma nivå som året innan. Det finns dock en liten
ökning i antalet godkända ansökningar.
Kostnaderna för hantering av organisationsbidrag
har ökat jämfört med 2015. Den genomsnittliga kostnaden per bidragsbeslut har ökat från 8 tkr till 10 tkr
per beslut, och de samlade kostnaderna har ökat med

Tabell 3.10 Beslut om ansökan och om slutrapport inom organisationsbidrag 2016
Ungdomspolitik
Barn- och ungdomsorganisationer*

Politiken för det
civila samhället

114

Totalt
114

Etniska organisationer

76

76

Kvinnors organisering

129

129

Hbtq-organisationer

9

9

Antal beslut

114

214

328

Kostnad, tkr

1 076

2 229

3 305

9

10

10

Kostnad per beslut, tkr

* 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 tabellerna 8.1 och 8.2 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.

24

PRESTATIONER

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Årsredovisning 2016

Tabell 3.11 Beslut om ansökan och om slutrapport inom organisationsbidrag 2014–2016
2016

2015

2014

Antal beslut

328

320

313

– ungdomspolitik

114

115

109

– civilsamhällespolitik

214

205

204

3 305

2 477

10

8

Kostnad, tkr
Kostnad per beslut, tkr

nära 800 tkr. Under 2016 har MUCF inlett ett utvecklingsarbete rörande samtliga statsbidrag. Det gäller
en genomlysning av stödformerna och hur myndigheten hanterar dem. Detta tar mer arbetstid i anspråk
och innebär således ökade kostnader. De beslut som
myndigheten har fattat har resulterat i mycket uppmärksamhet, både positiv och negativ. Detta innebar i
sig en stor ökning av förfrågningar om olika organisationer från både allmänheten och medierna.
Vidare ökade även antalet begäran om att ta del av
allmän handling. Myndigheten har också behövt initiera fler granskningar och utredningar kring vissa organisationer med anledning av uppgifter om oegentligheter. Utifrån flera domar i bland annat Högsta
förvaltningsdomstolen får MUCF:s beslut om organisationsstöd numera betraktas som överklagbara. Detta
har lett till att myndigheten har behövt se över rutiner
och formuleringar i avslagsbeslut så att de håller för
en eventuell överprövning. Myndigheten har också
behövt utveckla rutiner för hur rättidsprövning och
överlämnande till domstol ska ske. Även information
om detta till målgrupperna och allmänheten har tagits
fram och kommunicerats.
Bidragshanteringens kostnader kan inte redovisas
för 2014. Detta då tidredovisningen inte gjordes på
tillräckligt detaljerad nivå före 2015.

Beslut om projektoch verksamhetsbidrag
I prestationen ingår de beslut om projekt- och verksamhetsbidrag som tagits under året. Prestationen är
uttryck för hela arbetsprocessen runt bidragen, från
information om bidragen till beslut om ansökningar
och inlämnade slutrapporter.
Lägg märke till att antal beslut i tabellerna 3.12 och
3.13 inte är lika med antal beslut i ansökningar om
bidrag som finns i tabellerna 8.1‒8.4 i kapitel 8 Återrapportering. I tabellerna 3.12 och 3.13 ingår även
beslut om slutrapporter.
Projekt- och verksamhetsbidrag redovisas mer
detaljerat, enligt bland annat återrapporteringskrav i
förordning och regleringsbrev, i kapitel 8 Återrapportering.
Antalet beslut kan variera från år till år, främst beroende på vilka bidrag som myndigheten har i uppdrag
att handlägga, men i viss utsträckning beroende på
myndighetens insatser för att sprida information om
bidragen. Antalet beslut om projekt- och verksamhetsbidrag 2016 är på samma nivå som året innan,
fast antalet beslut om ansökningar har ökat med nära
hundra samtidigt som beslut om slutrapporter har
minskat med nära hundra. Vi ser även rörelser inom
varje bidragsform. Till exempel har antalet ansökningar om projektbidrag till ungas organisering minskat
med närmare en tredjedel, medan ansökningarna
inom Erasmus+ har ökat med runt en tredjedel.
Redovisningen av kostnader för hantering av projekt- och verksamhetsbidrag 2016 visar att kostnaderna per bidragsbeslut har ökat. Detta har bland
annat samband med den genomlysning av bidragen
som myndigheten genomfört (se Beslut om organisationsbidrag) och en ökning i antal utlysningar för vissa
bidrag. I kapitel 8 Återrapportering, Kostnader för administrationen av statsbidrag, finns en mer detaljerad
beskrivning av faktorer som påverkar en bidragsforms
kostnader samt en förklaring av skillnader i kostnader
för specifika bidrag.
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När myndigheten avslutar uppdrag där det ingår bidragshantering finns ansvaret för hantering
av slutrapporter kvar. En överslagsberäkning som
myndigheten gjorde 2015 antydde att det för varje
slutrapport kan krävas resurser runt 0,5‒1 tusen

kronor för handläggning, diarieföring och eventuella
återbetalningskrav. Detta är insatser som finansieras
över förvaltningsanslaget. För 2016 gällde dock detta
endast 12 slutrapporter.
Bidragshanteringens kostnader kan inte redovisas
för 2014. Detta då tidredovisningen inte gjordes på
tillräckligt detaljerad nivå före 2015.

Tabell 3.12 Beslut om ansökan och om slutrapport inom projekt- och verksamhetsbidrag
2016
Ungdomspolitik
Ungas organisering

Politiken för det
civila samhället

137

Samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar
Erasmus+*

Totalt
137

53

53

431

431

Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering

73

73

Jämställdhetsprojekt

74

74

110

110

Verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
Verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

32

32

Verksamhet som värnar demokratin**

79

79

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

24

24

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter

30

30

Studier om det civila samhället

21

21

Avslutade projektbidrag***

3

9

12

Antal beslut

624

452

1 076

Kostnad, tkr

8 070

5 546

13 616

13

12

13

Kostnad per beslut, tkr

* Erasmus+ innehåller beslut om slutrapporter i projekt från föregående programperiod.
** Värna demokratin innehåller beslut om slutrapporter även från statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och
statsbidrag till verksamhet mot våldsbejakande extremism.
*** Myndigheten har tagit beslut om slutrapporter från projektbidrag inom politiken för det civila samhället där både
uppdrag och finansiering avslutades före 2016.

Tabell 3.13 Beslut om ansökan och om slutrapport inom projekt- och verksamhetsbidrag
2014–2016
Antal beslut
– ungdomspolitik
– civilsamhällespolitik
Kostnad, tkr
Kostnad per beslut, tkr
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2016

2015

1 076

1 057

955

624

567

541
414

452

490

13 616

11 195

13

11

2014
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Bedömning
Myndigheten kan efter 2016 konstatera att söktrycket
är fortsatt högt, för både organisations- och projektbidrag. Målgrupperna hittar till bidragen och de ansöker.
Myndigheten har handlagt 100 fler ansökningar om
bidrag 2016 jämfört med förra året.
Våra målgrupper upplever handläggningen som
eﬀektiv och med hög kvalitet, vilket vår enkät till de
som ansökt om bidrag under 2016 visar. Myndigheten har dock upplevt ett mycket högre arbetstryck
inom bidragshandläggningen än under tidigare år. Det
handlar både om en stor ökning i antalet förfrågningar om olika organisationer och i antalet som begärt
att få ta del av allmänna handlingar, men även om att
det interna arbetet med kvalitetsutveckling, uppföljning och kontroll har stärkts.
Myndigheten har under 2016 konstaterat att delar
av bidragshandläggningen behöver utvecklas. Det rör
de kontroller som görs vid prövning, hur uppföljning
sker under pågående projekt eller verksamhetsår
samt hur vi tar hand om resultaten. MUCF har därför
mot slutet av året delvis skärpt kontrollerna samt gör
striktare tolkningar i vissa frågor. Det gäller exempelvis tillämpningen av det så kallade demokratikriteriet
som begränsar statsbidragsgivningen i samtliga våra
förordningar. Myndigheten avslog under hösten 2016
ansökningar med hänvisning till demokratikriteriet,
det är första gången ansökningar avslås med hänvisning till detta.
Det att vissa av myndighetens beslut nu är överklagbara innebär att vi får ytterligare ett kvalitetskriterium för vårt arbete framöver – håller myndighetens
avslag för domstolens prövning? Detta är en fråga vi
kommer att utvärdera och följa även under 2017 när
vi får ett bättre underlag. De första överklagandena
ligger fortfarande i första instans.
Statsbidragen är en unik möjliggörare för det civila
samhällets förutsättningar att verka och göra skillnad. Myndigheten måste i bidragsgivningen vara helt
säker på att rätt organisationer får bidrag. Om MUCF
inte upprätthåller en god, tillfredställande kontroll i
bidragsgivningen skadar det förtroendet för myndigheten, för uppdragsgivaren och för bidragsgivningen
till det civila samhället som helhet. Arbetet med att
förstärka kvalitetssäkringen och se till att rätt organisationer får bidrag samt lyfta och följa alla goda
resultat kommer att fortsätta under 2017.
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Ungdomspolitik

politik om unga

Ungdomspolitik

Ungas etablering

Den svenska ungdomspolitiken omfattar alla beslut
och åtgärder som påverkar villkoren för unga inom
en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Det är regering och
riksdag som beslutar om den nationella ungdomspolitiken.
Ett övergripande mål är att alla unga mellan 13 och
25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att
ungdomspolitikens mål ska förverkligas krävs insatser
och åtgärder inom en mängd olika sektorer och av ett
stort antal aktörer.

Inom området ungas etablering har insatser för unga
som varken arbetar eller studerar fortsatt att vara
mest prioriterade, utifrån målet att alla unga ska ha
goda levnadsvillkor och makt att forma sina liv. Myndigheten har under 2016 fortsatt att förbättra kunskaperna om unga som varken arbetar eller studerar,
med hjälp av UVAS-statistiken. Vi har identifierat
områden för förbättringar inom etableringsuppdraget,
med fokus på unga nyanlända. Unga som står långt
ifrån arbetsmarknaden lider ofta av psykisk ohälsa,
myndigheten har under året fortsatt att sprida kunskap om hur olika aktörer tillsammans kan förbättra
stödet till den gruppen. Ett antal kommuner och
samordningsförbund har beviljats projektbidrag för
att starta sådana samverkansinsatser som erbjuder
ett samlat stöd för unga som varken arbetar eller
studerar. Sammantaget har myndighetens arbete satt
fokus på unga som möter de största svårigheterna på
sin väg mot egen försörjning.

Uppdrag
Av myndighetens regleringsbrev för 2016 framgår att
MUCF ska:
• prioritera insatser som rör ungas etablering i arbetsoch samhällslivet, ungas makt och delaktighet samt
ungas fritid, organisering och välmående,
• stärka arbetet med att integrera ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet och med att
stödja en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik, och
• verka för att stärka ungdomars och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken.
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Tematisk analys av ungas etablering
i arbets- och samhällslivet
Myndigheten har analyserat unga nyanlända kvinnors
och mäns etablering i arbets- och samhällsliv. En
genomgående slutsats är att det ungdomspolitiska
målet inte får tillräckligt genomslag för unga nyanlända inom ramen för etableringsuppdraget. Myndigheten har i rapporten lämnat förslag till förbättringar
inom området.
Etableringsuppdraget är under förändring. Arbetsmarknadsdepartementet lämnade en departementspromemoria med förslag på förändringar i regelverken
den 7 oktober 2016. Vår kartläggning bidrar med ett
ungdomsperspektiv i detta förändringsarbete.
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Vid det inledande arbetet med den tematiska analysen noterade vi att unga inom Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag inte uppmärksammats som en
särskild grupp, trots de särskilda behov och villkor
som de har. Mot bakgrund av detta har vi valt att
kartlägga villkoren för unga nyanlända inom ramen
för etableringsuppdraget.
Kartläggningen visar att 29 procent av de unga
nyanlända i etableringsuppdraget saknar utbildning
motsvarande avslutad svensk grundskola. Totalt 50
procent saknar utbildning motsvarande avslutat gymnasium. Av de som lämnade etableringsuppdraget
mellan oktober 2015 och maj 2016 hade 9 procent av
de unga männen och 15 procent av de unga kvinnorna gått vidare till studier 90 dagar senare.
De insatser som erbjuds unga inom etableringsuppdraget är sällan anpassade till deras särskilda villkor
och behov. Arbetsförmedlingen har inte utvecklat
några särskilda insatser riktade till unga inom etableringsuppdraget. Däremot finns inga lagliga hinder
för att unga i etableringsuppdraget ges tillgång till de
insatser som Arbetsförmedlingen utvecklat för unga
utanför etableringsuppdraget.
Utöver att kartlägga och tematiskt analysera unga
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet har
MUCF också belyst goda exempel.
Myndigheten har genomfört två fokusgruppssamtal
med unga nyanlända kvinnor och män. Den generella
bild vi får är att de unga som kommit till tals har ett
stort inre driv. De är ambitiösa, de vill arbeta eller
studera och de är beredda att anstränga sig för att
nå sina mål. Samtidigt kan tiden i etableringsuppdraget upplevas på olika sätt ‒ som betydelsefull, som
krävande och ibland som meningslös. Alla insatser
upplevs inte heller som relevanta.
En väsentlig del av arbetet är att inhämta ungas och
ungdomsorganisationers perspektiv. Vi har samverkat
med LSU, besökt kommunal verksamhet som möter
unga nyanlända och träﬀat ungdomsorganisationer,
till exempel har vi besökt Ensamkommandes förbund.
Statistiken i rapporten redovisas utifrån kön och
ålder. Vi genomförde fokusgruppsintervjuerna för att
fånga in och beskriva unga nyanländas perspektiv på
etableringsuppdraget. I rapporten använde vi ungdomsperspektivet i både analysen och i förslagsdelen.
Myndigheten eftersträvar att ha ett liknande arbetssätt i all sin analys- och utvecklingsverksamhet som
berör unga.

Temagruppen Unga i arbetslivet
Temagruppen Unga i arbetslivet finansieras med stöd
från Svenska ESF-rådet och är ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, MUCF, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Skolverket, Nordens Välfärdscenter,
Kronofogden samt Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande syftet är att samarbeta för att
motverka strukturer som hindrar ungas etablering
på arbetsmarknaden. Temagruppens kansli finns på
MUCF.
Konferensserien Alla unga kan jobba eller studera i
Kristianstad, Gävle och Östersund, samt seminarier i
Almedalen och på MUCF:s rikskonferens har varit de
viktigaste spridningstillfällena under 2016. Konferensserien arrangerades i nära samarbete med de
aktuella kommunerna, Arbetsförmedlingen, regionoch kommunförbund samt andra regionala aktörer.
Även Nationella samordnaren för unga som varken
arbetat eller studerar och Delegationen för unga till
arbete har deltagit i planeringen och genomförandet
av det tre regionala konferenserna. Konferenserna
arrangerades i de regioner där ungdomsarbetslösheten är som störst, Sydsverige, Norra Mellansverige
och Mellersta Norrland, med omkring 200 deltagare
på varje konferens.
Två skrifter har tagits fram och spridits särskilt
under konferenserna. Det är Alla unga kan jobba eller
studera, som är en sammanställning av metoder och
erfarenheter från Temagruppens tidigare studier och
Kan alla unga få jobb? Kris på arbetsmarknaden? Om
läget för unga 2015, i vilken ungas etablering diskuteras utifrån befintlig kunskap.
Under Almedalsveckan arrangerade Temagruppen
fyra seminarier om ungas levnadsvillkor tillsammans
med MUCF. Syftet var att nå ut med kunskap och
metoder om ungas jobb, hälsa och integration för att
möjliggöra för beslutsfattare att fatta beslut med bra
kvalitet.
Temagruppen har under året samverkat med regionala och statliga aktörer, mest i anslutning till de tre
regionala konferenserna. Särskilt intensivt har samverkan varit med Skolverket, Arbetsförmedlingen och
SKL. Tillsammans med Skolverket har Temagruppen
tagit fram ett stöd till skolor kring förbyggande arbete
med skolavhopp. En lansering av den webbaserade
utbildningen i hur man förebygger avhopp har skett
ihop med SKL. Samverkan med Arbetsförmedlingen
har inneburit att Temagruppen ytterligare har kunnat
kvalitetssäkra resultat och analyser i sin studie om
unga nyanländas etablering i arbetslivet.
Statistik för 2014 om unga som varken arbetar
eller studerar, UVAS, har tagits fram, analyserats och
spridits. Rapporten Gräv där du står sammanställer värdefulla lärdomar från pågående projekt inom
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Europeiska socialfondens Sysselsättningsinitiativ för
unga, som har riktats till de regioner i Sverige där
ungdomsarbetslösheten är som störst.

Kunskapsspridning avseende
unga med psykisk ohälsa och
som varken arbetar eller studerar
Myndigheten har under 2016 haft i uppdrag att utarbeta former för att sprida kunskap om hur samhällets
stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken
arbetar eller studerar kan organiseras och utvecklas i samverkan mellan olika aktörer. Uppdraget ska
slutrapporteras 2018 och en delrapport ska lämnas i
februari 2017.
Under året har vi fört dialog med en mängd aktörer,
bland annat med SKL, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten,
Nationella samordnaren för unga som varken arbetar
eller studerar och Nationella psykiatrisamordnaren.
Utöver det har vi träﬀat nordiska aktörer och civilsamhällesorganisationer med särskild kunskap om
unga med psykisk ohälsa och om unga hbtq-personer.
Under rikskonferensen höll myndigheten workshoppen Så får vi unga som varken arbetar eller studerar
att må bra. Medverkade gjorde bland andra Nationella
samordnaren för psykiatri och Nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar och
verksamheten Lyra från Huddinge.

Samverkansinsatser för unga
som varken arbetar eller studerar
Myndigheten har i uppdrag att under perioden 2016–
2018 fördela projektbidrag till samverkansinsatser för
unga som varken arbetar eller studerar. Kommuner
och samordningsförbund kan söka medel för verksamheter som avser att underlätta etableringen för
unga som varken arbetar eller studerar, eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten
ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i
åldern 15–25 år.
Sammanlagt 53 ansökningar inkom under 2016,
varav 23 (17 kommuner och 6 samordningsförbund)
har beviljats medel (tabell 8.17).
Myndigheten har samrått med Delegationen för
unga till arbete, Nationella samordnaren för unga som
varken arbetar eller studerar, Folkbildningsrådet och
Finsam inför lanseringen av bidraget. Eftersom stödformen är ny har myndigheten prioriterat att sprida
information om den nya stödformen till landets samtliga kommuner. Vi har informerat om projektstödet
vid två egna lanseringskonferenser, vid ett seminarium i Almedalen samt vid en konferens arrangerad av
Finsam.
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Ungas makt och delaktighet
Ungas egna aktiva deltagande i att forma samhället
har varit mest prioriterat inom området makt och delaktighet. Myndigheten har fortsatt arbetet med att få
fler unga intresserade av politiska förtroendeuppdrag
och med att utveckla metoder för att få unga politiker
att stanna vid sina förtroendeposter. Myndigheten har
också fortsatt med det strategisk viktiga samarbetet
med Barnombudsmannen där vi tillsammans ger stöd
till kommuner och regioner i deras arbete att stärka
ungas inflytande.

Uppdrag om barnrättsoch ungdomsperspektiv
Under 2016 har MUCF tillsammans med Barnombudsmannen fortsatt att sprida den information som togs
fram under 2015 om hur en kan stärka barnrätts- och
ungdomsperspektivet. Vi hållit tre utbildningar som
kommuner, landsting och regioner har deltagit i.
Utbildningar har dessutom hållits i två regioner där
de aktuella kommunerna och landstingen har deltagit.
Målet är att de kommuner som erbjudits utbildning
börjar arbeta med Unga direkt-metoden.
På sikt är målet att kommunerna ska utveckla sitt
arbete för att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet och att regionen vi samverkar med stöttar
kommunernas arbete genom att samordna erfarenhetsutbyten. På lång sikt förväntar vi oss att kommunerna ska bedriva ett utvecklat och strategiskt arbete
för att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet i
sina verksamheter och att det finns ett sammanhållet
regionalt arbete för detta.
MUCF har tillsammans med Barnombudsmannen
tagit fram ett gemensamt koncept för att ge kommuner och regioner kunskap om hur de kan använda kvantitativa (Lupp) och kvalitativa (Unga direkt)
metoder för att öka barns och ungas delaktighet och
inflytande. Vi har genomfört en utbildning i metoden
Unga direkt i en region där alla kommuner i regionen
deltog och regionen var samordnare (Kalmar).
Vi har också arrangerat en avancerad utbildning i
metoden Unga direkt i en av regionens kommuner
som genomfört Lupp (Emmaboda) utifrån detta koncept.
För att öka barnrätts- och ungdomsperspektivet
inom området barn och unga som utsätts för våld
har MUCF och Barnombudsmannen tillsammans med
Länsstyrelsen i Jönköping arrangerat en regional
konferens om ett barnrätts- och ungdomsperspektiv på våld. Målgruppen var kommunerna, regionen,
myndigheterna och andra oﬀentliga aktörer inom
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Jönköpings län samt ideella organisationer med verksamheter som knyter an till temat. I samband med
konferensen arrangerades ett toppmöte som samlade
de högsta politiska företrädarna från kommunerna
och regionen där bland annat en gemensam avsiktsförklaring undertecknades för hur man ska stärka och
utveckla det våldsförebyggande arbetet i länet. Länsstyrelsen i Jönköping kommer att följa upp arbetet
under 2017.
MUCF har tillsammans med Barnombudsmannen
även tagit fram en skrift som vänder sig till förtroendevalda revisorer och som kan bidra till att stärka
barnrätts- och ungdomsperspektivet i kommunen
eller landstinget/regionen. Revisionen har en viktig
funktion för att barn och unga ska få sina rättigheter
tillgodosedda och för att nå de ungdomspolitiska målen. Den nya skriften handlar om hur förtroendevalda
revisorer kan öka sitt barnrätts- och ungdomsperspektiv inom revisionen.
Under rikskonferensen hölls två seminarier med
anknytning till barnrätts- och ungdomsperspektivet,
Barnkonventionen blir lag – hur stärks ungas inflytande? och Beslut om unga kräver kunskap om unga.
LSU, som har tittat närmare på fem olika metoder
och arbetssätt för ungas inflytande och delaktighet
lokalt, medverkade vid det första seminariet. Under
det andra seminariet presenteras webbportalen Ung
idag, ungdomsenkäten Lupp, webbplatsen Max 18 och
metoden Unga direkt.

Stöd till unga politiker
Myndigheten har i uppdrag att under 2014‒2017
genomföra insatser för att fler unga kvinnor och unga
män ska ta på sig uppdrag som politiskt förtroendevalda, och för att motverka att unga politiker väljer
att lämna sina uppdrag i förtid. Arbetet har riktats
mot de pilotkommuner ‒ Uddevalla, Håbo, Landskrona, Jönköping och Skövde ‒ som initierat insatser
för att fler unga ska engagera sig i kommunpolitiken.
Myndigheten har också samverkat med andra aktörer,
bland annat de politiska ungdomsförbunden och de
politiska partierna, i frågan om ungas representativitet i partipolitiken. Vi har också haft samråd med
SKL:s demokratiberedning kring frågan om unga
förtroendevaldas villkor.
Under 2016 har vi stöttat implementeringen av projekt i de fem utvalda pilotkommunerna. Vi har även
spridit materialet Fem steg till kommuner och andra
där ett antal unga berättar om sina upplevelser av
representativiteten i partipolitiken och ger förslag på
hur den kan förbättras, utifrån sina perspektiv.
I september arrangerade myndigheten konferensen
Bryt trenden ‒ Fler unga i politiken. Kommunpolitiker bjöds in för att utbyta erfarenheter med politiska
ungdomsförbund och unga förtroendevalda samt med
företrädare för de fem pilotkommunerna. Konferensen
samlade cirka 70 deltagare, varav omkring 40 var
kvinnor och 30 män.
Seminariet Unga politiker för framtiden hölls under
rikskonferensen där unga aktiva och unga avhoppade
politiker berättade om de möjligheter och utmaningar
som finns.
Projektet har ett tydligt ungdomsperspektiv. Både
unga politiker och unga från lokala projekt har medverkat i de möten som har arrangerats och berättat
om hur de arbetar med en rad olika verktyg och modeller för att öka ungas representativitet i politiken.
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Ungas fritid, organisering
och välmående
Myndigheten har under 2016 arbetat för att alla unga
ska ha tillgång till en bra fritid. I stort sett samtliga
landets kommuner har rekvirerat medel till sommarlovsaktiviteter. Myndigheten har också fördelat bidrag
till barn- och ungdomsorganisationer, vilka präglas av
stor mångfald och finns spridda över hela landet. Öppen fritidsverksamhet har en mycket viktig roll för de
ungdomar som inte är föreningsaktiva. Vår kartläggning pekar på vägar som kan förstärka den verksamheten, till exempel genom att arbeta med normer och
värderingar så att fler känner sig välkomna.

Kartläggning av den öppna
fritidsverksamheten
Myndigheten har kartlagt den öppna fritidsverksamheten. Kartläggningen visar att öppen fritidsverksamhet i dagsläget når en begränsad grupp unga.
Det är vanligare att de i högstadieåldern deltar än att
de i gymnasieåldern eller unga vuxna upp till 25 år
gör det. Det är framför allt unga killar som besöker
verksamheterna. Öppen fritidsverksamhet tycks också
i högre grad locka unga från familjer med små socio-ekonomiska resurser än dem med större resurser.
Kartläggningen visar också att det finns betydligt fler
fritidsgårdar än ungdomens hus. Det innebär att det
finns fler öppna fritidsverksamheter för yngre än för
äldre unga.
För att fler ska känna sig välkomna och kunna och
vilja delta i öppen fritidsverksamhet är det viktigt att
arbeta vidare med bemötande och inkludering. Ett
sätt att göra det är att arbeta med ett normkritiskt
perspektiv och jämställdhetsintegrering för att fler
ska känna att verksamheten riktar sig till dem. För
att locka fler till de öppna fritidsverksamheterna är
det också viktigt att öka kännedomen om verksamheterna. Detta kan till exempel ske i samverkan med
skola, civilsamhälle och föräldrar. Hos unga nyanlända
verkar kännedomen om öppen fritidsverksamhet vara
särskilt låg.
Vi ser ett behov av fortsatt kunskapsutveckling.
Bristen på relevanta indikatorer gör det svårt att ge
en nationell bild av området. Det pågår dock arbete
såväl på lokal och regional nivå som på EU-nivå kring
kompetens- och kvalitetsutveckling inom området.
Myndigheten lämnar i rapporten förslag på åtgärder
för att driva på utvecklingen inom området för öppen
fritidsverksamhet.
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I arbetet med kartläggningen har vi samrått med ett
antal centrala aktörer och organisationer, bland andra
Sveriges Kommuner och Landsting, Fritidsforum, RFSL
Ungdom, Keks-nätverket, Myndigheten för delaktighet, Fritidsledarskolorna och Kunskapscentrum för
fritidsledarskap.

Mötesplatser och nätverk mellan
unga nyanlända och andra ungdomar
Myndigheten har under 2016 samlat in och spridit
goda exempel på hur civilsamhället skapar mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända och andra
unga. Vi har tagit fram åtta exempel på mötesplatser
där unga nyanlända och andra unga i civilsamhället
kan träﬀas. Dessa exempel har publicerats som separata broschyrer och på myndighetens webbplats. En
av de verksamheter vi lyfter som ett positivt exempel
riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och andra
unga hbtq-personer. En annan riktar sig särskilt till
nyanlända tjejer och andra tjejer. Flera av verksamheterna arbetar utifrån ett genus- eller jämställdhetsperspektiv.
Några av verksamhetsexemplen har lyfts i rapporten Fokus 16, och några har översatt till engelska för
publicering på den Europeiska Ungdomsportalen. I
december skickades materialet till civilsamhällesorganisationer, integrationssamordnare inom kommuner
och länsstyrelser samt till landets samtliga skolbibliotek.
Enligt uppdraget ska ungas egna erfarenheter av
mötesplatser belysas. Detta har genomförts genom
intervjuer med unga nyanlända och andra unga som
deltar i verksamheterna. De ungas egna röster är en
central del av broschyrerna om verksamheterna. Vi
har också genomfört intervjuer i fokusgrupper med
unga nyanlända och andra unga där bland annat frågor kring behovet av mötesplatser ställdes.
Under rikskonferensen hölls seminariet Framtid
genom fritid ‒ för unga nyanlända där unga från tre
verksamheter berättade om hur de har skapat möten
mellan unga nyanlända och andra unga.
På MUCF:s webbplats finns information om finansieringsmöjligheter för civilsamhället.
MUCF har samrått med bland annat LSU, Sveriges
Kommuner och Landsting, Migrationsverket, KiD-nätverket och ett stort antal civilsamhällesorganisationer.
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Främja användning av eﬀektiva
våldsförebyggande program
Myndigheten har under året fortsatt arbetet med att
främja användningen av eﬀektiva våldsförebyggande
program.
En viktig del av myndighetens arbete har varit att
sprida metodboken Inget att vänta på. Boken beskriver hur en struktur för ett lokalt våldsförebyggande
arbete kan formas i samverkan med det civila samhället. Detta har gjorts genom konferenser, processdagar, workshoppar och enskilda föreläsningar, i syfte
att informera och inspirera målgruppen samt stötta
utvecklingen av ett sammanhållet lokalt våldsförebyggande arbete.
Myndigheten har tillsammans med länsstyrelserna
i Jämtland, Halland, Västra Götaland och Kronoberg
arrangerat fyra inspirationskonferenser samt tre
processdagar. Sammanlagt har 60 kommuner och
stadsdelar nåtts. Vi har också arrangerat tio lokala
workshoppar med sammanlagt elva kommuner, samt
på förfrågan hållit fem föreläsningar om våldsprevention och om handboken Inget att vänta på.
Myndigheten har skickat ut utvärderingsenkäter
till deltagarna i de tre processdagarna samt de tio
workshopparna (svarsfrekvens 60 procent). Enkätsvaren visar att 68 procent av deltagarna tyckte att innehållet i workshopparna var användbart eller mycket
användbart i deras arbete (andelen som svarade 4
eller 5 i en skala 1–5 på påståendet Hur användbart
anser du att innehållet är i ditt arbete?). Vi har inte
utvärderat workshopparna under tidigare år.
I slutet av året skickade vi även ut mejlfrågor till
kommunerna som haft workshoppar med frågor om
hur arbetet fortskridit sedan workshoppen, om de haft
användning av Inget att vänta på samt av erfarenheterna från workshoppen i sitt våldspreventiva arbete.
Åtta av de tio kontaktpersonerna i kommunerna
svarade på frågorna. Alla utom en kommun uttryckte
tydligt att de på något sätt har haft användning av
handboken och/eller erfarenheterna från workshoppen i sitt arbete. I flera kommuner har den grupp som
medverkade i workshoppen setts igen och arbetat vidare med frågeställningar som kom upp och identifierades under dagen. Flera kommuner menar att dagen
gett en skjuts i det våldspreventiva arbetet, och på
flera håll har kommunerna arbetat med att föra in det
våldspreventiva arbetet i redan befintliga sammanhang och dokument.

Myndigheten har under året dokumenterat Borås
och Botkyrkas arbete med att utveckla sitt våldsförebyggande arbete. Dokumentationen kommer att vara
en del i rapporteringen av uppdraget i februari 2017.
Inget att vänta på har under 2016 kompletterats
med starkare implementeringsvetenskapliga perspektiv. Detta är ett resultat av en förstudie av hur handboken landat i kommunernas organisationer.
MUCF har fortsatt det befintliga samarbetet med
Män för jämställdhet och Unizon. Vi har samverkat
med olika länsstyrelser vid samtliga konferenser och
workshoppar.

Utveckla ett genusperspektiv i
arbetet med att värna demokratin
mot våldsbejakande extremism
Myndigheten har under året bidragit till utvecklingen
av ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Handboken Inget att vänta på har kompletterats
med information om våldsbejakande extremism och
tryckts i en ny upplaga. Den nylanserades i början av
december men har även spridits på konferenser och
workshoppar under oktober och november. Utifrån vår
tolkning av uppdraget synliggörs nu våldsbejakande
extremism på samma sätt som andra våldsformer i
handboken.
Vi har också tagit fram kunskap om genus och
våldsbejakande extremism, i form av separata skrifter
om våldsbejakande vänsterextremism, högerextremism och islamistisk extremism, samt en rapport om
ungas tankar och erfarenheter av våldsbejakande
extremism.
Skrifterna har särskilt spridits till de kommuner som
använder sig av handboken samt till övriga relevanta
målgrupper från både civilsamhällets organisationer och det oﬀentliga. Vidare har materialet spridits
till samtliga lokala samordnare mot våldsbejakande
extremism och strategiska personer på lokal och regional nivå som kan sprida materialet vidare.
Myndigheten har även tagit fram tre poddsändningar
utifrån skrifterna och en engelsk översättning av en
kortare sammanfattning, som lanserades på myndighetens webbplats i december.
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Barn- och ungdomsorganisationer
Myndigheten fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationernas ordinarie verksamhet. Syftet med
bidraget är att skapa bättre förutsättningar för barns
och ungas självständiga organisering och inflytande i
samhället. Med barn- och ungdomsorganisation avses
en organisation där minst 60 procent av medlemmarna är i åldern 6‒25 år.
Alla barn- och ungdomsorganisationer som får
bidrag från MUCF ska vara demokratiskt uppbyggda,
och i sin verksamhet respektera demokratins idéer
inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Detta innebär att organisationerna respekterar
principen om alla människors lika värde. Vi granskar
organisationernas demokratiska uppbyggnad (bland
annat stadgar och andra styrande dokument). MUCF
avslog 2016 två ansökningar med hänvisning till att
dessa organisationer inte bedömdes respektera demokratins idéer.
Det var 114 barn- och ungdomsorganisationer som
ansökte om organisationsbidrag 2016 och 111 av dem
beviljades bidrag. Det går att jämföra med 2015 då
115 sökte och 106 beviljades och 2014 då 109 sökte
och 102 organisationer beviljades bidrag (tabell 8.2 i
kapitel 8). Organisationerna som fått bidrag är verksamma inom olika samhällsområden.
De nya organisationerna representerar även de
olika intresseområden. Inom utbildningsområdet har
International Federation of Medical Students Association Sweden tillkommit, bland ekumeniska föreningar
Reach (fd.Pannkakskyrkans Riksorganisation), bland
nykterhetsorganisationer Frisksportens Ungdomsförbund. Även en ny politiskt inriktad organisation har
tillkommit, Unga Feminister. En organisation som
företräder personer med funktionsvariation är tillbaka,
Ung med psoriasis.
Eftersom summan av bidragsmedel att fördela är
oförändrad innebär ökningen av antalet organisationer som beviljats bidrag en generell sänkning av
bidraget till enskilda organisationer.
Antalet bidragsgrundande medlemmar i åldern 6–25
år som rapporterades 2016 har ökat till 676 469
(593 018 medlemmar 2015 och 629 067 medlemmar
2014, tabell 8.12 i kapitel 8). Uppgifterna om medlemmar är hämtade från organisationernas ansökningar om bidrag för 2016, och avser 31 december
2014.
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Vi kan för första gången redovisa bidragsgrundande
medlemmar indelade efter ålder och kön.
Utifrån inlämnade uppgifter i ansökan om bidrag för
2016 utgör killar 50 procent, tjejer 43 procent och
unga med annan könstillhörighet mindre än 1 procent
av medlemmarna. För motsvarande 7 procent av
medlemmarna totalt har inte organisationerna lämnat
någon uppgift (tabell 8.14 i kapitel 8).
Enligt de sammanräknade uppgifterna i 2016 års
ansökningar är åldersfördelningen följande: 6–12 år
12 procent, 13–18 år 26 procent och 19–25 år 26
procent. Många organisationer har dock inte lämnat
uppgifter om ålder, andelen medlemmar i åldern 6–25
år vars ålder inte har rapporterats är 36 procent (tabell 8.12 i kapitel 8).

Projektstöd till ungas organisering
Myndigheten fördelar bidrag för projekt på lokal nivå
för att stödja barns och ungas självständiga organisering och inflytande i samhället. Projektet får pågå
i högst 12 månader. Det kom in 92 ansökningar (133
kom in 2015 och 131 kom in 2014), varav 41 beviljades (48 beviljades 2015 och 42 beviljades 2014)
(tabell 8.3).
Projektstödet har ett mycket tydligt ungdomsperspektiv i och med att verksamheten inte endast ska
riktas mot unga, utan även planeras och genomföras
av eller med unga.
Vår målsättning 2016 var att lyfta fram projekt som
arbetar med hbtq-frågor, respektive har en jämställdhetsinriktning. Vi fick inte in någon ansökan som var
riktad mot hbtq-frågor detta år. Under 2016 gav vi
bidrag till ett projekt med jämställdhetsinriktning.

Stöd till sommarlovsaktiviteter
Myndigheten har i uppdrag att under 2016–2019
fördela medel till sommarlovsaktiviteter. Arbetet
inleddes med en mycket omfattande lanseringskampanj. Kampanjen omfattade bland annat mejlutskick
till samtliga kommuner, annonsering i både sociala
och traditionella medier och flyers som delades ut på
konferenser.
Av landets 290 kommuner rekvirerade 283 medel
till sommarlovsaktiviteter 2016, vilket vi ser som ett
mycket gott resultat.
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MUCF anlitade en forskare för att följa upp projektet
genom att fördjupa sig i hur två kommuner anordnade sommarlovsaktiviteter och vilket resultat det statliga tillskottet fick. Resultatet av den undersökningen
kommer att bli en del av MUCF:s återrapportering till
regeringen för 2017.
Då detta uppdrag genomfördes för första gången
2016 samlade MUCF intresserade kommuner till ett
erfarenhetsutbyte i december 2016. Under träﬀen
diskuterades uppdraget, kommunernas resultat och
den ovan nämnda undersökningen presenterades. En
utvärdering av erfarenhetsutbytet har också genomförts.
För att säkerställa ett än bättre resultat för 2017 har
MUCF särskilt följt upp de kommuner som inte rekvirerade stödet 2016.

Erasmus+ Ung och Aktiv
Myndigheten är nationellt kontor för EU-programmet
Erasmus+ Ung och Aktiv. Särskilda fokusområden
inom programmet är att arbeta med aktivt deltagande (participation) och icke-formellt lärande. Utifrån
regeringens prioriteringar har MUCF valt att särskilt
fokusera på unga som varken studerar eller arbetar. Under 2016 har myndigheten även fokuserat på
inkludering och integrering av nyanlända samt på den
europeiska volontärtjänsten.
Antalet ansökningar inom Erasmus+ har fortsatt att
öka. Under 2016 har det inkommit 278 ansökningar
(193 under 2015 och 152 under 2014). Antalet beviljade ansökningar är 134 (126 under 2015 och 100
under 2014) (tabell 8.4).
Myndigheten har under 2016 prioriterat att i sin
kommunikation uppmuntra nya organisationer och
projekt att bli aktiva inom den europeiska volontärtjänsten, samt att särskilt uppmuntra till ungdomsutbyten.
Vi tar hänsyn till ungdomsperspektivet i samtliga
ansökningar, verksamheten ska inte bara vara för
unga, utan även av och med unga. Särskilt inom ungdomsutbyten och europeisk volontärtjänst lägger vi
stor vikt vid att det framkommer hur unga är eller har
varit delaktiga i processerna.
Under 2016 har vi ingått i ett samarbete med åtta
andra europeiska nationella kontor. Samarbetet fokuserar på unga nyanlända, med syftet att höja kunskapsnivån och att öka spridningen av ”best practi-

ces”. Ett specifikt fokus ligger på hur ungdomsarbetet
kan bidra till integrationen av unga nyanlända och
ensamkommande unga samt på hur ungdomsarbete,
icke-formellt lärande och frivilligsektorn generellt kan
bidra till integrering och samhällsetablering. Projektet
Becoming a part of Europe koordineras av Italien och
påbörjades i slutet av 2016.
Vidare har 50 ungdomsledare deltagit på olika utbildningar, seminarier och kontaktskapande aktiviteter
runt om i Europa.

Samverkan för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck (Hbt-strategisk myndighet)
Myndigheten har i uppdrag att främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens
kulturråd, Socialstyrelsen och organisationer som
företräder unga hbtq-personers rättigheter.
Under 2016 deltog vi i sex samverkansmöten med
de övriga hbt-strategiska myndigheterna, varav ett
var ett informationsmöte för externa aktörer. Samverkan har inneburit kunskapsdelning och planering av
samarrangemang.
Vi har dessutom deltagit i Nationella sekretariatet
för genusforsknings workshoppar om hur hbtq-perspektivet kan kopplas till JIM, i Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp kring hiv/sti samt deltagit på
Stockholm Pride tillsammans med Regeringskansliet.
Myndigheten har tagit fram broschyren Hbtq-personers rättigheter i Sverige, riktad till unga. Den är
framtagen tillsammans med RFSL och RFSL Ungdom
och är översatt till engelska, arabiska, persiska, dari,
somaliska och kurmanji. Broschyren har spridits
genom fysiska och digitala utskick bland annat via
hbtq-organisationer, civilsamhällesorganisationer som
möter nyanlända, ungdomsmottagningar, hvb-hem,
bibliotek och handläggare på Migrationsverket. Samtliga grundskolor med årskurs 7–9 och gymnasieskolor
har fått information om broschyren
Vi har under året även samrått med RFSL Ungdom,
RFSL och en organisation för nyanlända hbtq-personer, Find Hope.
En obligatorisk grundutbildning för myndighetens
personal har påbörjats och kommer att fortsätta
under 2017.
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Insatser för en öppen och
inkluderande miljö i skolan
för unga hbt-personer
Myndigheten ska i enlighet med det uppdrag som
gavs i regleringsbrevet för 2015 genomföra insatser
för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan
för unga hbtq-personer.
Uppdraget ändrades den sista juni 2016. Enligt det
nya uppdraget ska myndigheten under 2016–2019
genomföra insatser i syfte att motverka homofobi, bifobi och transfobi bland unga och skapa en öppen och
inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan.
Vi har under året tagit fram skriften Stödjande och
stärkande ‒ Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer. Skriften
sammanställer unga hbtq-personers röster utifrån
en webbenkät om främjande faktorer i skolan och på
fritiden. Skriften har spridits på ett flertal seminarier
och konferenser med fokus på unga hbtq-personer.
Den har skickats till samtliga grundskolor med årskurs
7–9 och gymnasieskolor, tillsammans med information
om kommande utbildningar. Skriften har även spridits
digitalt till utbildningsförvaltningar, öppna fritidsverksamheter och ungdomsmottagningar i samtliga kommuner. MUCF har samverkat med RFSL Ungdom vid
insamlingen av ungas röster om främjande faktorer
samt fört en löpande dialog med organisationen.
Myndigheten har fortsatt att sprida den tidigare
framtagna skriften Öppna skolan – Om hbtq, normer
och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet. Skriften
har spridits via myndighetens webbplats, via utbudet.
se och genom medverkan på konferens för ungdomsmottagningar i Östergötland, Stockholm Pride,
lärarfortbildning i Gävle, uppstartsdags för elevhälsan i Göteborg, Skolkuratorsdagarna i Tylösand och i
myndighetens regionala konferens i Eskilstuna.
Under rikskonferensen arrangerade vi seminariet
Trygga platser för unga hbtq-personer, med huvudfokus på skolan. RFSL Ungdom och Nätverket Normkritiska Skolgrupper medverkade.
MUCF har under året även samverkat med Forum för
levande historia och haft dialog med RFSL, Find Hope,
RFSU och GIA (Gays in Angered).
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Informationsinsatser
hälsa och jämställdhet
Myndigheten har i uppdrag att i samverkan med den
nationella webbaserade ungdomsmottagningen vid
Stockholms läns landsting (UMO) ta fram och sprida
en digital plattform med information om hälsa och
jämställdhet, med fokus på sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter, riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga.
Uppdraget har resulterat i den digitala plattformen/
sajten YOUMO som vänder sig till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldern 13–20 år. Plattformen
kommer att lanseras 6 april 2017.
Vid projektstarten genomförde UMO en behovsanalys och intervjuade unga nyanlända om deras behov
och önskemål av en sajt om hälsa och jämställdhet
samt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR).
UMO arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv och
all information på YOUMO kommer genomgående att
genomsyras av ett normkritiskt perspektiv i språk,
bilder och filmer. Allt faktamaterial som tas fram av
UMO följer en särskild kvalitetssäkringsprocess. Innehållet ska också granskas av UMO:s ungdomspanel
och andra grupper av unga innan publicering.
Uppdraget utgår från ett rättighetsperspektiv och
ett jämställdhetsperspektiv, att alla nyanlända och
asylsökande barn och unga i åldern 13–20 år, oavsett kön, har rätt till den information och kunskap
som kommer att finnas på den digitala plattformen
YOUMO. Vid framtagandet av en modell för utbildning
av utbildare har MUCF utgått från att alla nyanlända
ska få tillgång till YOUMO. Både barn som kommer
ensamma (en majoritet killar) och de barn och unga
som kommer med familj har rätt att få information
om sina rättigheter och skyldigheter, om sin hälsa
samt om sex och relationer, oavsett könsidentitet.
MUCF har haft dialog med en rad olika aktörer i
samband med uppdraget. Vi har bland andra träffat Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar,
Lafa vid Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen
i Jönköpings län, RFSU, RFSU Stockholm, Statens
institutionsstyrelse, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen om deras arbete med BBIC och
Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner och ideella organisationer, Gullmarsplans ungdomsmottagning och Väsby ungdomsmottagning,
Riksföreningen för skolsköterskor, Västra Götalandsregionen, Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa
och Skolverket.
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Vi har haft flera möten med Folkhälsomyndigheten.
Vi har även haft möten med de fyra utpekade länsstyrelserna i uppdraget (Länsstyrelserna i Östergötlands,
Stockholms, Skånes och Västra Götalands län) för
att höra mer om deras eventuella roll i en modell för
utbildning av utbildare. Det resulterade i ett skriftligt
underlag som myndigheten lämnade in till Socialdepartementet i oktober 2016. I underlaget beskrev
vi hur MUCF skulle kunna arrangera utbildningar till
yrkesverksamma som möter unga nyanlända i sin
profession förutsatt att myndigheten skulle få ett
förlängt uppdrag.

Kommuner, landsting
och statliga myndigheter
Ungdomsperspektiv i
statliga myndigheter

Myndigheten har under 2016 påbörjat arbetet med
att kartlägga statliga myndigheters behov av stöd för
implementering av ett ungdomsperspektiv i sina verksamheter. Urvalet av statliga myndigheter utgår från
de myndigheter som ingår i det Barn- och ungdomspolitiska nätverket samt ytterligare tre myndigheter
som aktivt arbetar med ett ungdomsperspektiv utifrån
sina uppdrag: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Trafikverket och Tillväxtverket.
Vår kartläggning omfattar fördjupade samtal med
10 myndigheter. Samtalen har handlat om respektive
myndighets nuvarande arbete med ungdomsperspektivet, hinder och möjligheter för att integrera ungdomsperspektivet i sin verksamhet och hur man bäst
anser att arbetet kan utvecklas. De fördjupade samtalen bildar underlag till en vägledning som riktar sig till
statliga myndigheter och som kommer att publiceras
2017. Vägledningen är avsedd att fungera som stöd
för att påbörja ett utvecklingsarbete, ge konkreta exempel på hur ett antal myndigheter arbetar och även
vara en hjälp för redan initierade att engagera chefer
och kollegor internt.
De fördjupade samtalen har följts upp med en
workshop med de aktuella myndigheterna. Utifrån
kartläggningens resultat inleddes en diskussion kring
myndigheternas behov av samverkan och hur framtida stöd i utvecklingsarbetet bäst kan utformas.
MUCF har också undertecknat en avsiktsförklaring
och ingår i Migrationsverkets samordningsforum för
nyanlända där ett flertal myndigheter ingår. Dessa
sammanhang har visat att det finns ett stort behov
av kunskap om både ungdomsperspektiv och om hur
den nationella ungdomspolitiken påverkar de olika
myndigheternas uppdrag.

Rikskonferensen
Rikskonferensen är myndighetens enskilt största
spridningstillfälle, under två dagar samlades omkring
800 deltagare för att ta del av metoder, kunskap och
goda exempel. Cirka 58 procent av deltagarna var
kvinnor, 32 procent män, 10 procent hade annan/
okänd könstillhörighet. Årets konferens var fullbokad.
Temat för konferensen – Så ger vi unga möjligheter!
– speglar det breda och sektorsövergripande uppdrag
som MUCF har inom ungdomspolitiken. Sammanlagt
anordnades 20 olika seminarier under årets konferens. Seminarierna var uppdelade i fyra olika teman:
jobba och plugga; må bra!; ungas delaktighet; unga
nyanlända. Indelningen speglar de ungdomspolitiskt
prioriterade frågorna under 2016.
Under konferensen hade myndigheten fyra olika
montrar där vi spred material och information om våra
uppdrag. Material spreds också under enskilda seminarier, där myndigheten mer ingående presenterade
resultat från olika rapporter och uppdrag under året.
Under konferensen spelades också ett antal poddsändningar in med olika föreläsare och deltagare,
dessa kommer att finnas tillgängliga på www.mucf.se.
Rikskonferensen har på olika sätt beaktat ett ungdomsperspektiv. Unga har i planeringen betraktats
som heterogena grupper och en mångfald av individer med olika förutsättningar, vilket gjorde att vi
eftersträvade en så bred representation från olika
ungdomsgrupper som möjligt under konferensen.
Exempelvis har vi särskilt belyst villkoren för unga nyanlända, unga hbtq-personer, unga med intellektuell
funktionsvariation, unga med psykisk ohälsa samt för
unga som varken arbetar eller studerar.
Vi har också arbetat med att genomgående synliggöra och inkludera ungas egna perspektiv i olika
konferenspunkter, unga har själva varit med på scen
och berättat, vi har tagit fram och spelat upp filmer
med citat från unga och ljudklipp där unga själva
berättar. Konferensens konferencierer och dj var unga
personer. En av de två huvudföreläsarna var en ung
person. Ungefär hälften av utställarna vid konferensen företräddes av ungdomar, exempelvis Fryshuset
Skärholmen, Bodens ungdomsfullmäktige och Rissneambassadörerna.
I planeringen av konferensen uppmanade vi seminarievärdarna att ha ett tydligt ungdomsperspektiv
och att låta unga göra sina röster hörda eller att de
skulle inkludera ungdomar att tala med, i stället för
om, på seminarierna. Vi producerade fem korta filmer
som synliggör ungas perspektiv, citaten i filmerna är
hämtade från olika studier där myndigheten hämtat in
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ungas röster. Således har ungdomar både varit delaktiga i och haft inflytande över konferensinnehållet.
Två av seminarierna handlade uttryckligen om unga
hbtq-personer, vi är en hbtq-strategisk myndighet och
därmed är hbtq-perspektivet centralt för alla personer
som konsulteras att utföra uppdrag under rikskonferensen. Det handlar bland annat om att använda ett
inkluderande språk och att inte bara redovisa statistik
för tjejer och killar. Något som uppfylldes olika bra vid
olika tillfällen och något som behöver förbättras till
kommande arrangemang.
I år fick varje deltagande föreläsare och seminarieföreläsare inför konferensen dokumentet Stöd till
föreläsare som är en handledning för hur MUCF vill att
statistik om tjejer och killar och personer med annan
könsidentitet eller könsuttryck presenteras, men också för vilket språk som föreläsaren använder när hen
presenterar sina resultat. Det senaste är något som
ytterligare kan förbättras till kommande år så att alla
personer känner sig och är inkluderade vid seminarier
och föreläsningar.
När det gäller jämställdhetsintegrering utgick vi från
att det skulle vara så jämn könsfördelning som möjligt på inbjudna föreläsare och personer som syns på
scenen i kongresshallen. På det hela taget var det fler
tjejer och kvinnor än killar och män på scenen under
konferensen.
Direkt efter konferensen skickade vi en utvärdering
till betalande deltagare, svarsfrekvensen var 66 procent. Resultaten visar att 78 procent av deltagarna
fann konferensen vara användbar (svar 4, 5 eller 6 på
en skala från 1 – inte alls användbar till 6 – mycket
användbar) i det egna yrket (vi har inte ställt frågan
tidigare år).

Regional konferens
Myndigheten arrangerade i september den regionala
konferensen Tillväxten startar i skolan i samarbete
med Regionförbundet Sörmland. I regionförbundet
ingår landstinget i Sörmland och länets nio kommuner. Dagen vände sig till tjänstemän, politiker och
praktiker i regionens kommuner och i landstinget och
konferensen samlade ett 90-tal deltagare.
Programmet som utarbetades i samverkan mellan
MUCF och regionförbundet handlade om myndighetens arbete i allmänhet samt särskilt om det arbete
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som görs i regionen. Bland annat erbjöds deltagarna
en fördjupning i myndighetens metodmaterial Öppna
skolan! om unga hbtq-personers livsvillkor och hur
skolan kan främja trygghet och hälsa för alla unga.
Konferensen hade som syfte att förmedla kunskap
om myndighetens uppdrag och arbete och att främja
samarbetet mellan MUCF och landets landsting eller
motsvarande regionala aktörer. Att mötas och diskutera gemensamma utmaningar i regionen bäddar för
utveckling över kommungränserna och i landstingen.
Samarbetet med Regionförbundet Sörmland har inneburit att myndigheten nu har inlett samarbeten med
ytterligare regioner och landsting och att liknande
arrangemang planeras för våren och hösten 2017.
Av konferensdeltagarna besvarade 57 procent en
uppföljande enkät. På frågan om innehållets användbarhet uppgav 51 procent att innehållet var användbart i det egna arbetet (svar 4 och 5 på en skala från
1–5).
Det relativt låga betyget kan bero på att det erbjöds
för få praktiska och konkreta verksamhetsexempel.
Sådana fanns och var uppskattade men uppenbarligen inte tillräckliga. Vi tar med oss detta till kommande arrangemang.

Vägledning ungdomspolitik
Myndigheten har tagit fram skriften För och med
unga. Handbok om att integrera ett ungdomsperspektiv i verksamheten som stöd för kommuner i arbetet
med att integrera ett ungdomsperspektiv i styrning
och ledning. Skriften syftar till att stödja kommunerna
i en mer kunskapsbaserad politik.
Skriften lanserades på ett webbseminarium i december med 53 deltagare från kommuner och landsting
eller regioner. I början av 2017 ska skriften tryckas
och skickas till samtliga kommuner, landsting och regioner. Den ska även spridas genom ett antal frukostseminarier runt om i landet.
Vi har haft samråd med ett antal ungdomsorganisationer och Sveriges ungdomsråd har skrivit underlag
till skriften. Vi har även samrått med chefsnätverket
SLUP, enskilda kommuner, SKL samt Demokratiakademin för att inhämta synpunkter.
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Kunskapsbaserad
ungdomspolitik via Lupp
Ungdomsenkäten Lupp – en enkät som myndigheten erbjuder kommuner, stadsdelar och regioner att
genomföra – är en central och prioriterad del i vårt
stödjande arbete riktat mot kommunerna. I arbetet med Lupp ger vi löpande stöd till de kommuner
som genomfört Lupp eller som är intresserade av att
använda Lupp som en metod i sitt lokala utvecklingsoch kvalitetsarbete.
Sammanlagt har 58 procent av landets kommuner
genomfört Lupp minst en gång sedan 2003. Ungefär
100 kommuner gör Lupp återkommande. De kommuner som genomförde Lupp 2016 är helt och hållet
nöjda med både verktyget och det stöd de kan få
från MUCF. Andelen som var nöjda (svar 3 och 4 på
en skala från 1–4) var 100 procent, avseende både
Lupp som verktyg och stödet från oss, så var det
även 2015 och 2014. Svarsfrekvensen 2016 var 70
procent.
Lupp genomfördes 2016 av 20 aktörer (19 kommuner och ett regionförbund), av vilka merparten (18
kommuner) är aktörer som återkommande genomför
Lupp (2015 genomfördes Lupp av 49 aktörer varav 4
stadsdelar, 43 kommuner, ett regionförbund och ett
gymnasieförbund och 2014 genomfördes Lupp av 24
kommuner).
Enligt utvärderingen Lupp på allas läpp från 2014
menar 86 procent av de lokalt ansvariga för Lupp att
undersökningen har bidragit till förändringar av den
lokala ungdomspolitiken. Likaså anser 71 procent att
arbetet med Lupp har bidragit till en sektorsövergripande samverkan.
Under året genomfördes en startkonferens för de
ansvariga på lokal nivå för att genomföra Luppundersökningen. I utvärderingen (svarsfrekvens 52
procent) angav 77 procent att innehållet i arrangemanget var användbart i deras arbete (svar 4 och 5
på en skala från 1–5).
Lupp-enkäten finns numera översatt till ytterligare
tre språk utöver svenska (engelska, somaliska och
arabiska). Vi har ambitionen att lägga till ytterligare
språk under 2017 för att fler ungdomar ska kunna
svara på enkäten. Av de som genomfört Lupp under
2016 har 16 användare valt att använda andra språk
än svenska och 9 användare har valt att lägga till

egna frågor och svar. Av de 9 127 ungdomar som
svarade på LUPP-enkäten valde 2 procent att fylla i
enkäten på något av de tre andra språken.
Vi har under 2016 prioriterat att utveckla den tekniska plattformen och att ge mer stöd till kommunerna före, under och efter undersökningen. Bland annat
har vi tagit fram konkreta anvisningar för hur uppföljande intervjuer med unga kan genomföras, en film
som förklarar hur Lupp kan bidra till att integrera ett
ungdomsperspektiv i kommunens arbete samt hållit
tre webbinarier.
Under 2016 har vi tagit fram en plan för en årlig
publikation om Lupp där vi kommer att kunna lyfta
resultat från tidigare år, ta med lärande exempel och
fördjupa oss i utvalda områden. Vi har även inlett ett
samarbete med Linnéuniversitetet i avsikt att ta fram
en handledning för analys av Lupp-resultaten under
2017. Publikationerna kommer att vara viktiga pusselbitar för att ytterligare sätta arbetet med Lupp i ett
sammanhang och göra Lupp användbart för de lokala
användarna
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Sektorsövergripande
kunskap och europeiskt
samarbete
Webbportalen ungidag.se

Myndigheten samlar in och redovisar ungdomspolitiska indikatorer på webbportalen ungidag.se. Indikatorerna har uppdaterats löpande under året. Sammanlagt har 59 av totalt 91 indikatorer med nyckeltal
uppdaterats under 2016. Databasens tekniska utveckling har fortsatt.
Information om databasen och dess innehåll har
spridits internt och externt i samband med lanseringen av rapporten Ung idag 2016, genom olika former
av kommunikationsinsatser i samband med uppdateringar av indikatorer samt på olika konferenser
och möten. Ett arbete med sökordsoptimering har
bedrivits under året i syfte att öka antalet besök på
webbplatsen och en kommunikationsplan har tagits
fram.
I början av oktober kontaktade vi samtliga indikatormyndigheter, inklusive Riksidrottsförbundet. Vi kontaktade även Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU) då dessa omnämns
i uppdraget som särskilt relevanta samtalspartner.
Av resultaten framgår att de indikatorredovisande
myndigheterna uppfattar våra rutiner för insamling
av data som funktionella och det finns därför ingen
anledning att se över dessa i nuläget
Dock är det en relativt utbredd uppfattning att
sammanställning och redovisning av indikatorer görs
på uppdrag av MUCF och inte på uppdrag av regeringen eftersom uppdraget inte ingår i deras regleringsbrev. Även om några lyfter att ungidag.se skulle
kunna vara användbar för myndigheten – primärt
för att hänvisa externa intressenter – är det ingen
som kan säga att den används i det löpande arbetet
av dem själva eller någon annan i den egna organisationen. Den statistik de behöver har de själva,
eller hämtar hos sektorsmyndigheter eller Statistiska
centralbyrån. Däremot uppfattas ungidag.se som
välproducerad, både funktionellt och visuellt, även om
utvecklingsförslag förs fram.
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Rapporten Ung idag 2016
Rapporten Ung idag 2016 sammanställer och redogör
för förändringar i ungas levnadsvillkor utifrån indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken.
Rapporten fokuserar på regeringens tre prioriterade
områden: ungas etablering, ungas makt och delaktighet samt ungas fritid, organisering och välmående.
Rapporten har skickats till samtliga riksdagsledamöter och till ledningar och ungdomsansvariga i landets
samtliga kommuner. Nationella och lokala beslutsfattare har genom rapporten fått tillgång till en övergripande bild av ungas levnadsvillkor som är byggd
på den senast tillgängliga statistiken. Rapporten har
också marknadsförts genom inslag på sociala medier
samt via traditionella medier.
Rapporten pekar på positiva tendenser i delar av
ungas arbetsmarknadsetablering, där andelen arbetslösa och långtidsarbetslösa minskat. Det finns även
positiva tendenser inom ungas ekonomi. Andelen med
låg ekonomisk standard, ekonomiskt bistånd, betalningsförelägganden och skulder har minskat. En ökad
andel upplever att studiestödet täcker deras levnadsomkostnader.
Negativa tendenser ser vi i mediantiden för inskrivna arbetslösa och i andelen som gått till arbete eller
utbildning efter att ha deltagit i program med aktivitetsstöd. Samtidigt har andelen elever som går ut
grundskolan med behörighet till gymnasiet minskat.
Vi ser att andelen unga med sjukpenning och/eller
aktivitetsersättning har ökat.
Statistiken visar på stora skillnader i levnadsvillkor
beroende på i vilken kommun eller i vilket län den
unge bor. Vi ser det exempelvis i ungas behörighet till
gymnasium och högskola, i arbetslöshet, i UVAS och i
valdeltagande.
Tjejer har överlag bättre studieresultat och lättare
att etablera sig på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden än killar. De röstar också i större utsträckning i allmänna val. Tjejer uppger dock också i högre
grad psykiska och psykosomatiska symptom. Killar
bedömer i högre grad sitt hälsotillstånd som bra och
blir i något större utsträckning nominerade och valda
till folkvalda församlingar. Samtidigt begår de i högre
grad självmord och är i högre grad utsatta för brott,
utom för hot och sexualbrott där utsattheten är större
bland tjejer.
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Unga utrikes födda eller med utländsk bakgrund
har inom de flesta områden sämre levnadsvillkor än
unga inrikes födda eller med svensk bakgrund. I flera
indikatorer har unga utrikes födda killar särskilt svårt.
Med tanke på det ökade antalet unga nyanlända finns
det all anledning att vara särskilt uppmärksam på
utvecklingen för denna grupp de kommande åren.

Europeisk ungdomspolitik
MUCF är nationell korrespondent för den Europeiska kommissionens kommande ungdomspolitiska
kunskapsportal Youthwiki. Varje medlemsstat ska
rapportera hur arbetet på nationell nivå inom de åtta
prioriterade områdena i EU-samarbetet är styrt, organiserat och finansierat samt vilka initiativ som respektive medlemsstat har genomfört de senaste åren.
Myndigheten har finansierat den nationella korrespondentens arbete med Youthwiki med hjälp av
medel från Erasmus+. Kunskapsportalen planeras
vara färdig i slutet av 2018. Därefter kommer allt
innehåll att uppdateras årligen, enligt den Europeiska
kommissionens arbetsgrupp för Youthwiki.
Myndigheten är också nationell korrespondent för
European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP),
en databas för ungdomspolitik som partnerskapet
mellan EU och Europarådet har utvecklat. De nationella korrespondenternas arbete inom EKCYP är
ofinansierat och söker delvis nya former sedan arbetet med Youthwiki har påbörjats.

Nordiska barn- och
ungdomskommittén
Nordiska barn- och ungdomskommittén (Nordbuk) är
Nordiska ministerrådets rådgivande och samordnande
organ i barn- och ungdomspolitiska frågor. Barn och
unga är en prioriterad målgrupp i Nordiska ministerrådet och ett viktigt politikområde i de nordiska
länderna och de självstyrande områdena. I början av
2016 antog ministerrådet för samarbetsministrarna
en ny strategi för barn och unga. Som komplement
har en handlingsplan för implementeringen av denna
strategi satt igång.
Nordbuk har även under 2016 fortsatt att ha tre utlysningar per år för ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt och fördelar runt 4,5 miljoner DKK per år
till detta. Nordbuk har upphandlat en extern utvärdering av bidragen under 2016, den blir klar under 2017
och innehåller även rekommendationer.

Under våren 2016 lanserades en handbok om barns
och ungas inflytande. Den presenterades på ett
seminarium tillsammans med de nordiska ländernas och självstyrande områdenas barnombudsmän.
Handboken är även ett verktyg för att lyfta barn- och
ungdomsperspektiv internt och externt på ministerrådet. Vid denna träﬀ deltog Nordbuk-representanter
samt MUCF:s generaldirektör.
Nordbuk-kommittén har haft två möten (mars och
november) under det finska ordförandeskapet, därtill
har arbetsutskottet haft ytterligare några möten
(Sverige deltar i dessa möten från 2017 inför det
kommande svenska ordförandeskapet inom ministerrådet).
Under året har de svenska platserna i Nordbuk-kommittén (medlemmar och suppleanter) fyllts av personer, och ett överlämningsmöte mellan gamla och nya
medlemmar i kommittén genomfördes i oktober 2016.
Nordbuk har en co-managementmodell där representanter från ungdomsorganisationer samt nationella
myndigheter gemensamt företräder respektive land.
I nuläget representeras Sverige av en kvinna och en
man på de ordinarie posterna, två män är suppleanter
till de ordinarie personerna.

Joint Working Group on Youth
Ryssland har ansvarat för det nationella ordförandeskapet inom Barentssamarbetet sedan oktober 2015.
Under året har inget möte hållits inom Joint Working
Group on Youth (JWGY) eftersom ryska ordförandeskapet inte har kallat till något möte.
Sverige har hållit kontakt löpande med de norska
och finska representanterna inom JWGY. I juni 2016
stängde det gemensamma informationskontoret
Barents youth cooperation oﬃce (BYCO), beläget i
Murmansk, eftersom medlen för driften upphört.
De fyra länderna (Sverige, Norge, Finland och
Ryssland) hade ett gemensamt avtal för samfinansiering där avtalen skulle tecknas årligen. Då Ryssland
inte hade betalat sin del på flera år så erbjöd de en
lösning där ryska ordförandeskapet skulle stå för hela
kostnaden under 2016. Detta konfirmerades dock
aldrig skriftligt. Då inga nya avtal upprättats mellan
länderna har inte några medel kunna betalas ut och
den personal som varit anställd har avslutat sin anställning och kontoret stängt.
På det regionala planet har Barents regional Youth
council (BRYC) i stället rapporterat sin verksamhet till
Barents regionkommitté i avvaktan på att JWGY ska
återuppta sin verksamhet igen.

41

CIVILA SAMHÄLLET

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

KAP5

Årsredovisning 2016

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 dialog med det civila samhällets organisationer utveckla
dess möjligheter att göra människor delaktiga, stärka
dess förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen
och välfärden samt genom att fördjupa och förmedla
kunskap om det civila samhället.
Politiken inom området omfattar generella frågor
om det civila samhället och dess villkor, bland annat
möjligheten att bilda organisationer, få statligt stöd,
göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Vidare omfattas organisationernas samverkan med den
oﬀentliga sektorn genom dialog och samråd. Området
omfattar även studier av det civila samhällets roll,
sammansättning, verksamhet och utveckling.
Syftet med politiken för det civila samhället är att
lyfta fram civilsamhällets stora betydelse, utveckla
och tydliggöra relationen mellan staten och det civila
samhället samt att lyfta generella frågor om det civila
samhället och dess villkor. I regeringens politik används begreppet det civila samhället i betydelsen av
en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.
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Uppdrag
Av myndighetens regleringsbrev för 2016 framgår att
MUCF i arbetet med politiken för det civila samhället
ska prioritera samverkan med och kunskapsspridning
till andra statliga myndigheter.

Kunskap och spridning
Uppföljningsrapport om det
civila samhällets villkor

Myndigheten har i uppdrag att varje år ta fram en
rapport som speglar det civila samhällets villkor. Årets
rapport, Villkor för organisationer med social inriktning, belyser civilsamhällesorganisationer som är
utförare åt det oﬀentliga inom det sociala området.
Jämförelser görs mellan civilsamhällesaktörer som har
arbetat med flyktingmottagande och de som inte gjort
det 2015. Utöver det har vi kartlagt vad som kännetecknar organisationer som arbetet med asylsökande
och nyanlända.
Det civila samhällets organisationer är en stor
resurs i att ta emot och integrera det stora antalet
människor som sökt sig till Sverige de senaste åren
på grund av konflikter, förföljelse eller fattigdom.
Sammantaget 41 procent av de tillfrågade organisationerna angav att de under året har genomfört insatser som riktat sig till asylsökande eller nyanlända.
Rapporten beskriver villkoren för organisationer som
är utförare inom det sociala området i relation till de
sex principerna för uppföljningen av politiken för det
civila samhället.
Våra tidigare uppföljningsrapporter om det civila
samhällets villkor har främst undersökt principerna
självständighet och oberoende, öppenhet och insyn,
dialog samt långsiktighet. I årets uppföljning har vi
gjort ett förstärkt försök att hämta kunskap om principerna kvalitet och mångfald.
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Vi har granskat principen kvalitet genom att ställa
frågor om hur civilsamhällesaktörerna ser på sina
villkor som utförare av välfärdstjänster jämfört med
andra aktörer, såväl oﬀentliga som kommersiella.
Enligt vår undersökning verkar de socialt inriktade
civilsamhällesorganisationerna inte alltid uppfatta
det som en fördel att vara ideella aktörer när de får
uppdrag av oﬀentliga aktörer, jämfört med vad de
tror om villkoren för kommersiella aktörer. De verkar
alltså inte tro att deras eventuella särart automatiskt
förstås som ett mervärde som oﬀentliga aktörer är
måna om att ge utrymme för.
Ökad kunskap om ideella organisationers villkor i
oﬀentlig sektor i allmänhet samt i synnerhet bland
anställda på kommunerna, Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket, skulle antagligen kunna ge bättre
förutsättningar att skapa mer jämlika villkor mellan
olika aktörer.
Vi har även undersökt principen mångfald, i bemärkelsen bredd av utförare av liknande typer av
välfärdstjänster. Vi har ställt en fråga där vi bett
organisationerna att formulera vad deras unika egenskaper består i. De lyfter fram en mängd unika drag i
egenskap av aktörer som gör insatser för asylsökande
eller nyanlända. Våra resultat pekar på att det inte är
självklart att denna särart tas tillvara eller erkänns,
vilket är problematiskt.

Kompletterande fördjupad analys
Myndigheten fick i uppdrag att genomföra en kompletterande fördjupad analys för att identifiera möjligheter och utmaningar för det civila samhällets aktörer
att arbeta med mottagande av nyanlända tjejer och
killar respektive kvinnor och män.
Rapporten Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor redovisar hur insatser inom
flyktingmottagandet har genomförts på många olika
sätt och av en mångfald av organisationer. Det civila
samhället bedriver verksamhet inom bland annat
områdena arbete, sysselsättning, språk, boende, integration, utbildning samt mötesplatser.
Vissa av dessa insatser har riktats till samtliga nyanlända och asylsökande, oavsett kön och ålder, medan
andra har vänt sig till vissa specifika grupper, till exempel ensamkommande flyktingbarn, hbtq-personer
samt utsatta kvinnor och tjejer.
Bland aktörerna är vissa etablerade organisationer
med flera anställda och mångårig erfarenhet av flyktingmottagandet, medan andra är lokala icke-professionaliserade föreningar som ingår i större nationella
organisationer eller nybildade nätverk med ett stort
personligt engagemang och intresse för att hjälpa
andra människor.

Ibland genomförs insatserna i samverkan med
oﬀentliga aktörer, till exempel kommuner, och ibland
i samarbete med andra aktörer i det civila samhället.
Vissa av projekten finansieras av oﬀentliga medel
genom bland annat projektbidrag och verksamhetsbidrag, medan andra bedrivs på frivillig basis och
med hjälp av inkomster från försäljning av varor
och tjänster, till exempel loppmarknader och second
hand-butiker.
Myndigheten lämnar i rapporten förslag på åtgärder
för att förbättra och stärka civilsamhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden i Sverige.

Studier om det civila samhället
Myndigheten har i uppdrag att fördela bidrag till
forskningsstudier om det civila samhället. Bidraget
syftar till att öka kunskapen om det civila samhället
och dess samspel med den oﬀentliga sektorn och det
övriga samhället inom behovsidentifierade forskningsområden.
År 2016 var anslaget 3 558 000 kronor att fördela
till ett- eller två-åriga forskningsprojekt eller som
stöd till att utveckla forskningsansökningar. Under
2016 kom 21 ansökningar in och 4 beviljades medel
(30 ansökningar kom in 2015, varav 5 beviljades, 22
ansökningar kom in 2014, varav 5 beviljades) (tabell
8.3).
Bland de sökande 2016 fanns en bredd av ämnestillhörigheter där ekonomi och pedagogik/utbildningsvetenskap var de vanligaste. Antalet lärosäten som
representerades av de sökande var 16 stycken. Bland
de behöriga sökande var 9 män och 11 kvinnor, medan 3 män beviljades bidrag och 1 kvinna.
Under perioden 2013–2016 har andelen behöriga
sökande män och kvinnor varit 50 procent vardera
och 7 män respektive 11 kvinnor har beviljats bidrag
under perioden, vilket motsvarar 39 respektive 61
procent vardera.
Bidraget fördelades till följande forskningsprojekt:
En förbisedd elit? Elitiseringsprocesser i det svenska
civilsamhället (Lunds universitet), Ungdomsråd? Ett
deliberativt komplement på gränsen mellan civilsamhälle och kommunal verksamhet? (Ersta Sköndal
högskola), Oﬀentlig upphandling i civilsamhället ‒
logiker och utmaningar på välfärdsmarknader (SIR vid
Handelshögskolan i Stockholm/Score) och Idéburen
innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår
(Luleå tekniska universitet).

43

CIVILA SAMHÄLLET

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Årsredovisning 2016

Granskningen av ansökningarna görs av en vetenskaplig beredningsgrupp som 2016 bestod av fyra
professorer från olika discipliner, tre män och en kvinna. Granskningen sker enligt bedömningskriterier och
rutiner som finns beskrivna i en beredningshandbok,
vilket syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig bedömning. I kontrakt med beredningsgruppen
påpekas vikten av jämställdhets- och hbtq-perspektiv.
Arbetet med bidraget följs av en referensgrupp
som med olika perspektiv från ideella och oﬀentliga
verksamheter samt akademin kan ge synpunkter och
råd kring arbetet att fördela stödet. I referensgruppen
ingår fem kvinnor och tre män.
Forskningen presenteras även på det årliga kunskapsseminariet som framför allt riktar sig till oﬀentliga verksamheter men också till civilsamhällets organisationer. Under 2016 presenterades resultat från två
av de projekt som beviljades medel 2014: Öronmärkta pengar: om öronmärkningens uttryck, hantering
och konsekvenser för interaktionen mellan ideella
organisationer och deras omvärld, Susanna Alexius,
Handelshögskolan/Score samt Svenska kyrkan och
välfärden: en studie av styrning av välfärdsproduktionen i civilsamhället. Fallet Västerås stift, Marta Reuter,
Handelshögskolan i Stockholm.
Genom spridningsinsatser är förhoppningen att resultaten når och används av relevanta målgrupper, till
exempel beslutsfattare och tjänstemän inom kommuner, regioner och statliga myndigheter. Efter avslutat
projekt redovisas resultaten av studierna i en kort
populärvetenskaplig artikel som löpande publiceras på
MUCF:s webbplats. Under året har också en mall för
den vetenskapliga rapporten tagits fram, som kommer att underlätta tillgängligheten och spridningen av
resultaten i fortsättningen.

Årligt nationellt kunskapsseminarium
Myndigheten har i uppdrag att årligen anordna ett
nationellt kunskapsseminarium som presenterar resultatet av de studier om det civila samhället som MUCF
fördelar forskningsmedel till. På seminariet ska också
annan aktuell forskning om det civila samhället presenteras. Vår huvudsakliga målgrupp är tjänstemän i
oﬀentlig sektor och för året fanns en generell prioritering av statliga myndigheter vid genomförandet av
myndighetens uppdrag.
I november genomförde vi kunskapskonferensen
Forskning som förändrar 2016 i samverkan med
Vetenskapsrådet och organisationen Ideell Arena.
Det var det första året som Vetenskapsrådet var en
samverkanspart.
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Kunskapskonferensen riktar sig till både oﬀentliga
tjänstemän och företrädare för det civila samhället.
Syftet är att vara en arena för möten mellan de båda
sektorerna och inte minst mellan forskning och praktik. Ett fokus för konferensen är att ställa frågorna om
vilket behov av kunskap om det civila samhället och
samspelet med det oﬀentliga som praktiker har, samt
hur befintlig forskning bättre kan nå ut i verksamheter och komma till nytta.
På konferensen presenterades bland annat studier
om betydelsen av ideellt engagemang för skolresultaten hos unga som bor i socioekonomiskt utsatta
områden, om hur det svenska civilsamhället verkar på
EU-nivå, om hur styrningen av välfärdsproduktion går
till inom Svenska kyrkan samt om hur civilsamhällets
organisationer förhåller sig till varumärkestänkande
och marknadslogik i sin verksamhet.
Här diskuterades och presenterades även en forskningsöversikt som MUCF tagit fram. Likaså presenterades och diskuterades den fördjupningsstudie om
civilsamhällets arbete med flyktingmottagande som
tagits fram under året.
Vid konferensen deltog drygt 170 personer (cirka
200 år 2015 och cirka 120 år 2014). Bland årets
deltagare var 37 procent från oﬀentlig sektor och 51
procent från det civila samhället (42 procent vardera
2015 och 33 procent respektive 55 procent 2014).
Andelen deltagare från statlig nivå var 19 procent (9
procent 2015 och 17 procent 2014). Resterande deltagare var från högskolor, universitet eller annat.
Utvärderingen av konferensen besvarades av 55
procent av deltagarna. Av dessa svarade 57 procent
att innehållet var användbart i arbetet (svar 4 och 5
på en skala från 1‒5) (61 procent 2015 och 67 procent 2014).
MUCF bedömer att konferensen som genomfördes
för fjärde året nu börjar bli etablerad som kunskapskälla och mötesplats och att den når en bredare målgrupp än de tidigare åren.
Det kan möjligen vara en av förklaringarna till den
lägre andelen deltagare som upplevde att innehållet
var användbart än tidigare år. Det fanns också en
skillnad mellan sektorer. Andelen deltagare från statliga myndigheter som tyckte att innehållet var användbart var 65 procent medan endast 43 procent av de
kommunala deltagarna tyckte det.
En fortsatt uppgift är därför att på ett bättre sätt
försöka lyfta fram forskningsresultat så att de blir
relevanta och användbara för praktiker och att konferensen blir en än mer angelägen mötesplats för
lärande och utveckling.
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Kunskapsportalen civsam.se
Webbportalen civsam.se samlar aktuell svensk forskning om det civila samhället utifrån 35 olika politikområden.
Myndigheten har under 2016 övervägt olika alternativ för den fortsatta utvecklingen av webbportalen, i
väntan på det har vi endast arbetat med redan pågående kunskapsproduktioner.
En forskningsöversikt på temat arbetsmarknad har
färdigställts medan arbetet med översikterna på temana religion och natur- och miljövård fortsätter.

Nationell utbildning
Myndigheten har i uppdrag att samla, ta fram och förmedla kunskap om det civila samhällets sammansättning, utveckling och villkor till alla nivåer i samhället.
MUCF samverkar med Ersta Sköndal högskola kring
uppdragsutbildningen Civila samhället i samhället. I
år genomfördes kursen för tredje gången. Den riktar
sig framför allt till tjänstemän och chefer inom oﬀentlig sektor, men är även öppen för personer verksamma inom civilsamhället.
Utbildningen genomfördes i tre moduler à tre
dagar: om civila samhället och dess utveckling, om
relationerna med oﬀentlig sektor samt om metoder
och verktyg för samverkan. Utbildningen har haft 20
deltagare, varav 5 från statliga myndigheter, 1 från
civilsamhället, 1 från en region och resterande från
kommuner, 14 var kvinnor och 6 var män (28 deltagare 2015 och 20 deltagare 2014).
Utvärderingen som besvarades av 88 procent av
dem som fullföljt kursen visar att 74 procent instämmer (svar 4 och 5 på en skala från 1‒5) i påståendet
att de har nytta av kursens innehåll i sitt arbete (100
procent 2015 och 94 procent 2014).
Deltagare från tidigare års utbildningar har under
2016 tagit initiativ till att deras myndighet anslutit sig
till myndighetsnätverket kring civilsamhällesfrågor.
Myndighetsnätverket har också omvänt varit en inspiration till att gå utbildningen.
Den nationella utbildningen kommer även att genomföras 2017. Myndigheten gör dock bedömningen
att behovet av kunskap om det civila samhället och
dess samverkan med oﬀentliga aktörer bör mötas på
fler sätt än genom den nationella utbildningen. För att
ta reda på behov av och möjligheter till fler utbildningsinsatser har myndigheten under året medverkat
i en utvecklingsgrupp bestående av myndigheter.
Resultatet av utvecklingsgruppens arbete visade
att det bland annat finns ett stort behov av kunskap
om vad det civila samhället är, hur samverkan kan
underlättas och regleras samt om hur myndigheter

kan bidra till att stärka kvaliteten i utförandet hos
civilsamhällets aktörer.
MUCF bedömer att den nationella utbildningen och
andra former av utbildningsinsatser är relevanta
för att öka kunskapen om det civila samhället inom
oﬀentlig sektor och ser en potential i att stimulera till
fler utbildningar, kortare och längre.

Nätverk och samverkan
Partsgemensamt forum

Myndigheten ansvarar för att sammankalla ett partsgemensamt forum för dialog mellan regeringen och
det civila samhällets organisationer i syfte att följa
upp och utveckla politiken för det civila samhället. 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 2016 har 20 företrädare
från 16 organisationer ingått. Parterna har också
bjudit in Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att
följa samtalen. Organisationer kan årligen nominera
sig själva eller en annan organisation till forumet.
Deltagarna utses för ett år i taget av myndighetens
generaldirektör efter förslag från en urvalskommitté
där organisationer från civilsamhället är representerade. Av de 16 ordinarie ledamöterna som organisationerna utsåg var 11 kvinnor och 5 män. Efter sommaren lämnade två av organisationerna sina platser och
ersattes av två nya organisationer enligt urvalskommitténs förslag.
Under 2016 har forumet sammankallats vid fem
tillfällen. Det har också genomförts sju förberedande
möten i presidiet, två möten i urvalskommittén samt
fem planeringsmöten där MUCF bland annat har haft
en dokumenterande roll. Utöver dessa möten har vi
arrangerat två förberedande möten för nya ledamöter
i forumet. Samtalen i forumet har berört det civila
samhällets villkor och förutsättningar. Det är forumet
som beslutar om teman och de aktuella temana för
2016 års dialog var
• civilsamhället och integrationen
• civilsamhället som arbetsgivare
• civilsamhället i samhällsplaneringen och
förvarningssystemet (Early warning system) om
hur parterna kan göra varandra uppmärksamma
på aktuella frågor tidigt i processen.
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Under året har MUCF:s generaldirektör deltagit i
samtal om myndighetens uppdrag. Regeringskansliet
har också informerat civilsamhällets organisationer
om Financial Action Task Force (FATF – ett mellanstatligt organ som främjar ett eﬀektivt genomförande
av legala och operativa åtgärder i syfte att bekämpa
penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen).
Dialogen i Partsgemensamt forum sammanställs årligen av myndigheten. I sammanställningen beskrivs
vilka frågor som är aktuella på den nationella nivån.
Den ger också en bild av vilka utvecklingsområden
som har identifierats inom ett visst tema.
Sammanställningen har spridits till andra statliga
myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser.
MUCF har bland annat använt kunskapssammanställningen som grund för myndighetens remissvar
på utredningen En palett för ett stärkt civilsamhälle.
Skriften låg också till grund för dialogen i konferensen
Forum för det civila samhället våren 2016.
Arbetet i Partsgemensamt forum följs upp efter varje
möte och i en samlad enkät vid årets slut. Deltagarna
anser överlag att forumet är bra för att nätverka och
lära av varandra samt för kunskapsinhämtning och
erfarenhetsutbyte. Deltagandet har bidragit till större
förståelse för bredden i civilsamhällets perspektiv
på politiken för det civila samhället. Det har också
bidragit till större förståelse för Regeringskansliets
avväganden i arbetet med politiken för det civila samhället. Vidare anser deltagarna att det partsgemensamma forumet är ett sätt att påminna sig om frågor
som är gemensamma och relevanta utifrån generella
villkor. Mötena är ett sätt för dem att försöka förstå
varandras villkor.

Forumkonferens
Forumkonferensen är ett större dialogforum, där alla
intresserade organisationer och sammanslutningar
inom det civila samhället är välkomna att delta. Det
genomförs vartannat år i enlighet med propositionen
om en politik för det civila samhället. Syftet med konferensen är att försäkra att dialogen och idéerna som
initieras i det Partsgemensamma forumet inte stannar
inom ett fåtal organisationer, utan att det blir en verklig mötesplats mellan civilsamhället och företrädare
för politiken och för den oﬀentliga sektorn.
Under konferensen möts företrädare från det civila
samhället, myndigheter och politiker i en dialog om
civilsamhällets villkor och för att diskutera hur parterna kan samverka i viktiga samhällsfrågor, till exempel
nyanländas etablering och utvecklingen av välfärden.
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En prioritering för 2016 var att öka deltagandet bland
statliga myndigheter, ett mål som uppnåddes. Jämfört
med 2014 ökade andelen deltagare från statliga myndigheter från 14 till 35 procent.
I konferensen deltog 138 deltagare och medverkande, varav cirka två tredjedelar var kvinnor och en
tredjedel var män. Av deltagarna kom 70 från oﬀentlig
sektor, varav 47 från statliga myndigheter eller Regeringskansliet och övriga från kommuner eller regioner/
landsting, 63 deltagare kom från det civila samhället,
5 deltagare kom från övriga organisationer (av 167
deltagare 2014 kom 24 från statliga myndigheter eller
Regeringskansliet, av 244 deltagare 2012 kom 12 från
myndigheter, främst från Regeringskansliet).
Det övergripande temat för konferensen var Samhällets utmaningar – hur möter vi dem gemensamt?
Dialogen i konferensen byggde vidare på de teman
som diskuterades i det Partsgemensamma forumet 2015 – mångfald, samverkan, konkurrens eller
mervärde och integration. Skriften Partsgemensamt
forum 2015 användes som utgångspunkt för dialogen,
vilket möjliggjorde att dialogen fördjupades ytterligare inom de aktuella områdena. Dialogen på konferensen presenteras i skriften Partsgemensamt forum
2016.
Konferensutvärderingen besvarades av 60 procent
av deltagarna. Av de som svarade representerade
44 procent det civila samhället, 36 procent en statlig
myndighet och 15 procent en kommun. Konferensutvärderingen visar att 46 procent upplevde att innehållet var användbart i arbetet (56 procent 2014 och
47 procent 2012).
En möjlig förklaring till att så pass få upplever
innehållet som användbart i sin egen verksamhet kan
vara att syftet är att föra dialog om civilsamhällets
villkor och att det kan vara svårt att se direkta resultat av en sådan i sin egen verksamhet, i synnerhet
för oﬀentliganställda. Den stora närvaron under 2016
av oﬀentliga representanter är dock ett gott tecken
på att intresset för civilsamhället ökar och är en bra
utgångspunkt för att förbättra dialogforumet ytterligare kommande år.
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Myndighetsnätverket

Vägledning för samverkan

MUCF driver sedan 2012 ett myndighetsnätverk kring
civilsamhällesfrågor med utgångspunkt i den generella politiken för det civila samhället och myndigheternas roll för den. Under 2016 var 27 statliga
myndigheter anslutna till nätverket (24 myndigheter
2015 och 20 myndigheter 2014). Tre myndigheter
anslöt sig under året: Boverket, Försäkringskassan
och Upphandlingsmyndigheten. Nätverket träﬀades
vid två tillfällen.
Ett konkret resultat av nätverkets arbete är skriften
Vem gör vad? om 20 myndigheters samverkan med
det civila samhället och som togs fram gemensamt
under året. Den beskriver hur myndigheterna utifrån
sina uppdrag arbetar med kunskap, stöd och samverkan med det civila samhällets organisationer.
Skriften har spridits digitalt via MUCF:s webbplats
och nyhetsbrev samt som tryckta exemplar, framför
allt till myndigheter, men också till organisationer och
kommuner. Den uppdateras också regelbundet på
MUCF:s webbplats. I en uppföljning framkom bland
annat att deltagarna har haft nytta av nätverket för
till exempel omvärldsbevakning och internt utvecklingsarbete kring samverkan eller bidragsutlysningar.
Det framkom också att skriften har använts av flera
myndigheter.
Under 2016 genomfördes för första gången ett möte
på strategisk nivå med generaldirektörer eller ställföreträdande generaldirektörer för nätverkets myndigheter, samt myndigheter som identifierats som viktiga
i utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle. I
mötet deltog företrädare från 20 statliga myndigheter.
Syftet var att informera om myndigheternas roll i politiken för det civila samhället och att få bättre kunskap
om deras arbete som rör civilsamhället.
MUCF ser myndighetsnätverket som ett strategiskt
viktigt verktyg för att involvera myndigheterna i arbetet med politikens genomförande inom sitt sektorsområde. Genom nätverkets möten har myndigheterna
fortsatt kontakten med MUCF, till exempel i fråga
om idéburet oﬀentligt partnerskap (IOP), dialog och
samråd. Deltagarna vill gärna se mer konkret samverkan kring gemensamma utvecklingsfrågor. MUCF
ser ett värde med att också fortsatt lyfta frågorna till
gd-nivå. Det kan stärka förutsättningar för att politiken för det civila samhället får ett bättre genomslag i
myndigheternas arbete på lång sikt.

Myndigheten fick i november 2015 i uppdrag att
ta fram ett material som kan användas för konkret
vägledning för samverkan mellan kommuner och
civilsamhällets organisationer utifrån behovet av att
gemensamt möta en situation med ett ökat antal
asylsökande och nyanlända över tid. Även statliga
myndigheter på lokal nivå som verkar i direkt kontakt
med asylsökande eller nyanlända har varit målgrupp.
Vägledningen Samla kraft rapporterades till regeringen i april 2016 och har spridits aktivt under året.
MUCF har presenterat innehållet vid nio tillfällen för
myndigheter och organisationer på olika nivåer.
Ett särskilt utskick av materialet, tillsammans med
MUCF:s uppföljningsrapporter som rör civilsamhällets
arbete med flyktingmottagandet samt Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser, gjordes till samtliga kommuners, regioners
och länsstyrelsers integrationsansvariga.
Myndigheten bedömer att det finns efterfrågan på
materialet även under 2017, dock med vissa uppdateringar i skriften. Vi bedömer också att vägledningen
är så pass allmängiltig i sitt innehåll att den mycket
väl går att använda som stöd för samverkan inom andra samhällsområden än mottagande och integration.

Koden för idéburna organisationers
medverkan i beslutsprocessen
MUCF har i uppdrag att sprida Europeiska koden för
idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser.
Koden fungerar som ett verktyg för att synliggöra,
planera och utvärdera relationerna mellan oﬀentliga
aktörer och det civila samhällets organisationer och
kan användas av aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Myndigheten har under året fortsatt med arbetet att
sprida koden. Den huvudsakliga målgruppen är offentliga aktörer, där spridningstillfällen för myndigheter har prioriterats. Koden har spridits i flera utåtriktade aktiviteter. I cirka nio aktiviteter kan insatsen
betecknas som en mer utförlig presentation av koden.
Under ytterligare 13 möten eller andra utåtriktade
aktiviteter har koden presenterats mer kortfattat
och delats ut till samtliga mötesdeltagare. Koden har
också använts som kursmaterial i Diskrimineringsombudsmannens utbildning för civilsamhället Med lagen
som verktyg.
En särskild spridning har gjorts av koden i år då den
presenteras som ett verktyg för samverkan i skriften
Samla kraft! ‒ en vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända. På så sätt har koden fått stor spridning bland
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framför allt kommuner, särskilt berörda myndigheter
och till civilsamhällesorganisationer som är aktiva
inom mottagande och etablering för nyanlända.
Myndigheten har också arbetat med koden internt
för att synliggöra, öka och följa upp vår samverkan
med civilsamhällets organisationer. Bland annat har
ett seminarium för all personal hållits utifrån principen
att myndigheten bör planera, genomföra och redovisa
sin samverkan med det civila samhället utifrån koden.
Myndigheten bedömer att det är angeläget att fortsätta sprida verktyget, men att det är viktigt att kombinera skriftens innehåll med en bank av beprövad
erfarenhet och uppföljningar av hur koden används.
Därför är det myndighetens ambition att under de
kommande åren samla erfarenheter och exempel på
hur koden har använts och med vilka resultat.

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 organisationsbidrag för sin löpande basverksamhet. Sammanlagt lämnades 383 ansökningar in om organisationsbidrag under 2016 och 343 av ansökningarna beviljades (384 inlämnade och 333 beviljade 2015 samt 367
inlämnade och 315 beviljade 2014, kapitel 8, tabell
8.2).
Organisationsbidrag kan sökas utifrån fyra olika
förordningar. Av samtliga ansökningar under 2016
beviljades
• 221 avseende statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, varav 111 som organisationsbidrag för
organisationens verksamhet och 110 för organisationens arbete på lokal nivå (212 beviljades 2015 och
204 beviljades 2014).
• 60 avseende statsbidrag till organisationer bildade
på etnisk grund (56 beviljades 2015 och 54 beviljades
2014).
• 55 avseende statsbidrag till organisationer för kvinnors organisering (58 beviljades 2015 och 51 beviljades 2014).
• 7 avseende statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck (7 beviljades
2015 och 6 beviljades 2014).
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Det var totalt 90 procent av ansökningarna som
beviljades 2016, jämfört med 87 procent 2015 och 86
procent 2014 (kapitel 8, tabell 8.2).

Projekt- och verksamhetsbidrag
Organisationer kan ansöka om projektbidrag från
MUCF utifrån de uppdrag som regeringen har beslutat
om. Myndigheten fördelar också ett verksamhetsbidrag till antidiskrimineringsverksamhet för löpande
arbete i form av antidiskrimineringsbyråer.
Det totala antalet ansökningar inom projektbidrag
under 2016 var 519 (2015 var antalet 495 och 2014
var antalet 750). Av ansökningarna beviljades 36 procent. Detta kan jämföras med 31 procent 2015 och
25 procent 2014 (kapitel 8, tabell 8.3).
Två av bidragsformerna finns inom ungdomspolitik
och åtta inom politiken för det civila samhället.
Antalet ansökningar för Stöd till barns och ungdomars organisering var lägre 2016, 92 ansökningar,
jämfört med 2015 (133) och 2014 (131). Bidrag till
samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller
studerar var nytt för 2016, 53 ansökningar inkom
(tabell 8.3).
Inom politiken för det civila samhället ser vi en
minskning av ansökningar för Statsbidrag till jämställdhetsprojekt, med 61 ansökningar 2016 jämfört
med 70 ansökningar 2015 och 71 ansökningar 2014.
Däremot har antalet ansökningar ökat för Statsbidrag
till verksamheter mot rasism och liknande former
av intolerans (99 ansökningar 2016, 83 ansökningar
2015 och 34 ansökningar 2014) och Statsbidrag för
verksamhet som värnar demokratin (69 ansökningar 2016, 41 ansökningar 2015 och 34 ansökningar
2014) (tabell 8.3).
Inom EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv har
antalet ansökningar fortsatt att öka, främst inom
programområdet mobilitet där ungdomsutbyten, Europeisk volontärtjänst och kompetensutveckling ingår.
Antalet ansökningar 2016 inom mobilitet var 245
(166 ansökningar 2015 och 128 ansökningar 2014).
Sammanlagt inkom 278 ansökningar (193 under 2015
och 152 under 2014) (tabell 8.4).
Myndigheten har under året följt upp den transferering på 94 miljoner kronor som året innan gjordes
till tio organisationer för att förstärka deras verksamheter riktade till asylsökande och nyanlända. För
att säkerställa att riktlinjerna för organisationernas
slutrapporter blev tydliga bjöds organisationerna in till
ett samråd. Samrådet bidrog till att riktlinjerna kunde
anpassas efter organisationernas möjlighet att återrapportera resultat. En rapport lämnades till regeringen i maj. Resultat från organisationernas arbete har
spridits genom att en av organisationerna medverkade vid MUCF:s årliga nationella kunskapsseminarium.
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Organisationen
2016
GD
Stabsavdelningen

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen för utveckling och analys

Avdelningen för stöd och samverkan

Insynsråd
Insynsrådet har sammanträtt fyra gånger under året.
Rådet bestod 2016 av nio ledamöter: Jonas Agdur,
Andreas Carlsson, Rossana Dinamarca, Folke K.
Larsson, Inti Chavez Perez, Ann-Katrin Persson, Vesna
Prekopic, Rebecka Prentell och Birgitta Roos.
Myndighetens generaldirektör är ordförande i insynsrådet.

Anställda
Myndigheten leds av en generaldirektör och hade 72
personer anställda vid årets slut (69 personer 2015
och 70 personer 2014). Av dessa tjänster var 59
tillsvidareanställningar och 13 var allmänna visstidsanställningar.
Tjänsterna fördelade sig på 51 kvinnor och 21 män,
vilket innebär att andelen kvinnor var 71 procent och
andelen män 29 procent. Vi utgår i detta från juridiskt
kön om vi inte har fått information om någon annan
tillhörighet.
Medeltal anställda var under året 68 och antalet
årsarbetskrafter var 64,43. Medelåldern inom myndigheten var 43. Åldersspridningen var 23 till 66 år.

Avdelningar
Myndigheten är indelad i fyra avdelningar:
• avdelningen för stöd och samverkan, 25 personer
• avdelningen för utveckling och analys, 27 personer
• kommunikationsavdelningen, 9 personer
• stabsavdelningen, 10 personer.
Avdelningen för utveckling och
analys har två enheter:
• utvecklingsenheten, 14 personer
• analysenheten, 12 personer.

Verksamhetsstyrning
Myndigheten har under 2016 fortsatt arbetet med att
stärka verksamhetsstyrning, -planering och -uppföljning. Arbetet har bland annat fokuserat på:
Tydliga mål för och tydlig
inriktning på verksamheten
Med utgångspunkt i 2015 års beslut om mål fastställdes under 2016 myndighetens strategiska plan för perioden 2017–2019. Den strategiska planen har utgjort
grunden för myndighetens arbete med både verksamhetsplan, budgetunderlag och årsredovisning, och har
inneburit en ytterligare förstärkning av myndighetens
fokus på verksamhetens resultat.
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år

51

kvinnor

21

är medelåldern och
åldersspridningen är
23–66 år

det vill säga
71 procent
kvinnor

det vill säga
29 procent
män

72

43

2016 varav
59 är tillsvidareanställda

anställda

Förbättrat intern styrdialog
Som ett led i att förstärka den interna styrningen och
kontrollen, samt i att stimulera till synergier mellan
olika uppdrag, genomfördes under året flera träﬀar
där myndighetsledningen tillsammans med myndighetens projektledare fokuserade på mål, verksamhet
och resultat inom områdena ungas etablering, ungas
makt och delaktighet, ungas fritid, organisering och
välmående samt politiken för det civila samhället. En
viktig del i detta arbete har också varit att se till att
myndigheten där det är relevant alltid inkluderar ett
ungdomsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och
ett hbtq-perspektiv i verksamheten samt samverkar
med det civila samhället. Detta är frågor som har
diskuterats under interna seminarier för alla medarbetare.
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män

Ökad fokus på
prestationer och eﬀekter
Myndigheten har vidare kompletterat detta med ett
ökat fokus på prestationer och på eﬀekter av verksamheten, både i den ordinarie verksamhetsstyrningen och i den löpande interna dialogen på myndigheten. Myndigheten har vidare en rutin för intern
utvärdering av arbetet och återkoppling av lärdomar
och förbättringsförslag till verksamheten.
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Årsredovisning 2016

Förstärkt kontroll och uppföljning
Myndighetens it-verktyg har i större utsträckning än
tidigare använts för styrning av verksamheten och
uppföljning av resultaten. Under sista del av 2016
rekryterade myndigheten också en ekonomicontroller för att förstärka den ekonomiska styrningen och
uppföljningen av verksamheten. MUCF har tidigare
haft en särskilt utmaning i att ett stort antal olika
uppdrag, med egen finansiering och ofta med kort
tidshorisont, har krävt personalresurser samtidigt
som befintlig personal har behövts i den ordinarie
verksamheten. De rutiner som byggts upp kring
tidsredovisning samt ekonomi- och resultatuppföljning
har lett till en förbättrad styrning av verksamhet med
olika finansieringskällor, dessa rutiner kommer att
förstärkas ytterligare under 2017.

Utvecklat intern styrning och kontroll inom bidragshanteringen
Under 2016 har myndigheten utvecklat arbetet med
intern styrning och kontroll av organisationsbidrag
och projekt-/verksamhetsbidrag. Som all övrig verksamhet omfattas arbetet med bidrag av rutinerna
som är beskrivna ovan. Det har även gjorts särskilda
insatser för att stärka uppföljningen och kontrollen av
såväl bidragshanteringen som hur bidragen används.
Bland annat har informationen om villkoren för bidragen förbättrats och kontrollerna av ansökningarna
skärpts mot slutet av året. Myndigheten har tillämpat
en striktare tolkning avseende demokratikriteriet. Vi
har utvecklat nya rutiner för överklagan av bidragsbeslut gällande organisationsbidrag. Handläggarna har
fått utbildning i förvaltningsrätt och regeltillämpning.
Vi har också identifierat ett antal indikatorer som kan
användas i den interna uppföljningen av handläggningen. För att följa upp bidragens användning har vi
även besökt ett antal projekt.

Kompetensförsörjning
Det är en ständig utmaning att hantera kompetensförsörjningen när en betydande del av myndighetens
finansiering sker genom kortare uppdrag. Det innebär
att rekryteringar måste prioriteras och att medarbetarna måste räkna med rörlighet inom myndigheten
och ibland snabb sådan. Kompetensen hamnar då lätt
på en generalistnivå och experter tas in på kortare
visstidsanställningar. Därför är den HR-kompetens vi
anställt under året väldigt viktig för att myndigheten
ska bibehålla en god kompetens och fortsatt vara en
attraktiv arbetsgivare.
Den myndighetsgemensamma kompetensutvecklingen har under 2016 i stor utsträckning handlat om
individuella insatser och kartläggningar på lång sikt.
Myndigheten har under året genomfört två heldagar
med all personal där vi diskuterat vårt uppdrag och
delgett varandra kunskaper tvärsektionellt. Myndighetens medarbetare har deltagit i två obligatoriska
utbildningar om hbtq-perspektivet och normkritik,
den senaste som en del av arbetet med jämställdhetsintegrering av verksamheten. Ledningsgruppen
har genomgått en utbildning i stress och stresshantering efter att denna erbjudits till all personal under
föregående år.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat med 1,2 procentenheter i
jämförelse med 2015. Ökningen beror på att andelen
långtidssjukskrivna har ökat, vilket i stor utsträckning
påverkar den totala sjukfrånvaron. Arbete med detta
sker på individnivå. Myndigheten påbörjade vidare
under hösten 2016 en utveckling av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och det förebyggande arbetet.
Enligt kraven i förordningen (2000:605) 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 2014–2016. Procent
Sjukfrånvaro*

2016

2015

2014

Totalt

4,5

3,3

1,2

Kvinnor

5,7

4,5

1,3

Män

1,6

1,0

0,9

Anställda 30–49 år

5,2

4,3

1,4

redovisas ej

1,4

0,6

Anställda 50 år eller äldre

* Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid.
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KAP7

Årsredovisning 2016
2016
Årsredovisning

Ekonomisk
redovisning
RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2016

2015

Intäkter av anslag

1

59 841

45 290

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

3 000

844

Intäkter av bidrag

3

13 887

25 985

Finansiella intäkter

4

Verksamhetens intäkter

Summa

10

49

76 739

72 169

-50 248

-45 897

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

Finansiella kostnader

7

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall

-6 735

-6 359

-19 105

-19 113

-45

-31

-606

-769

-76 739

-72 169

0

0

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

8

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo

1 520

195

-1 520

-195

0

0

600 512

426 466

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

7 784

7 300

9

36 706

31 126

10

-632 093

-462 921

12 909

1 971

12 909

1 971

Saldo
Årets kapitalförändring
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Årsredovisning 2016
2016
Årsredovisning

BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

12

Summa

822

608

822

608

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

13

Summa

831

657

831

657

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

14

Övriga kortfristiga fordringar

15

Summa

98

146

2 000

1 430

16 381

3 315

18 478

4 891

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

16

1 752

1 732

Upplupna bidragsintäkter

17

2 639

4 539

4 391

6 270

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

18

Summa

2 451

3 776

2 451

3 776

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

4 374

0

43 331

29 933

Summa

47 705

29 933

SUMMA TILLGÅNGAR

74 678

46 135

Kassa och bank

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

19

Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

11

Summa

2 957

987

12 909

1 971

15 866

2 957

Avsättningar
Övriga avsättningar

20

Summa

67

57

67

57

1 265

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

21

1 147

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

22

0

577

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

23

2 732

2 168

4 837

3 415

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

24

Summa

9 450

3 736

18 166

11 161

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

25

4 370

3 960

Oförbrukade bidrag

26

36 209

27 999

Summa

40 579

31 960

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

74 678

46 135
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Årsredovisning
Årsredovisning 2016
2016

ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Ing. överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not

Uo 01 06:001 Allmänna val och
demokrati
ap. 003 Lokala resurscenter för
demokratisk delaktighet

27

ap. 015 Värna demokratin - MUCF

28

4 500

4 500

-4 500

0

16 200

-15 904

296

350

350

-346

4

200 000

200 000

-198 427

1 573

-34

18 905

18 871

-18 612

259

30

44

13 320

-44

14 720

-14 703

17

31

201

9 298

-201

9 298

-9 266

32

förebygger och motverkar diskriminering 32

28

14 000

-28

14 000

-14 000

0

1 800

-1 800

0

35

ap. 023 Ett Europa för medborgarna

16 700

-500

-35

Uo 09 04:007 Bidrag till utveckling
av socialt arbete m.m.
ap. 014 del till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor

29

Uo 13 01:001 Integrationsåtgärder
ap. 013 Statsbidrag till organisationer
bildade på etnisk grund
Uo 13 02:002 Åtgärder mot
diskriminering och rasism m.m
ap. 001 Stöd för verksamhet som
motverkar rasism och liknande former
av intolerans

1 400

ap. 002 Stöd till organisationer för
homosexuella, bisexuella och
transpersoner
ap. 003 Stöd för verksamhet som

ap. 007 Stöd för insatser mot rasism
och liknande former av fientlighet

33

1 800

Uo 13 03:001 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap. 009 Jämställdhetsprojekt

34

319

9 000

-319

9 000

-8 823

177

35

10

1 000

-10

1 000

-923

77

36

956

39 346

40 302

-39 669

633

ap. 011 Särskilda jämställdhetsåtgärder
- del till MUCF
Uo 17 12:001 Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap. 001 Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
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Årsredovisning
Årsredovisning 2016
2016
Anslag
(tkr)

Ing. överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

72 000

-71 991

9

2 800

2 800

-2 800

0

38

160

160

-52

108

eller studerar

39

21 500

21 500

-21 402

98

ap. 010 Ungdomspolitiska åtgärder

40

6 450

6 450

-6 144

306

Not

Uo 17 12:002 Bidrag till
nationell och internationell
ungdomsverksamhet
ap. 001 Statsbidrag till
ungdomsorganisationer

37

84

ap. 002 Nationellt kontor för EU-program

72 000

-84

ap. 007 Bidrag till internationellt
ungdomssamarbete
ap. 009 MUCF Unga som varken arbetar

ap. 012 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar
på lokal nivå

41

730

164 180

-730

164 180

-162 637

1 543

42

100

28 163

-100

28 163

-27 471

692

Uo 17 13:003 Bidrag för kvinnors
organisering
ap. 001 Bidrag för kvinnors organisering
Uo 17 13:006 Insatser för den
ideella sektorn
ap. 005 Uppföljning av
överenskommelser med det civila
samhällets organisationer

43

4 200

4 200

-4 200

0

behovsområden

44

4 058

4 058

-4 056

2

ap. 007 Arbetet med flyktingfrågan

45

33 100

-32 749

351

666 651

-660 472

6 179

ap. 006 Studier inom identifierade

Summa

750
3 222

32 350
631 730

33 250

-1 550

Avslutade anslag
Uo 01 06:001 Allmänna val och
demokrati
ap. 030 Vägledning för samverkan

295

-295

0

Uo 01 09:001 Svenska institutet
för europapolitiska studier samt
EU-information
ap. 005 Informationsinsatser om
EU-samarbetet (ungdomsperspektiv)

0

Uo 17 12:002 Bidrag till
nationell och internationell
ungdomsverksamhet
ap. 003 Utvecklingsinsatser gentemot
kommuner

212

-212

0

85

-85

0

ap. 006 Uppföljning av den nationella
ungdomspolitiken
Summa

3 814

631 730

33 250

-2 142

666 651

-660 472
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Årsredovisning 2016
2016

REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL
Inkomsttitel (tkr)

Not

Beräknat belopp

Inkomster

46

0

1 520

0

1 520

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet
318 Övriga inkomster

Summa

REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE I ÅRSREDOVISNINGEN
Anslag/
Anslagsbenämning
(tkr)

Tilldelat
bemyndigande

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Utestående
åtagandenas
fördelning
per år
2017

Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet
ap. 001 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

72 000

0

72 000

72 000

140 000

0

140 000

140 000

29 000

0

22 131

22 131

241 000

0

234 131

234 131

Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet
ap. 012 Statligt stöd för organisationers arbete för barn
och ungdomar på lokal nivå
Uo 17 13:003 Bidrag för kvinnors organisering
ap. 001 Bidrag för kvinnors organisering
Summa
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Årsredovisning
Årsredovisning 2016
2016

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Värderingsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bokfö-

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade data-

ring följer god redovisningssed och förordning (2000:606) om

program, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner

myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets (ESV)

och inventarier som har ett anskaﬀningsvärde om minst 20

föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredo-

tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till

visningen är upprättad i enlighet med förordning (2000:605)

lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans

om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrif-

fastighet är 50 tkr. Avskrivning sker enligt linjär avskrivnings-

ter och allmänna råd till denna förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (förordning

metod. Avskrivning under anskaﬀningsåret sker från den
månad tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar

om myndigheters bokföring) tillämpar Myndigheten för

datorutrustning kostnadsbokförs, då den beräknade livsläng-

ungdoms- och civilsamhällesfrågor brytdagen den 5 januari.

den understiger tre år.

Efter brytdagen har fakturor överstigande 25 tkr bokförts
som periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns

Omsättningstillgångar

föregående år var 25 tkr.

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas
inflyta. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balans-

Kostnadsmässig anslagsavräkning

dagens kurs.

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år
2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmel-

Skulder

sen. Utgående balans år 2015, 661 tkr, har år 2016 minskat

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i

med 119 tkr.

utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Avgifter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar ut
avgifter för främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer. Inkomsterna
disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, dock inte i de fall som avses i
15 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantag medges från
begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

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

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
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ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER
Insynsrådet
Ledamöter

Ersättning (kr)

Folke K. Larsson

6 000

Birgitta Roos

6 000

Jonas Agdur

4 500

Ann-Katrin Persson

4 500

Andra råds- och styrelseuppdrag
Arbetsdomstolen (ersättare ämbetsmannaledamot), Adoxa AB

AnnCat AB (vilande), Idea Arbetsgivarservice AB, Nordisk
Kunskapsakademi Aktiebolag (vilande), Sensus Möte AB

Rossana Dinamarca

3 000

Vesna Prekopic

4 500

Inti Chavez Perez

4 500

Rebecka Prentell

0

Andreas Carlsson

0

Myndighetschef

Lön (kr)

Generaldirektör Lena Nyberg

1 168 557

Aloy AB

Andra styrelseuppdrag
Tandvårdsnämnden (vice ordförande),
Konsumentföreningen Stockholms styrelse (ledamot)

Inga förmåner alternativt bilförmån etc.

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro, se kapitel 6 i årsredovisningen.
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Årsredovisning 2016

NOTER (tkr)
RESULTATRÄKNING
2016
Not

1

2015

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

59 841

45 290

59 841

45 290

Summa ”Intäkter av anslag” samt ”medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag” (totalt 660 353 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter i anslagsredovisningen”(-660 472 tkr) på
samtliga anslag. Skillnaden (-119 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år
2009. Denna post har belastat anslaget 17 12:1 ap.1, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.
Flera av de uppdrag som 2015 finansierades med särskilda bidragsmedel finansieras 2016 i stället
med anslagsmedel.
Nya uppdrag har tillkommit under 2016 som också finansieras med anslagsmedel.
Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen

2 998

844

2

0

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

Summa
3 000
844
Under 2016 anordnade myndigheten en stor årlig rikskonferens, vilket inte gjordes 2015. Detta är
anledningen till att intäkterna har ökat i förhållande till 2015.
Not

3

Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag
Summa

13 887

25 985

13 887

25 985

Specifikation intäkter av bidrag

2016

2015

Uppdrag Temagruppen Unga i arbetslivet, medel från Europeiska socialfonden

4 846

3 903

229

250

Uppdrag Ett Europa för medborgarna, EU-medel
Programmet Ung och Aktiv i Europa, TCP-aktiviteter, EU-medel

0

19

6 248

5 895

Uppdrag Utvecklingsmaterial för sexuell exploatering, medel från Utbildningsdepartementet

0

180

Uppdrag Främja goda levnadsvillkor för unga kvinnor och unga män utifrån ett jämställdhetsperspektiv,
2014 års uppdrag, medel från Utbildningsdepartementet

0

690

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

Uppdrag Ungdomars upplevda psykiska ohälsa enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

0

1

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

0

105

Uppdrag Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga htb-personer, 2014 års uppdrag,
enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

0

3 039

Uppdrag Främja goda levnadsvillkor för unga kvinnor och unga män utifrån ett jämställdhetsperspektiv,
enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

0

1 832

Uppdrag Modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar,
enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

0

1 165

Uppdrag Fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv, enligt regleringsbrev för myndigheten med
särskilda medel

0

972

Uppdrag Utveckla genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism,
medel från Kulturdepartementet

0

626

Uppdrag Barnrätts- och ungdomsperspektiv, enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

0

745

Uppdrag Stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i demokratiska processerna,
enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

0

927

Uppdrag Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken,
enligt regleringsbrev för myndigheten med särskilda medel

0

453

Uppdrag Fördela medel till organisationer i det civila samhället för lokala resurscenter för demokratisk delaktighet,
medel från Kulturdepartementet

0

438

Övriga diverse regeringsuppdrag
Summa

2 564

4 745

13 887

25 985

Flera av de uppdrag som 2015 finansierades med särskilda bidragsmedel finansieras 2016 i stället
med anslagsmedel. Nya uppdrag har tillkommit under 2016 som också finansieras med anslagsmedel.

59

EKONOMISK REDOVISNING

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Årsredovisning
Årsredovisning 2016
2016

RESULTATRÄKNING
2016
Not

4

Not

5

Not

6

Not

7

Not

8

Not

Not

9

10

2015

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
1
Ränta på avistalån i Riksgäldskontoret
6
Valutakursvinst
1
Övriga finansiella intäkter
2
Summa
10
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ.

0
4
42
4
49

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
33 098
Varav lönekostnader ej anställd personal
412
Sociala avgifter
15 990
Övriga kostnader för personal
1 160
Summa
50 248
Ökade lönekostnader jämfört med föregående år beror till viss del på ökad personalstyrka
men framför allt på ökade sociala avgifter.

30 480
613
14 223
1 194
45 897

Övriga driftkostnader
Resor, representation, information
1 550
Konferenskostnader
2 015
Datakostnader
2 813
Konsultkostnader
9 597
Övrigt
3 130
Summa
19 105
Ökade konferenskostnader jämfört med 2015 beror på genomförd Rikskonferens.

1 881
839
2 534
9 845
4 015
19 113

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
23
Övriga räntekostnader
18
Övriga finansiella kostnader
4
Summa
45
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit negativ

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Återbetalning av bidrag
Summa
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Utbetalda transfereringar inom EU-programmet Erasmus+ och
Ung och Aktiv i Europa
Summa
Lämnade bidrag
Bidrag till statliga myndigheter
Bidrag till kommuner för konsumtion
Bidrag till landsting
Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar
för konsumtion
Lämnade bidrag till enskilda personer
Summa

14
13
3
31

1 520
1 520

195
195

36 706
36 706

31 126
31 126

1 573
206 947
4 500

3 558
7 593
0

415 692
3 381
632 093

450 230
1 540
462 921

Ökningen mot föregående år av lämnade bidrag till kommuner beror på att myndigheten under 2016
fick ett nytt uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter. I uppdraget ingår att i enlighet med regeringsbeslut S2016/00439/FST(delvis) fördela
bidrag till sommarlovsaktiviteter till kommunerna.
Not

11

60

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdiﬀerenser transfereringsverksamhet
Summa

12 909
12 909

Ökningen mot föregående år av årets kapitalförändring beror på att myndigheten har fakturerat
kommuner som inte kommer att använda de medel de har rekvirerat för stöd till sommarlovsaktiviteter. Fordringarna redovisas mot kapitalförändringen på grund av kassamässig avräkning.

1 971
1 971
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2016

BALANSRÄKNING
2016-12-31
Not

12

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaﬀningsvärde
Årets anskaﬀningar

189

3 011

2 602

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 994

-1 786

Utgående bokfört värde

Årets anskaﬀningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaﬀningsvärde

822

608

5 145

6 004

627

206

-148

-1 064

5 624

5 145

-4 488

-4 956

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

-412

-561

107

1 029

-4 793

-4 488

831

656

1 993

1 408

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa

15

-1 994

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar

Not

-208

-2 188

Summa anskaﬀningsvärde
Årets avskrivningar

14

-194

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaﬀningsvärde

Not

2 413

Summa anskaﬀningsvärde

Summa ackumulerade avskrivningar

13

2 602
409

Årets avskrivningar

Not

2015-12-31

7

22

2 000

1 430

15 866

2 957

430

351

Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar bidragsåterbetalningar, SCR
Fordringar bidragsåterbetalningar, Euro-konto
Övrigt
Summa

84

7

16 381

3 315

Ökningen mot föregående år av bidragsåterbetalningar SCR beror på att myndigheten 2016 fick ett nytt
uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter.
Myndigheten har fakturerat de kommuner som inte kommer att använda de medel som de har rekvirerat
för stöd till sommarlovsaktiviteter.
Fordringarna redovisas mot kapitalförändringen på grund av kassamässig avräkning.
Not

16

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

17

1 381

1 368

371

363

1 752

1 732

44

113

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, Ett Europa för medborgarna
Upplupna bidragsintäkter, medel från Europeiska socialfonden
(uppdrag Temagruppen Unga i arbetslivet)

2 594

4 425

Summa

2 639

4 539
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BALANSRÄKNING
2016-12-31
Not

18

2015-12-31

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Redovisat mot inkomsttitel
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel
Fordringar/skulder avseende Uppbörd

-1 520

-195

1 520

195

0

0

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag

4 070

4 898

620 803

438 526

-622 332

-439 354

2 541

4 070

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

-956

-938

39 669

33 318

-39 346

-33 336

-633

-956

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

661

749

-119

-88

542

661

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans

0

1 400

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

8 277

8 783

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-629 090

-449 343

620 813

439 160

0

0

2 451

3 776

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket
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2016

BALANSRÄKNING
2016-12-31
Not

19

2015-12-31

Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapital
Balanserad
kapitalförändring,
transfereringar
Ingående balans 2016
Föregående års kapitalförändring
Årets kapitalförändring

Not

20

Kapitalförändring enl.
resultaträkningen

Summa

2 957

987

1 971

1 971

-1 971

0

0

12 909

12 909

Summa årets förändring

1 971

10 938

12 909

Utgående balans 2016

2 957

12 909

15 866

Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Not

21

Ingående balans

57

0

Årets förändring

10

57

Utgående balans

67

57

1 265

1 674

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

Not

22

245

360

Årets amorteringar

-363

-769

Utgående balans

1 147

1 265

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

3 500

3 500

Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing

1 147

1 265

5 000

5 000

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret
enligt regleringsbrevet

Not

Not

23

24

Utgående skuld på räntekontot

0

577

Summa

0

577

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt

675

73

Arbetsgivaravgifter

934

887

Leverantörsskulder andra myndigheter

1 123

1 208

Summa

2 732

2 168

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Valutakursreglering

857

808

1 126

-358

Skuld till Europeiska kommissionen avseende
kommande återbetalningar
av bidragsmedel

7 467

3 286

Summa

9 450

3 736

Ökningen av övriga kortfristiga skulder beror på slutredovisade
projekt för 2012 som ska återbetalas till Europeiska kommissionen.
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BALANSRÄKNING
2016-12-31
Not

25

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

26

3 790

3 462

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter

100

85

Övriga upplupna kostnader

480

413

4 370

3 960

721

644

- inom tre månader

721

644

EU-medel Erasmus+, verksamhetsmedel

473

653

- mer än tre månader till ett år

473

653

EU-medel Youth Wiki plattform

25

156

25

156

34 990

26 546

- inom tre månader

15 123

15 605

- mer än tre månader till ett år

14 643

10 068

Summa
Not

2015-12-31

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

varav bidrag som förväntas tas i anspråk:

varav bidrag som förväntas tas i anspråk:
- inom tre månader
EU-medel, EU-programmet Ung och aktiv i Europa, Erasmus+
till bidrag och TCA aktiviteter samt Salto-IRC och Eurodesk.
varav bidrag som förväntas tas i anspråk:

- mer än ett år till tre år
Summa
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873

36 209
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

EKONOMISK REDOVISNING

Årsredovisning
Årsredovisning 2016
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ANSLAGSREDOVISNINGEN
Not 27
Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati
ap. 003 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet

Villkor
Administrativa kostnader

Högst tillåtet
350

Utfall
350

Not 28
Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati
ap. 015 Värna demokratin – MUCF
Enligt regleringsbrev får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor använda 700 tkr för uppdraget att utveckla genusperspektivet i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Vidare får 15 500 tkr användas för
att fördela medel enligt förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism. Högst 1 300 tkr
får användas till administrativa kostnader. Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.

Villkor
Utveckla genusperspektivet
Fördela medel
varav administrativa kostnader
SUMMA

Högst tillåtet

Utfall

700

685

15 500

15 219

1 300

1 300

16 200

15 904

Not 29
Uo 09 04:007 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap. 014 del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Villkor
Fördela medel
varav administrativa kostnader

Högst tillåtet

Utfall

200 000

198 427

1 300

1 297

Not 30
Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap. 001 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans
Enligt regleringsbrev ska 6 400 tkr användas för att specifikt främja verksamheter mot afrofobi, antisemitism, antiziganism,
islamofobi, rasism mot samer, homofobi och transfobi. Av dessa medel får högts 400 tkr användas för administrativa kostnader.

Villkor
Afrofobi, antisemitism m.m.

Villkor
varav administrativa kostnader

Ska användas
6 400

Högst tillåtet
400

Utfall
6 394

Utfall
394

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.
Not 31
Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap. 002 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner
Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.
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Not 32
Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap. 003 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Högst tillåtet

Villkor
Administrativa kostnader

500

Utfall
500

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.
Not 33
Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m
ap. 007 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av fientlighet
Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska 1 800 tkr fördelas till stiftelsen Exit Fryshuset
för den verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska
rekvireras senast den 1 november 2016.

Fast belopp

Villkor
Betalning till Exit

1 800

Utfall
1 800

Not 34
Uo 13 03:001 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap. 009 Jämställdhetsprojekt
Myndigheten får använda 7 000 tkr för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
för nya åtaganden. Myndigheten får använda 2 000 tkr för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordning
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Bidraget ska i första hand beviljas till projekt som stödjer pojkars och
mäns arbete för jämställdhet.

Högst tillåtet

Villkor
Bidrag till jämställdhetsprojekt

9 000

Utfall
8 823

Varav 2 197 tkr avser bidrag till pojkars och mäns arbete för jämställdhet.
Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.
Not 35
Uo 13 03:001 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap. 011 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF
Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.
Not 36
Uo 17 12:001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap. 001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hela ingående överföringsbeloppet då
detta understiger tre procent av föregående års tilldelning på 33 336 tkr. Myndigheten disponerar en anslagskredit på 1 180 tkr.

Villkor
Anslagskredit

66

Disponibelt belopp
1 180

Utnyttjat
0
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2016
Not 37
Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap. 001 Statsbidrag till ungdomsorganisationer
Enligt regleringsbrev för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska återbetalning av utbetalade bidrag under 2016
redovisas mot anslag. Av utgående överföringsbelopp på 9 tkr avser 8 tkr återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats
före 2016.

Återbetalat belopp

Villkor
Återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2016

8

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.

Not 38
Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap. 007 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete
Från anslagsposten får användas totalt 160 tkr för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint
Working Group on Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Oﬃce (BYCO) i Murmansk. MUCF ska lämna en
redovisning av det samarbete som bedrivits inom JWGY.

Villkor

Får användas

Utfall

160

52

Ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet

Anslagssparande beror i huvudsak på att bidraget till Barents Youth Cooperation Oﬃce (BYCO) i Murmansk inte har utbetalats
enligt tidigare dialog med Utbildningsdepartementet.

Not 39
Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap. 009 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 21 500 tkr på anslagsposten.
Av medlen ska 18 000 tkr användas för statsbidrag enligt förordning (2016:82), varav högst 850 tkr får användas för administrativa kostnader. Resterande medel ska enligt regleringsbrev användas till nedanstående uppdrag.

Villkor
Statsbidrag
varav administrativa kostnader
Kunskapsspridning avseende unga med psykisk ohälsa och som varken
arbetar eller studerar
Fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv
SUMMA

Högst tillåtet

Utfall

18 000

17 994

850

844

2 000

1 920

1 500

1 488

21 500

21 402
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Not 40
Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap. 010 Ungdomspolitiska åtgärder
Enligt regleringsbrev disponerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 450 tkr på anslagsposten.
Myndigheten får använda 200 tkr för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för ungdomsledarna av EU-programmet
Erasmus. Ytterligare får myndigheten använda högst 1 000 tkr för att förstärka insatserna att verka för att ett ungdomsperspektiv integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet samt att stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting.
Resterande medel ska enligt regleringsbrev användas till nedanstående uppdrag.

Villkor

Högst tillåtet

Nationellt kontor för ungdomsledarna av EU-programmet Erasmus+

Utfall

200

180

1 000

843

Barnrätts- och ungdomsperspektiv

750

736

Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga htbq-personer

500

473

1 000

984

1 500

1 451

Mötesplatser mellan unga nyanlända och andra ungdomar

1 500

1 477

SUMMA

6 450

6 144

Ungdomsperspektiv integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet

Kartläggning av den öppna fritidsverksamheten
Stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i demokratiska
processerna

Not 41
Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap. 012 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela 140 000 tkr i organisationsbidrag till de bidragsberättigade
barn- och ungdomsorganisationerna. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom utlysa och fördela
24 180 tkr som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå. Återrapportering sker under bilaga
för återrapporteringskrav. Enligt regleringsbrev ska återbetalning av utbetalda medel under 2016 redovisas mot anslag.
Av utgående överföringsbelopp på 1 543 tkr avser 1 267 tkr återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats före 2016.

Villkor

Återbetalat belopp

Återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2016

1 267

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.

Not 42
Uo 17 13:003 Bidrag för kvinnors organisering
ap. 001 Bidrag för kvinnors organisering
Enligt regleringsbrev ska återbetalning av utbetalda medel under 2016 redovisas mot anslag.
Av utgående överföringsbelopp på 692 tkr avser 292 tkr återbetalade bidrag som har utbetalats före 2016.

Villkor
Återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2016

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2015 behållas.
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2016
Årsredovisning
Not 43
Uo 17 13:006 Insatser för den ideella sektorn
ap. 005 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer
Enligt regleringsbrev får högst 3 300 tkr användas för uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting och högst 900 tkr för uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Villkor
Överenskommelsen inom sociala området
Överenskommelsen inom integrationsområdet

Högst tillåtet

Utfall

3 300

3 300

900

900

Not 44
Uo 17 13:006 Insatser för den ideella sektorn
ap. 006 Studier inom identifierade behovsområden

Villkor
Varav för en kompletterande analys vad gäller uppföljningen av villkoren för
det civila samhället kopplat till mottagandet av nyanlända

Högst tillåtet
500

Utfall
500

Not 45
Uo 17 13:006 Insatser för den ideella sektorn
ap. 007 Arbetet med flyktingfrågan

Villkor

Fast belopp

Utfall

Utbetalning senast 15 dec till:
Svenska Röda Korset

15 000

15 000

Svenska Kyrkan

8 000

8 000

Rädda Barnen

6 000

6 000

Individuell Människohjälp

2 000

2 000

Forum idéburna organisationer med social inriktning

1 000

1 000

Summa

32 000

32 000

Villkor

Högst tillåtet

Utfall

Administrativa kostnader från anslagssparande 2015

750

749

Administrativa kostnader enligt regleringsbrev 2016, 2017

350

0

Myndigheten har rätt att använda ett anslagssparande på 350 tkr på denna anslagspost i enlighet med regleringsbrevet för
2016 och 2017.
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2016
Årsredovisning

Inkomsttitel
Not 46
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet
318 Övriga inkomster
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt 1 520 tkr av medel
som till större del tidigare var utbetalda på anslagsposterna:
Jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter

429

Uppföljning av överenskommelsen inom det sociala området

656

Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet
Utvecklingsinsatser gentemot kommuner
Totalt återbetalt
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393
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2016
Årsredovisning

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2016

2015

2014

2013

2012

Beviljad

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Utnyttjad

1 147

1 265

1 674

2 032

2 349

Beviljad

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Maximalt utnyttjad

5 982

2 005

1 824

0

1 705

Låneram Riksgäldskontoret

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter

1

0

22

64

30

23

14

0

0

2

2 998

844

3 680

3 881

3 227

1 520

195

64

39

0

1 180

1 000

980

956

827

0

0

0

0

0

6 179

3 814

5 618

4 989

2 958

Tilldelade***

241 000

129 000

0

0

0

Summa gjorda åtaganden

234 131

119 927

0

0

0

Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit*
Beviljad
Utnyttjad
Anslag**
Ramanslag
Anslagssparande
Bemyndiganden

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)

64

63

68

70

67

Medelantalet anställda (st)

68

67

70

73

68

1 189

1 133

1 217

1 174

1 024

12 909

1 971

216

121

417

2 957

987

770

649

232

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

* Uo 17 12:001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ap. 001
** Samtliga tilldelade anslag
*** Samtliga tilldelade ramar
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Återrapportering
Samlad översikt över bidrag 2016
Tabellerna 8.1–8.5 visar samtliga bidrag som handlagts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under 2014–2016, inklusive de bidrag och
fördelningar där det inte fanns återrapporteringskrav
och därför inte gjordes någon redovisning i årsredovisningarna 2014 och 2015. Syftet är att visa den
samlade volymen organisations-, projekt- och verksamhetsbidrag samt de transfereringar som myndigheten har haft i uppdrag att hantera under 2016.
Uppgifterna är hämtade från MUCF:s ansökningssystem, med undantag för tabell 8.4, där uppgifterna
är hämtade från EU-kommissionens ansökningssystem, Transfereringar som redovisas i tabell 8.5
hanteras till viss del manuellt.

Under kolumnrubrik beviljat redovisar vi de beslut
som myndigheten fattar i samband med ansökan om
bidrag. Den slutliga utbetalningen till en organisation
kan avvika från det beviljade beloppet. Väsentliga
avvikelser kommenteras vid respektive tabell.
Om en organisation har sökt ett bidrag, men ansökan har avvisats eller avslagits, redovisas det med
siﬀran 0 i tabellerna. Om organisationen inte har sökt
bidrag det aktuella bidragsåret noteras det med ett
streck (-).

Tabell 8.1 Bidrag och transfereringar. Antal beviljade bidrag per stödform samt fördelade
transfereringar 2014–2016. Kronor och euro
2016
Sökt

2015

Beviljat (kr)

Sökt

2014

Beviljat (kr)

Sökt

Beviljat (kr)

Organisationsbidrag

383

343

260 124 871

384

333

259 135 239

367

315

258 409 951

Projekt- och
verksamhetsbidrag

519

186

109 995 305

495

155

73 482 993

750

189

87 852 824

Totalt

902

529

370 120 176

879

488

332 618 232

1 117

504

346 262 775

Sökt

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

Erasmus+
Ung och Aktiv

307

161

4 132 741

232

167

4 145 126

176

133

3 256 170

Totalt

307

161

4 132 741

232

167

4 145 126

176

133

3 256 170

1 209

690

1 111

655

1 293

637

Totalt samtliga

Fördelat (kr)

Fördelat (kr)

Fördelat (kr)

Transfereringar

238 000 000

101 300 000

5 500 000

Totalt

238 000 000

101 300 000

5 500 000
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Tabell 8.2 Organisationsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag per bidragstyp samt
belopp, 2014–2016. Kronor
Ungdomspolitik

2016
Sökt

2015

Beviljat

Sökt

2014

Beviljat

Sökt

Beviljat

Barn och ungdomsorganisationer

114

111

71 994 997

115

106

71 994 981

109

102

71 994 962

Barn- och ungdomsorganisationernas lokala
verksamheter

113

110

139 999 976

115

106

139 999 961

109

102

139 999 989

Totalt*

227

221

211 994 973

230

212

211 994 942

218

204

211 994 951

Civilsamhällespolitik

Sökt

Beviljat

Sökt

Beviljat

Sökt

Beviljat

Organisationer bildade på etnisk grund**

76

60

18 904 999

74

56

18 904 997

70

54

18 905 000

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

9

7

9 297 999

9

7

7 298 000

8

6

7 298 000

71

55

19 926 900

71

58

20 937 300

71

51

20 212 000

Totalt

156

122

48 129 898

154

121

47140297

149

111

46 415 000

Totalt samtliga

383

343

260 124 871

384

333

259 135 239

367

315

258 409 951

Kvinnors organisering

* Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag kan få både organisationsbidrag för organisationens verksamhet och
organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.
** Se fotnot i tabell 8.18 om slutlig utbetalning 2015 och 2016.

73

ÅTERRAPPORTERING

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Årsredovisning 2016

Tabell 8.3 Projekt- och verksamhetsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag per bidragstyp samt belopp, 2014–2016. Kronor
Ungdomspolitik
Stöd till barns och ungdomars organisering

2016
Sökt
92

2015

Beviljat
41

23 906 905

Sökt

2014

Beviljat

Sökt

Beviljat

133

48

24 179 993

131

42

24 180 000

21

6

1 600 000

51

3

1 400 000

8

2

320 000

10

8

1 500 000

Bidrag till lokal utveckling av våldspreventivt
arbete

4

3

895 000

Statsbidrag för projekt
som syftar till ökat
valdeltagande

242

22

6 750 000

446

80

35 045 000

Statsbidrag för att
stärka ungas inﬂytande
i den lokala demokratin
Nätverk för ungdomsfrågor
Bidrag till utbildningsdagar om ungdomspolitik

Bidrag till samverkansinsatser för unga som
varken arbetar eller
studerar
Totalt

Civilsamhällespolitik

53

23

17 150 000

145

64

41 056 905

Sökt

Beviljat

154

54

Sökt

25 779 993

Beviljat

Sökt

Beviljat

Verksamhetsbidrag för
kvinnors organisering

58

22

8 236 100

60

15

7 225 700

59

23

7 951 000

Statsbidrag till jämställdhetsprojekt

61

20

9 000 000

70

22

9 000 000

71

18

6 998 824

14

7

2 200 000

Jämställdhetsarbete
bland de nationella
minoriteterna
Statsbidrag till verksamheter mot rasism
och liknande former av
intolerans

99

22

14 320 000

83

19

8 320 000

34

14

8 320 000

Statligt stöd för verksamhet som förebygger
och motverkar diskriminering

20

16

13 500 000

25

16

11 500 000

34

15

11 800 000

Statsbidrag för verksamhet som värnar
demokratin*

69

27

14 190 300

41

16

5 099 300

34

15

7 973 000

Stöd för hälsofrämjande
insatser till romer**

16

3

1 984 000

5

1 350 000

18

6

1 050 000

Statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom
lokala resurscenter

30

8

4 150 000

32

3

1 650 000

Medel till studier om
det civila samhället

21

4

3 558 000

30

5

3 558 000

22

5

4 200 000

18

6

2 315 000

Statsbidrag för debatt
om EU:s framtidsfrågor
Totalt

374

122

68 938 400

341

101

47 703 000

304

109

52 807 824

Totalt samtliga

519

186

109 995 305

495

155

73 482 993

750

189

87 852 824

* Uppgifterna från 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.
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Tabell 8.4 Erasmus+ Ung och Aktiv, antal sökta och beviljade bidrag per delprogram
samt belopp, 2014–2016. Kronor och euro
2016
Sökt
Mobilitet (Ungdomsutbyten, Europeisk
volontärtjänst samt
Utbildning och nätverksbyggande)

2015

Beviljat (euro)

Sökt

2014

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

245

123

3 643 646

166

115

3 236 834

128

86

2 083 160

Strategiska
partnerskap

22

5

324 288

18

7

746 427

18

11

1 096 270

Möten mellan unga
och beslutsfattare

11

6

164 807

9

4

161 865

6

3

76 740

278

134

4 132 741

193

126

4 145 126

152

100

3 256 170

Totalt Erasmus+
Ung och Aktiv
EVS ackreditering
Summa

29

27

39

41

24

33

307

161

232

167

178

133

Tabell 8.5 Transfereringar av bidrag, fördelade bidrag per uppdrag samt belopp,
2014–2016. Kronor
Ungdomspolitik

2016

Sommarlov

198 700 000

Summa

198 700 000

2015

2014

Civilsamhällespolitik
Exit
Organisationers arbete med ﬂyktingfrågan
Överenskommelsen inom integrationsområdet
Överenskommelsen inom sociala området
Totalt
Totalt samtliga

1 800 000

1 800 000

32 000 000

94 000 000

1 800 000

900 000

900 000

900 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

39 300 000

101 300 000

5 500 000

238 000 000

101 300 000

5 500 000
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Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer
styrs av förordningen (2011:65) om statsbidrag till
barn- och ungdomsorganisationer. Enligt regleringsbrevet för 2016 tilldelades Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor 72 000 000 kronor att fördela
som organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet. Därutöver disponerade
myndigheten ytterligare 164 180 000 kronor att
fördela som bidrag ur anslaget Statligt stöd till organi-

sationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.
Enligt villkor i regleringsbrevet för 2016 skulle stödet
till arbete på lokal nivå fördelas så att 140 000 000
kronor gavs i organisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna (tabellerna
8.6–8.10) samt att 24 180 000 kronor gavs i projektbidrag (tabellerna 8.15–8.16).
Organisationerna ansöker om organisationsbidrag
från båda anslagsposterna i en och samma ansökan.

Organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och
beviljas bidrag kan få organisationsbidrag både för
organisationens verksamhet och för organisationens
arbete på lokal nivå. Undantag är organisationer som
beviljas bidrag utifrån särskilda skäl och som endast
beviljas bidrag för organisationens verksamhet.
Bidraget fördelas antingen med en fast och en rörlig
del, alternativt med bara en fast del om organisationen inte uppfyller alla villkoren för bidraget. Organisationsbidraget består av fyra delar (beloppen avser
2016):

1. Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om
350 000 kronor.
2. Organisationer som uppfyller samtliga villkor får
också ett rörligt bidrag som grundas på antalet bidragsgrundande medlemmar i åldern 6‒25 år och på
antalet medlemsföreningar i organisationen. Bidrag
per medlem är 22,95 kronor och bidrag per bidragsgrundande medlemsförening är 1 548 kronor.
3. Den tredje delen är ett påslag på 201 procent på
summan av delarna i bidraget som nämns ovan. Det
är ett bidrag som ska komma medlemsföreningars
ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.
4. För barn- och ungdomsorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning fördelas
dessutom ett extra bidrag för att deras verksamhet är
särskilt resurskrävande. Organisationer med 0‒200
medlemmar i åldern 6‒25 år får 150 000 kronor.
Organisationer med 200 eller fler medlemmar i åldern
6‒25 år får 225 000 kronor.
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Tabell 8.6a Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter,
2014–2016. Kronor
2016
Organisation

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag
till lokala
verksamheter

2015

2014

Organisationsbidrag
totalt

Organisationsbidrag
totalt

Organisationsbidrag
totalt
1 268 038

Albakos Ungdomscenter

406 830

819 867

1 226 697

1 270 978

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF)

440 443

887 606

1 328 049

1 337 847

1 372 855

ATR Ung

475 423

958 100

1 433 523

1 490 457

1 512 282

BEMUF (Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund)

448 215

903 269

1 351 484

1 368 545

1 395 889

Bosnien-Hercegovinas ungdomsförbund

414 231

834 782

1 249 013

1 273 111

1 283 100

Booster riksförbund

416 901

840 163

1 257 064

1 308 255

1 263 837

Centerpartiets Ungdomsförbund

413 986

834 289

1 248 275

1 267 428

1 260 405

CISV Sverige

399 338

804 769

1 204 107

1 049 550

1 416 953

Credo

425 745

857 986

1 283 731

1 343 748

1 319 634

Devote

483 017

973 404

1 456 421

1 387 335

1 427 477

EFK UNGs Bidragsspår

483 681

974 742

1 458 423

1 508 744

1 503 252
3 983 555

Equmenia

1 149 025

2 315 582

3 464 607

3 875 339

Esport United

392 107

790 197

1 182 304

1 175 679

1 169 111

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

381 448

768 716

1 150 164

1 159 786

1 160 288

Freethem

393 878

793 766

1 187 644

1 223 674

0

Fria Moderata Studentförbundet

388 798

783 528

1 172 326

1 182 861

1 198 550

Frisksportens Ungdomsförbund

437 823

882 326

1 320 149

0

-

Fritidsforum

853 334

1 719 688

2 573 022

2 205 645

2 006 435
1 262 647

Fältbiologerna

418 967

844 327

1 263 294

1 307 338

1 445 646

2 913 350

4 358 996

3 994 639

5 600 561

Förbundet Skog och Ungdom

555 477

1 119 430

1 674 907

1 868 445

1 719 599

Förbundet Unga Forskare

491 016

989 524

1 480 540

1 536 641

1 601 653

Förbundet Vi Unga

598 205

1 205 538

1 803 743

2 019 344

2 092 326

Föreningen Nordens ungdomsförbund

383 810

773 476

1 157 286

1 165 786

1 170 407

-

-

-

-

1 228 550

Grön Ungdom Riksorganisationen

513 339

1 034 511

1 547 850

1 354 445

1 368 678

International Federation of Medical Students Association
Sweden

385 049

775 973

1 161 022

0

2 868 008

Förbundet Aktiv Ungdom

Grekiska Ungdomsförbundet

IOGT-NTOs Juniorförbund

822 387

1 657 322

2 479 709

2 926 584

KFUK-KFUM Sverige

651 437

1 312 814

1 964 251

2 148 525

-

KFUK-KFUMs idrottsförbund

421 619

849 671

1 271 290

1 230 988

1 239 402

KFUK-KFUMs Triangelförbund

-

-

-

-

2 021 933

467 931

943 002

1 410 933

1 551 943

1 583 147

KRIK - Kristen Idrottskontakt

533 260

1 074 657

1 607 917

1 500 923

1 440 219

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

452 670

912 247

1 364 917

1 414 734

1 417 827

Liberala ungdomsförbundet

430 903

868 381

1 299 284

1 267 131

1 283 626

Mattecentrum

560 516

1 129 584

1 690 100

1 777 572

1 769 343

MHF-Ungdom

427 268

861 055

1 288 323

1 357 659

1 393 158

Moderata Ungdomsförbundet

770 381

1 552 517

2 322 898

2 651 536

2 481 370

Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation

443 264

893 291

1 336 555

1 435 155

1 558 574

Ny Generation Elev- och Studentorganisation

922 020

1 858 108

2 780 128

3 481 817

3 692 376

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

537 844

1 083 895

1 621 739

1 662 599

1 639 761

PeaceWorks

452 019

910 935

1 362 954

1 420 491

1 370 487

Kontaktnätet

Pingst ung

1 055 504

2 127 113

3 182 617

3 295 630

3 037 970

Popkollo

412 779

831 856

1 244 635

1 273 830

1 272 705

Reach (f.d.Pannkakskyrkans Riksorganisation)

389 946

785 842

1 175 788

-

-

Reacta

430 834

868 242

1 299 076

1 340 018

1 740 148

RFSL Ungdom
Riksförbundet Goodgame
Riksförbundet Sveriges 4H

383 570

772 993

1 156 563

1 185 536

1 171 714

1 357 381

2 735 473

4 092 854

2 958 391

2 736 727

729 624

1 470 381

2 200 005

2 471 733

2 427 704
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Tabell 8.6b Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter,
2014–2016. Kronor
2016
Organisation

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker
Riksförbundet Unga Musikanter
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Salt ‒ barnoch unga i EFS
Scouterna

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag
till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag
totalt

2015

2014

Organisationsbidrag
totalt

Organisationsbidrag
totalt
1 469 903

453 950

914 826

1 368 776

1 420 374

1 867 710

3 763 918

5 631 628

6 031 043

5 990 074

392 426

790 840

1 183 266

1 214 423

1 395 352

669 938

1 350 098

2 020 036

2 203 261

2 232 618

5 664 000

11 414 422

17 078 422

18 643 770

18 677 006

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

424 343

855 161

1 279 504

1 337 037

1 423 429

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

463 942

934 963

1 398 905

1 445 744

1 484 803

SESUS

593 383

1 195 820

1 789 203

1 604 271

1 602 109

Smart Ungdom

435 374

877 391

1 312 765

1 350 603

1 282 003
2 661 932

Studentradion i Sverige

803 767

1 619 798

2 423 565

2 698 556

Svenska Alliansmissionens Ungdom

503 538

1 014 759

1 518 297

1 561 041

1 656 659

1 071 644

2 159 639

3 231 283

3 271 094

3 336 395

Svenska Kyrkans Unga
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

392 251

790 487

1 182 738

1 190 499

-

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

400 315

806 738

1 207 053

1 287 924

1 226 311

Sverigedemokratisk Ungdom

472 052

951 307

1 423 359

1 318 799

0

Sveriges Blåbandsungdom

427 345

861 210

1 288 555

1 049 550

1 360 777

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.)

525 872

1 059 768

1 585 640

1 493 192

1 554 535

2 709 093

5 459 522

8 168 615

8 107 308

7 881 941

Sveriges elevråd

548 747

1 105 867

1 654 614

1 638 300

1 410 720

Sveriges Elevråd SVEA

621 449

1 252 380

1 873 829

1 741 117

1 503 357

Sveriges Frimärksungdom

462 794

932 649

1 395 443

1 447 897

1 456 170

Sveriges Hundungdom

568 092

1 144 852

1 712 944

1 866 481

1 882 971

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks

401 763

809 656

1 211 419

1 223 992

1 051 805

1 661 614

3 348 581

5 010 195

5 206 012

5 500 423

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

672 011

1 354 276

2 026 287

2 029 518

1 938 407

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

569 072

1 146 827

1 715 899

1 719 328

1 717 967

Sveriges Unga Muslimer

453 275

913 466

1 366 741

1 265 938

-

Sveriges ungdomsråd

405 530

817 248

1 222 778

1 049 550

1 289 260

Sveriges Elevkårer

Sveriges Schackförbund

Sverok

3 296 551

6 643 401

9 939 952

10 664 837

13 210 042

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

422 324

851 092

1 273 416

1 286 053

1 275 283

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

514 885

1 037 626

1 552 511

1 719 355

1 626 217

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

555 022

1 118 513

1 673 535

1 681 086

1 692 075

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

449 298

905 451

1 354 749

1 411 705

1 392 400

Tamam

386 908

779 720

1 166 628

1 178 120

1 176 895

Turkiska Ungdomsförbundet

466 675

940 471

1 407 146

1 457 184

1 469 927

Ung Företagsamhet i Sverige

944 242

1 902 891

2 847 133

3 006 827

3 024 652

Ung Media Sverige

675 268

1 360 839

2 036 107

1 815 908

1 849 085

Ung Pirat

443 921

894 615

1 338 536

1 434 597

1 560 788

Ung Vänster

486 972

981 374

1 468 346

1 505 970

1 531 969

Unga Feminister

394 010

794 032

1 188 042

-

-

Unga KRIS-förbundet

388 696

783 323

1 172 019

1 204 632

1 215 902

Unga Sportﬁskares Förbund *

392 687

791 366

1 184 053

1 192 670

1 259 518

Unga Örnars riksförbund

587 704

1 184 375

1 772 079

1 923 577

1 898 733

Ungdom Mot Rasism *

429 689

865 934

1 295 623

1 394 415

1 447 196

Ungdomens Nykterhetsförbund

561 026

1 130 612

1 691 638

1 875 166

1 747 802

UNGiKÖR

573 933

1 156 623

1 730 556

1 753 436

1 759 435

Utrikespolitiska förbundet Sverige

438 059

882 802

1 320 861

1 298 528

1 274 944

Älska Livet

417 479

841 328

1 258 807

1 283 051

1 272 786

63 709 528

128 391 145

192 100 673

192 532 154

193 404 857

Totalt

* En organisation (Unga Sportfiskares förbund) har upplösts under året vilket medförde att delar av beviljat bidrag omfördelades till övriga
organisationer. En av organisationerna (Ungdom Mot Rasism) meddelade att även denna planerade att upplösas och avstod därför den beräknade extra utbetalningen.
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Tabell 8.7 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter.
Organisationer som företräder nationella minoriteter, 2014–2016. Kronor
2016

2015

2014

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag
till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag
totalt

Organisationsbidrag
totalt

Organisationsbidrag
totalt

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

403 242

812 637

1 215 879

1 232 628

1 171 783

Romska Ungdomsförbundet

489 660

986 791

1 476 451

1 444 205

1 433 860

Saminuorra

362 354

730 237

1 092 591

-

-

Sverigefinska ungdomsförbundet

377 555

760 871

1 138 426

1 161 201

1 192 446

1 632 811

3 290 536

4 923 347

4 887 584

3 798 089

Organisation

Totalt

Tabell 8.8 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter.
Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, 2014–2016. Kronor
2016
Organisation

Organisationsbidrag
till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag*

Organisationsbidrag
totalt

2015

2014

Organisationsbidrag
totalt

Organisationsbidrag
totalt

Förbundet Ung med psoriasis

588 101

731 742

1 319 843

0

Förbundet Unga Rörelsehindrade

585 428

726 355

1 311 783

1 318 170

1 326 117

Riksorganisation Unga Reumatiker

598 130

751 953

1 350 083

1 351 371

1 351 928

1 324 975

Riksorganisation Unga Synskadade

587 996

731 531

1 319 527

1 322 995

1 330 026

Svenska Celiakiungdomsförbundet

689 652

936 394

1 626 046

1 704 698

1 747 331

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

598 862

753 428

1 352 290

1 351 629

1 355 919

Unga Allergiker

622 657

801 382

1 424 039

1 425 925

1 413 374

Unga Funkisar

587 838

731 212

1 319 050

1 333 511

1 328 779

Unga Hörselskadade

593 994

743 618

1 337 612

1 355 923

1 359 946

Totalt

5 452 658

6 907 615 12 360 273 11 164 222 12 538 395

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

Tabell 8.9 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter. Organisationer med undantag från vissa villkor, 2014–2016. Kronor
2016
Organisation

Organisationsbidrag
till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag
totalt

2015

2014

Organisationsbidrag
totalt

Organisationsbidrag
totalt

Dövblind Ungdom

500 000

-

500 000

1 199 550

1 201 805

Jagvillhabostad.nu

350 000

705 340

1 055 340

1 161 882

1 051 805

-

-

-

1 049 550

-

350 000

705 340

1 055 340

1 049 550

0

1 200 000

1 410 680

2 610 680

3 410 982

2 253 610

Saminuorra
Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund
Totalt
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Tabell 8.10 Jämförelse organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter, 2014–2016. Kronor
2016
Sökt
Organisationsbidrag

2015

Beviljat (kr)

Sökt

2014

Beviljat (kr)

Sökt

Beviljat (kr)

97

95

63 709 528

95

89

63 542 343

94

87

64 007 654

4

4

1 632 811

3

3

1 279 893

3

3

1 263 857

10

9

5 452 658

11

8

4 922 745

9

9

5 523 451

3

3

1 200 000

6

6

2 250 000

3

3

1 200 000

Summa

114

111

71 994 997

115

106

71 994 981

109

102

71 994 962

Ungdomsorganisationernas lokala
verksamheter

113

110

139 999 976

115

106

139 999 961

105

102

139 999 989

Totalt*

227

221

211 994 973

230

212

211 994 942

214

204

211 994 951

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

* Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag kan få både organisationsbidrag för organisationens verksamhet och
organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.
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Bidragsgrundande medlemmar
Tabell 8.11a Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna, 6–25
år, efter åldersgrupp, bidragsår 2016. Procent
Okänd ålder

Antal
bidragsgrundande
medlemmar

6–12 år

13–18 år

19–25 år

Albakos Ungdomscenter

25

37

37

0

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF)

28

30

42

0

2 322

-

-

-

100

3 374

29

31

39

0

2 863

Organisation

ATR UNG
BEMUF (Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund)

inom spannet
6–25 år

1 397

BHUF

-

-

-

100

1 652

Booster riksförbund

1

18

81

0

2 308

Centerpartiets Ungdomsförbund

1

48

51

0

1 439

38

44

18

0

1 138

CISV Sverige
Credo

-

-

-

100

1 007

Devote

10

58

32

0

3 570

Dövblind Ungdom

22

8

69

0

36

-

-

-

100

3 464

EFK UNGs Bidragsspår
equmenia

-

-

-

100

13 231

Esport United

0

60

40

0

1 430

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

0

75

25

0

1 033

Freethem

0

24

76

0

1 035

Fria Moderata Studentförbundet
Frisksportens Ungdomsförbund
Fritidsforum
Fältbiologerna
Förbundet Aktiv Ungdom

-

-

-

100

1 016

58

29

14

0

2 680
5 878

-

-

-

100

11

20

69

0

1 656

-

-

-

100

13 542
6 390

Förbundet Skog och Ungdom

-

-

-

100

Förbundet Ung med psoriasis

-

-

-

100

301

Förbundet Unga Forskare

7

25

69

0

3 244

13

28

58

0

252

-

-

-

100

3 665

Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förbundet Vi Unga
Föreningen Nordens ungdomsförbund

-

-

-

100

1 001

Grön Ungdom Riksorganisationen

0

53

46

0

5 161

International Federation of Medical Students Association Sweden

-

-

-

100

1 055
10 263

IOGT-NTOs Juniorförbund

88

12

1

0

jagvillhabostad.nu

0

8

92

0

815

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

7

22

71

0

1 443
11 718

KFUK-KFUM Sverige

-

-

-

100

69

26

5

0

2 581

Kontaktnätet

7

31

62

0

3 115

KRIK - Kristen Idrottskontakt

1

41

58

0

3 196

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

-

-

-

100

3 192

KFUK-KFUMs idrottsförbund

Liberala ungdomsförbundet

0

36

63

0

2 311

Mattecentrum

1

76

24

0

8 161

MHF-Ungdom

-

-

-

100

1 613

Moderata Ungdomsförbundet

-

-

-

100

10 088

Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation

0

7

93

0

1 568

Ny Generation Elev- och Studentorganisation

1

36

64

0

7 252

58

33

9

0

3 733

-

-

-

100

3 366

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
PeaceWorks
Pingst ung
Popkollo

4

71

25

0

13 473

12

57

31

0

1 926
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Tabell 8.11b Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna, 6–25
år, efter åldersgrupp, bidragsår 2016. Procent
Okänd ålder
Organisation

6–12 år

13–18 år

19–25 år

inom spannet
6–25 år

Antal
bidragsgrundande
medlemmar

Reach

0

45

55

0

1 066

Reacta

-

-

-

100

2 308

RFSL Ungdom

-

-

-

100

1 058

Riksförbundet Goodgame

-

-

-

100

41 871
7 705

Riksförbundet Sveriges 4H

-

-

-

100

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

52

29

19

0

2 236

Riksförbundet Unga Musikanter

51

23

1

24

39 892

Riksorg. Unga Reumatiker

22

34

44

0

738

7

35

58

0

229

20

39

41

0

3 792

Rädda Barnens Ungdomsförbund

2

29

69

0

1 309

Salt - barn och unga i EFS

-

-

-

100

6 251

Scouterna

-

-

-

100

26 558

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

-

-

-

100

2 295

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

-

-

-

100

3 211

SESUS

-

-

-

100

9 728

Smart Ungdom

-

-

-

100

2 978

Studentradion i Sverige

0

0

100

0

19 030

57

34

9

0

3 250

-

-

-

100

895

Svenska Celiakiungdomsförbundet

33

33

34

0

4 591

Svenska Kyrkans Unga

11 006

Riksorganisation Unga Synskadade
Romska Ungdomsförbundet

Svenska Alliansmissionens Ungdom
Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund

21

59

20

0

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

2

34

64

0

1 099

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

13

31

57

0

1 248
4 104

Sverigedemokratisk Ungdom
Sverigefinska ungdomsförbundet
Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
(S.E.R.O.)

-

-

-

100

21

5

73

0

661

-

-

-

100

1 414

37

35

28

1

635

0

0

100

0

6 584
80 938

Sveriges Elevkårer

0

84

16

0

Sveriges elevråd

0

100

0

0

5 085

Sveriges Elevråd SVEA

-

-

-

100

1 575

71

20

9

0

1 677

-

-

-

100

5 793

0

0

100

0

1 446

93

6

1

0

27 067
6 139

Sveriges Frimärksungdom
Sveriges Hundungdom
Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks
Sveriges Schackförbund
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

-

-

-

100

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

11

19

70

0

7 522

Sveriges Unga Muslimer

19

37

45

0

3 016

Sveriges ungdomsråd

-

-

-

100

1 138

Sverok

2

37

62

0

64 917

29

30

41

0

5 768

0

0

100

0

2 207

29

30

41

0

7 382
3 180

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

23

36

41

0

Sáminuorra

12

50

38

0

201

6

22

72

0

1 136

12

25

63

0

3 465

0

0

100

0

24 274

Tamam
Turkiska Ungdomsförbundet
Ung Företagsamhet i Sverige
Ung Media Sverige

-

-

-

100

9 721

Ung Pirat

1

38

61

0

1 799
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Tabell 8.11c Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna,
6–25 år, efter åldersgrupp, bidragsår 2016. Procent
Okänd ålder
6–12 år

Organisation
Ung Vänster

13–18 år

19–25 år

inom spannet
6–25 år

Antal
bidragsgrundande
medlemmar

2

52

46

0

2 798

36

36

28

0

1 402

Unga Feminister

0

61

39

0

1 378

Unga Funkisar

3

13

84

0

357

41

32

26

0

288

0

54

46

0

1 079

Unga Allergiker

Unga Hörselskadade
Unga KRIS-förbundet

64

33

3

0

1 118

Unga Örnars riksförbund

Unga Sportfiskares Förbund

-

-

-

100

3 140

Ungdom Mot Rasism

0

38

62

0

2 393

Ungdomens Nykterhetsförbund

0

75

25

0

2 787

UNGiKÖR

-

-

-

100

4 631

Utrikespolitiska förbundet Sverige

-

-

-

100

3 095

Älska Livet

0

51

49

0

1 861

12

26

26

36

676 469

Totalt

Kommentar 1: Uppgifterna om medlemsantalet utgör underlag för bidragsåret 2016 men avser antalet medlemmar den 31
december 2014. Uppgifterna ska granskas av den sökande organisationens revisor innan de tas med i ansökan om bidrag.
Ansökan om bidrag lämnas in året före det aktuella bidragsåret. Endast de medlemmar som slutligt rapporterats som bidragsgrundande medlemmar är medräknade.
Kommentar 2: Trots att uppgiften är obligatorisk för organisationerna att lämna är omställningen att ändra ett medlemsregister tidskrävande. De som inte kan uppge åldersgrupp uppmanas att förklara varför.

Tabell 8.12 Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna,
6–25 år, efter åldersgrupp, bidragsår 2014–2016. Procent
2016

Ålder
Antal
6–12 år

2015
%

82 874

12

13–18 år

177 399

26

19–25 år

175 373

26

Okänd ålder inom
spannet 6–25 år

240 823

36

Totalt, andel
Totalt, antal

2014

Antal

Antal

593 018

629 067

100
676 469

Kommentar: Myndigheten inhämtar information om antal medlemmar fördelade efter åldersgrupp från och med 2016.
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Tabell 8.13a Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna,
6–25 år, efter könstillhörighet, bidragsår 2016. Procent
Könstillhörighet
(%)
Organisation

Totalt
(antal)

Fördelning i styrelse
(%)

Kvinnor

Män

Annan
könstillhörighet

Uppgift
saknas

Summa

Kvinnor

Män

Annan
könstillhörighet

Albakos Ungdomscenter

43

57

0

0

1 397

50

50

0

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF)

46

54

0

0

2 322

36

64

0

ATR UNG

75

25

0

0

3 374

71

29

0

BEMUF (Bosnien-Hercegovinas Muslimska
Ungdomsförbund)

47

53

0

0

2 863

71

29

0

BHUF

48

52

0

0

1 652

89

11

0

Booster riksförbund

26

74

0

0

2 308

40

60

0

Centerpartiets Ungdomsförbund

45

55

0

0

1 439

33

67

0

CISV Sverige

56

44

0

0

1 138

88

13

0
0

Credo

-

-

-

100

1 007

50

50

Devote

65

35

0

0

3 570

60

40

0

Dövblind Ungdom

47

53

0

0

36

60

40

0

EFK UNGs Bidragsspår

54

46

0

0

3 464

57

43

0

equmenia

53

47

0

0

13 231

44

56

0

Esport United

6

94

0

0

1 430

67

33

0

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP)
Sverige

63

37

0

0

1 033

75

25

0

Freethem

65

35

0

0

1 035

60

40

0

Fria Moderata Studentförbundet

32

68

0

0

1 016

60

40

0

Frisksportens Ungdomsförbund

37

63

0

0

2 680

67

33

0

Fritidsforum

42

58

0

0

5 878

64

36

0

Fältbiologerna

66

34

0

0

1 656

78

22

0

Förbundet Aktiv Ungdom

63

37

0

0

13 542

56

44

0

Förbundet Skog och Ungdom

48

52

0

0

6 390

27

73

0
0

Förbundet Ung med psoriasis

-

-

-

100

301

71

29

Förbundet Unga Forskare

49

51

0

0

3 244

43

57

0

Förbundet Unga Rörelsehindrade

48

52

0

0

252

43

57

0
0

Förbundet Vi Unga

-

-

-

100

3 665

70

30

Föreningen Nordens ungdomsförbund

59

41

0

0

1 001

20

80

0

Grön Ungdom Riksorganisationen

69

31

0

0

5 161

64

36

0

-

-

-

100

1 055

54

46

0

International Federation of Medical Students
Association Sweden
IOGT-NTOs Juniorförbund

54

46

0

0

10 263

64

36

0

jagvillhabostad.nu

47

37

1

15

815

50

50

0

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

50

50

0

0

1 443

71

29

0

KFUK-KFUM Sverige

49

51

0

0

11 718

60

40

0

KFUK-KFUMs idrottsförbund

19

81

0

0

2 581

38

63

0

Kontaktnätet

46

54

0

0

3 115

38

63

0
0

KRIK - Kristen Idrottskontakt
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Liberala ungdomsförbundet

-

-

-

100

3 196

33

67

45

55

0

0

3 192

36

64

0

-

-

-

100

2 311

36

64

0

Mattecentrum

66

33

1

0

8 161

38

63

0

MHF-Ungdom

43

57

0

0

1 613

43

57

0

Moderata Ungdomsförbundet

46

54

0

0

10 088

54

46

0

Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation

43

56

1

0

1 568

50

50

0

Ny Generation Elev- och Studentorganisation

63

37

0

0

7 252

57

43

0

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

47

53

0

0

3 733

50

50

0

PeaceWorks

73

26

1

0

3 366

60

40

0

Pingst ung

52

48

0

0

13 473

56

44

0
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Tabell 8.13b Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna,
6–25 år, efter könstillhörighet, bidragsår 2016. Procent
Könstillhörighet
(%)
Organisation

Totalt
(antal)

Fördelning i styrelse
(%)

Män

Annan
könstillhörighet

89

0

11

50

50

0

2 308

44

56

0

Kvinnor

Män

Annan
könstillhörighet

Uppgift
saknas

Summa

Kvinnor

Popkollo

89

11

0

0

1 926

Reach

57

43

0

0

1 066

-

-

-

100

Reacta
RFSL Ungdom

-

-

-

100

1 058

36

36

27

Riksförbundet Goodgame

1

99

0

0

41 871

29

71

0

Riksförbundet Sveriges 4H

78

22

0

0

7 705

71

29

0

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

53

47

0

0

2 236

38

63

0

Riksförbundet Unga Musikanter

48

27

-

25

39 892

50

50

0

Riksorg. Unga Reumatiker

74

26

0

0

738

71

29

0

Riksorganisation Unga Synskadade

50

50

0

0

229

45

55

0

Romska Ungdomsförbundet

36

64

0

0

3 792

63

38

0

Rädda Barnens Ungdomsförbund

58

39

-

3

1 309

80

20

0

Salt - barn och unga i EFS

57

43

0

0

6 251

42

58

0

Scouterna

43

56

1

0

26 558

45

55

0
0

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

-

-

-

100

2 295

43

57

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

43

57

0

0

3 211

60

40

0

SESUS

54

46

0

0

9 728

20

80

0

Smart Ungdom

51

49

0

0

2 978

57

43

0

Studentradion i Sverige

52

48

0

0

19 030

86

14

0

Svenska Alliansmissionens Ungdom

52

48

0

0

3 250

60

40

0

-

-

-

100

895

83

17

0

Svenska Celiakiungdomsförbundet

58

33

0

9

4 591

71

29

0

Svenska Kyrkans Unga

65

35

0

0

11 006

38

54

8

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

61

39

0

0

1 099

57

43

0

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

69

31

0

0

1 248

89

11

0

Sverigedemokratisk Ungdom

24

76

0

0

4 104

27

73

0

Sverigefinska ungdomsförbundet

50

29

-

21

661

50

50

0

Sveriges Blåbandsungdom

62

38

0

0

1 414

60

40

0

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

53

45

-

2

635

43

57

0

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.)

57

43

0

0

6 584

50

50

0

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund

Sveriges Elevkårer

57

43

0

0

80 938

55

45

0

Sveriges elevråd

51

49

0

0

5 085

43

57

0

Sveriges Elevråd SVEA

53

47

0

0

1 575

29

71

0

Sveriges Frimärksungdom

54

46

0

0

1 677

38

63

0

Sveriges Hundungdom

91

9

0

0

5 793

100

0

0

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks

78

18

-

4

1 446

63

38

0

Sveriges Schackförbund

44

56

0

0

27 067

11

89

0

-

-

-

100

6 139

50

50

0

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

25

75

0

0

7 522

22

78

0

Sveriges Unga Muslimer

47

53

0

0

3 016

36

64

0

Sveriges ungdomsråd

-

-

-

100

1 138

71

29

0

Sverok

14

86

0

0

64 917

44

56

0

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

47

53

0

0

5 768

38

63

0

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet,
SAAF

56

44

0

0

2 207

44

56

0

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

49

51

0

0

7 382

55

45

0

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

51

49

0

0

3 180

64

36

0
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Tabell 8.13c Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna,
6–25 år, efter könstillhörighet, bidragsår 2016. Procent
Könstillhörighet
(%)
Organisation
Kvinnor
Sáminuorra

Män

Totalt
(antal)

Annan
könstillhörighet

Uppgift
saknas

Summa

Fördelning i styrelse
(%)

Kvinnor

Män

Annan
könstillhörighet

-

-

-

100

201

65

35

0

Tamam

53

47

0

0

1 136

20

80

0

Turkiska Ungdomsförbundet

46

54

0

0

3 465

70

30

0

Ung Företagsamhet i Sverige

51

49

0

0

24 274

45

55

0

-

-

-

100

9 721

57

43

0

Ung Pirat

16

83

1

0

1 799

27

73

0

Ung Vänster

58

42

0

0

2 798

68

32

0

Unga Allergiker

54

45

1

0

1 402

56

44

0
14

Ung Media Sverige

Unga Feminister

-

-

-

100

1 378

86

0

Unga Funkisar

53

47

0

0

357

75

25

0

Unga Hörselskadade

53

47

0

0

288

57

43

0

Unga KRIS-förbundet

49

51

0

0

1 079

45

55

0

Unga Sportfiskares Förbund

16

83

0

1

1 118

0

100

0

Unga Örnars riksförbund

57

43

0

0

3 140

58

42

0

Ungdom Mot Rasism

67

31

2

0

2 393

56

44

0

Ungdomens Nykterhetsförbund

47

50

0

3

2 787

55

45

0

UNGiKÖR

71

29

0

0

4 631

100

0

0

Utrikespolitiska förbundet Sverige

55

45

0

0

3 095

42

58

0

Älska Livet

61

39

0

0

1 861

71

29

0

Totalt

43

50

0

7

53

46

1

676 469

Kommentar: Uppgifterna om medlemmar utgör underlag för bidragsåret 2016 men avser antalet medlemmar den 31 december 2014. Trots att uppgiften är obligatorisk för organisationerna att lämna är omställningen att ändra ett medlemsregister
tidskrävande. De som inte kan uppge könstillhörighet uppmanas att förklara varför.

Tabell 8.14 Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna, 6–25
år, efter könstillhörighet, bidragsår 2014–2016. Procent
2016

Ålder
Antal

2015
%

Tjejer

290 021

43

Killar

338 334

50

714

0

Annan könstillhörighet
Uppgift saknas
Totalt

47 400

7

676 469

100

Antal

Antal

593 018

629 067

Kommentar: Detta är det första året som vi kan redovisa bidragsgrundande medlemmar efter kön.
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Statligt stöd för organisationers arbete
för barn och unga på lokal nivå
Enligt villkor i regleringsbrevet för 2016 skulle Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utlysa
och fördela 24 180 000 kronor som projektbidrag till
projekt på lokal nivå och 140 000 000 kronor i orga-

nisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna. Organisationsbidraget redovisas i
tabellerna 8.6–8.10.

Tabell 8.15 Projektbidrag till ungdomars organisering efter ändamål, 2016. Kronor
Projektnamn

Organisation

Ändamål

Bidragsbelopp

ABF Södra Småland

Du bestämmer!

1

Demokrati för Barns Framtid *

Etablering av DBF riks

1

285 700

Familjehemsmöten *

Familjehemsmöten Sverige

1

500 000

Folk Practice Academy

A Cappella South Sweden - Unga Sångare

1

368 000

Föreningen Peace&Love *

Peace & Love Network, (år 3)

1

602 600

Ideella föreningen Kosmosklubben

Ledarutveckling för unga ledare

1

434 000

497 000

Jordbrukare-ungdomens Förbund *

Unga JUF Växer

1

294 500

Jordens vänner

Klimat Utan Gränser fortsättningsprojekt

1

506 000

KFUM JKS Stockholm

1

321 000

1

389 336

Streetstar *

127 :s Röster Räknas (år 2)
Olika söker lika - ett ungdomsprojekt med integration och jämlikhet i fokus (år 2)
United soul - a bridge for urban youth culture

1

680 980

Studieförbundet vuxenskolan Värmland

Bildningsresa för ungdomar som leder ungdomar

1

1 000 012

Sverok

Hej Regionen! (år 2)

1

579 000

Tegelbruket

Engagera Väster i Tegelbruket

1

400 000

Vi Unga Uppsala distrikt

Från idé till Succé 3.0

1

589 500

Öppet Hus för unga romer

Unga romer i Väsby

1

636 000

Föreningsalliansen i Jokkmokk

Mötesplats Östra med Föreningspool (år 3)

2

699 520

Föreningshuset Husknuten

Projekt Husknuten (arbetsnamn)

2

115 000

Hjärtums Idrottssällskap

Fritidsgårdsprojekt

2

579 500

Artemis Göteborg

Modern Cocktail News

1,2

540 000

Astronomisk Ungdom *

Riksförbundet Astronomisk Ungdom II

1,2

400 000

Boo Folkets Hus

Ung i framtidens Orminge

1,2

599 500

Lunds kickboxnings sällskap/real fighter

Ensamkommandes förbund *

KomVäx

1,2

600 000

Fritidsforum

Pi; Passion & Inkludering

1,2

490 000

Hidde Iyo Dhaqan

Hand i Hand (år 3)

1,2

570 000

IM Individuell Människohjälp

Move It

1,2

565 000

Imaginarium

Missing News

1,2

558 000

Intresseföreningen Folkparkerna i Väst

Unga arrangörer

1,2

1 100 000

MiM Kunskapscentrum

Projekt RÄTT FRAM

1,2

1 416 557

Nätverket för ungdomars framtid

Aktivt Järva

1,2

425 000

PeaceWorks

Ungas syn på fred och säkerhet i Malmö, (år 2)

1,2

512 000

Reacta

Lokala samarbeten för positiv hälsa

1,2

419 000

Rådet av Enade Kreoler

Chilla organiserat

1,2

670 000

Rådet av Enade Kreoler *

Kreolmobilisering

1,2

470 000

Somalilands Förening

Future 4 Life and Health

1,2

750 600

SV Skaraborg

UFU- Unga för Unga

1,2

670 000

Södra Kulturdistriktet Skud

E-sportens hus

1,2

689 600

Tamam

Fotboll utan gränser

1,2

500 000

Utveckla Örbyhus Tobo Vendel

ung och ingenting?

1,2

305 000

Verdandi

Framtidens Verdandi

1,2

700 000

X-CONS Haninge

Ungdomarna tar över X-CONS Haninge

1,2

Totalt

1 479 000
23 906 905

* Organisationer som beviljas projektbidrag på grund av att de inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag, till en summa om 3 833 780 kronor.
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Syftet med projektbidraget är att stödja:
1. barns och ungdomars självständiga organisering
2. barns och ungdomars inflytande i samhället.
Stödet ska även fördelas till nya organisationer och
verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå som inte uppfyller de
villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

En organisation kan ange fler än ett ändamål per
projekt. Av de 41 organisationer som fått bidrag
arbetar 38 organisationer med barns och ungdomars
självständiga organisering och 25 organisationer arbetar med barns och ungdomars inflytande i samhället.
I tabell 8.15 redovisas också (markerat med*) vilka
organisationer som har beviljats bidrag på grund av
att de inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från etablerade statliga bidragsgivare, fonder
och stiftelser.

Tabell 8.16 Jämförelse ungdomars organisering, 2014–2016. Kronor
2016

Ändamål
Sökt

2015

Beviljat

1. Barns och ungas självständiga organisering

34

16

8 083 628

2. Barns och ungdomars
inflytande i samhället

11

3

1 394 020

Fler än ett ändamål

47

22

14 429 257

Totalt

92

41

23 906 905

Sökt

133

Beviljat

48

24 179 993

2014
Sökt

131

Beviljat

42

24 180 000

Kommentar: En ny indelningsgrund efter ändamål infördes under 2016. Jämförande uppgifter efter den nya indelningen
saknas för åren 2014–2015.
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Bidrag till samverkansinsatser för
unga som varken arbetar eller studerar
I regleringsbrevet för 2016 tilldelades Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 18 000 000 kronor
(varv 850 000 kronor för administrativa kostnader)
för att fördela som statsbidrag till verksamheter där
olika samhällsaktörer samverkar. Bidragets syfte är
att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet

för unga kvinnor och män som varken arbetar eller
studerar eller som löper risk att hamna i en sådan
situation. Bidraget söktes av 53 organisationer, 23 av
dessa beviljades bidrag.
Bidraget var nytt 2016, därför finns ingen jämförelse
med tidigare år.

Tabell 8.17 Bidrag till samverkansinsatser, 2016. Kronor
Projektnamn

Organisation

Bidragsbelopp

Arbetsmarknadsenhet Vårgårda Kommun

En väg in ‒ utökat samarbete kring unga 16‒24 år

Arbetsmarknadsenheten, Arboga Kommun

Projekt Navet

384 000

Arbetsmarknadsförvaltningen

One Touch

646 000

450 000

Borlänge kommun

Koordinator ‒ Tjärna Ängar

Columbus

Hoppet ‒ för att unga ska nå arbete eller studier

628 000

Finsam MittSkåne

Oden 2

Jobbcentrum, Hallstahammars kommun

Projekt ung

815 000

Kommunala aktivitetsansvaret, Örebro kommun

Praktikersättning ‒ en motivationsfaktor

300 000

Kungälvs kommun

Etablering av Ungdomshus

859 000

Norrtälje Kommun Arbetsmarknad & Integration

Gemensam mötesplats för unga vuxna som varken
studerar eller arbetar.

700 000

1 052 000
500 000

Pajala kommun

Ökad sysselsättning för unga, 20‒25 år

277 000

Robertsfors kommun

Ung och framåt

375 000

Samordningsförbundet Finsam Degerfors Karlskoga

Uppsökande resursperson för unga som varken
arbetar eller studerar

600 000

Samordningsförbundet Finsam-Falun

KOLL på 20‒25

Samordningsförbundet HBS

Möjliggörarna

Samordningsförbundet i Södertälje

UiT uppsök

Samordningsförbundet MPHLA

Premiär Primär

Socialförvaltningen, Haninge kommun

Metodutveckling för att fördjupa och följa upp samverkansinsatser

Svalövs Kommun IFO

Mötesplats Ungkraft

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Sigtuna kommun

Ung satsnings uppsökande verksamhet

480 000
1 135 000
750 000
1 205 000
903 000
2 395 000
576 000

Vägval ungdom Upplands Väsby kommun

Mötesplats unga i Väsby

590 000

Åsele kommun

Surfa Rätt!

280 000

Österåkers Kommun

UNg i Centrum (UNiC)

Totalt

1 250 000
17 150 000
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Statsbidrag till organisationer
bildade på etnisk grund
I regleringsbrevet för 2016 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 18 905 000
kronor att fördela som stöd till organisationer bildade
på etnisk grund. Syftet med bidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som
rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.
Stödet fördelas i två former: etableringsbidrag och
organisationsbidrag. Ett etableringsbidrag fördelas
med ett fast belopp på 80 000 kronor per organisation. Ett organisationsbidrag har en fast del och
en rörlig del. Det fasta beloppet är 180 000 kronor.
Beloppet är lika stort för alla organisationer.

Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar
och antalet föreningar eller avdelningar som finns i
organisationen. Runt 70 procent av den rörliga delen
är baserad på medlemmar och 30 procent på antalet
föreningar eller avdelningar som finns i organisationen. Bidrag i spannet 1–6 000 är 40,36 kronor per
medlem. Från och med medlem 6 001 och framåt är
bidraget 20,18 kronor per medlem. Bidrag per lokalförening eller avdelning är 2 390 kronor.
För bidrag till samarbetsorganisationerna sker en
individuell bedömning. För 2016 sökte och beviljades
en organisation, SIOS, bidraget.

Tabell 8.18a Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade på etnisk
grund 2014–2016. Kronor
Organisation

2016

2015

2014

ORGANISATIONSBIDRAG
Afrosvenskarnas Riksförbund

261 142

239 926

240 591

Albanska Föreningars Union i Sverige

501 462

428 237

408 375

Albanska riksförbundet Iliria

272 403

281 962

0

Armeniska riksförbundet i Sverige

280 157

269 056

265 585

Assyriska Riksförbundet i Sverige

464 998

528 509

526 639

Azarbajdzjaniers Kongress I Sverige

319 213

0

0

Bangladesh Riksförbund i Sverige

0

277 579

267 964

Bangladesh Riksförening i Sverige

284 502

285 188

284 366

-

285 481

289 324

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige

452 670

467 997

472 954

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige

610 672

594 520

647 685

Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet i Sverige

307 028

300 379

316 908

-

400 000

400 000

Djibouti Kvinnor Riksförbund

247 133

236 299

0

Eritreanska Riksförbundet i Sverige

292 821

270 568

254 819

F.A.P.S. Portugisiska Riksförbundet

237 244

239 487

0

FAIS-IR

298 812

288 859

285 351
282 642

Bolivianska Riksförbundet

Centrum mot rasism

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

281 780

288 661

Grekiska Riksförbundet

293 346

371 293

0

Immigranternas centralförbund

418 691

421 209

464 830

Immigranternas Riksförbund

341 774

339 508

300 155

Internationella Kvinnoförbundet

302 396

292 216

329 266

Irakiska Flyktingarnas Förbund IFF
Irakiska Riksförbundet i Sverige, IRS

-

0

243 112

297 180

0

561 352

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

293 785

278 733

271 671

Iranska flyktingars riksförbund (IFRS)

389 376

389 101

373 003

Iranska Riksförbundet i Sverige

447 901

481 296

500 360

IRIS (Invandrarnas Riksförbund i Sverige)

304 512

292 323

271 083

Kaldeiska riksförbund i Sverige

268 349

261 799

251 364

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

257 900

269 813

255 309

Kroatiska riksförbundet

388 699

398 107

402 127
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Tabell 8.18b Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade på etnisk
grund 2014–2016. Kronor
Organisation

2016

2015

2014

ORGANISATIONSBIDRAG
Kurdiska Federationen Paraply (KFP)

431 248

386 436

278 732

Kurdiska Riksförbundet

447 312

465 008

471 392

Kurdiska Rådet

447 319

0

-

Kurdiska Unionens Riksförbund i Sverige

295 018

300 175

298 861

Letternas Riksförbund i Sverige

244 406

242 237

238 835

Makedoniska riksförbundet

320 077

323 953

329 167

Mongoliska Riksförening i Sverige

233 078

*

*

Polska kongressen i Sverige

329 119

377 352

380 615

Polska Riksförbundet

303 926

306 395

296 585

RIFFI

338 985

339 311

337 335

Riksförbundet Banjaluka i Sverige

263 071

263 793

266 522

Ryska riksförbundet i Sverige

290 345

270 700

294 166

SAFARI Riksförbundet i Sverige

-

0

310 762

Serbernas riksförbund i Sverige

527 312

530 691

512 731

Serbiska riksförbundet

436 225

485 856

486 517

SIOS

480 000

480 000

480 000

Slovenska Riksförbundet

246 362

246 981

250 120

Somaliland riksförbund i Sverige

362 352

354 274

343 310

Somaliska riksförbundet i Sverige

387 081

354 766

363 437

Sudanesiska Riksförbundet

276 287

274 752

273 558

Svensk-kurdiska Riksförbundet

250 972

251 444

268 431

Svensk-Turkiska Riksförbundet

402 995

371 165

0

Sverigeesternas förbund

291 916

285 513

267 610

Syrianska Riksförbundet i Sverige

0

661 546

670 338

Syrianska-Assyriska

-

0

394 984

237 679

*

241 749

Syriska Riksförbundet
Turkiska Riksförbundet

519 962

630 979

626 285

Ukrainska Alliansen i Sverige

254 151

246 462

244 874

Ungerska Riksförbundet

434 948

434 414

457 556

Yarsan Riksförbund

276 552

279 222

277 514

18 424 999

18 664 997

18 825 000

Summa

ETABLERINGSBIDRAG
ERIS (Eritreanska riksförbundet i Sverige)
Litauiska Föreningen i Sverige
Mongoliska Riksförening i Sverige

0

80 000

-

80 000

0

80 000

0

80 000

Riksforeningen for khaatumo state of Somalia

80 000

-

-

Riksförbundet Bijeljina ‒ Janja

80 000

0

-

Sabeiska mandeisk riksförbundet i Sverige

80 000

-

-

Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ

80 000

-

-

Sunbul Riksförbundet

80 000

0

-

Syriska Riksförbundet
Summa
Totalt

0

80 000

-

480 000

240 000

80 000

18 904 999 **

18 904 997 **

18 905 000

* Organisation som beviljades ett etableringsbidrag under det aktuella året.
Kommentar: I regleringsbrevet för 2016 tilldelades myndigheten 18 905 000 kronor att fördela som stöd till organisationer bildade på etnisk
grund. Myndigheten hade ett ingående överföringsbelopp på -34 435 kronor på grund av att anslagsposten övertrasserades 2015. Totalt
tillgängliga medel blir då 18 870 565 kronor. En konsekvens av övertrasseringen var att organisationsbidraget i samband med utbetalning
reducerades med 0,38 procent. Utfallet i organisationsbidrag 2015 skiljer sig från den faktiska utbetalningen (18 991 080 kr) på grund av att
en organisation som skulle ha fått bidrag från anslag 2014 i stället fick bidrag från anslag 2015.
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Tabell 8.19 Jämförelse organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade på
etnisk grund, 2014–2016. Kronor
2016

Ändamål
Sökt

2015

Beviljat

Sökt

2014

Beviljat

Sökt

Beviljat

Organisationsbidrag

62

54

18 424 999

60

53

18 664 997

58

53

Etableringsbidrag

14

6

480 000

14

3

240 000

12

1

80 000

Totalt

76

60

18 904 999

74

56

18 904 997

70

54

18 905 000

18 825 000

Organisations- och etableringsbidrag

till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella
eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
I regleringsbrevet för 2016 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 9 298 000 kronor att fördela som stöd till organisationer för homosexuella, 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, transsexuella och för personer med könsöverskridande identitet
eller uttryck.
Statsbidraget fördelas som etablerings- eller organisationsbidrag. Ett etableringsbidrag fördelas med ett
fast belopp på 150 000 kronor per organisation.

Organisationsbidraget har en fast del och en rörlig
del. Det fasta bidraget är 150 000 kronor per organisation. Beloppet är lika stort för alla organisationer.
Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar
och antalet lokalföreningar eller avdelningar i organisationen. Femtio procent av det rörliga bidraget är
baserat på antal medlemmar i organisationen och
50 procent är baserat på antal lokalföreningar eller
avdelningar i organisationen. Bidrag per medlem är
487 kronor. Bidrag per lokalförening eller avdelning är
56 439 kronor.

Tabell 8.20 Organisations- och etableringsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck,
2014–2016. Kronor
2016

Organisation

2015

2014

ORGANISATIONSBIDRAG
EKHO

471 438

405 899

465 265

1 180 548

897 544

911 376

446 110

364 788

-

5 361 888

4 196 990

4 314 185

Sveriges Förenade HBTQ-studenter

542 049

481 453

587 725

Transföreningen FPES

581 502

489 110

543 761

Öppna moderater

714 464

462 216

475 688

9 297 999

7 298 000

7 298 000

HBTs Sverige
Homo-, bi- och transliberaler
RFSL

Totalt

Tabell 8.21 Jämförelse organisations- och etableringsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet
eller uttryck, 2014–2016. Kronor
Bidragsform

2016
Sökt

Organisationsbidrag

8

Etableringsbidrag

1

Totalt

9
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2015

Beviljat
7

9 297 999

Sökt
6

2014

Beviljat
7

7 298 000

3
7

9 297 999

9

Sökt
7

Beviljat
6

7 298 000

6

7 298 000

1
7

7 298 000
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Organisations- och etableringsbidrag
till kvinnors organisering
I regleringsbrevet för 2016 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 28 163 000
kronor att fördela som stöd till kvinnors organisering.
Syftet med bidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska också
främja kvinnors deltagande i demokratiska processer
och i samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att
bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Stödet är uppdelat i organisations- och etableringsbidrag samt verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget
är reglerat och hanteras som ett projektbidrag. Det
fördelas till verksamheter som syftar till att engagera
kvinnor för ett visst ändamål som har ett riksintresse
eller till internationellt utbyte mellan kvinnor.
Myndigheten beslutar om hur stor andel av bidraget
som ska fördelas enligt de nämnda bidragsformerna.
Under 2016 fördelades 71 procent som organisationsoch etableringsbidrag, vilket är något lägre än föregående år (74 procent 2015 och 72 procent 2014).
Fördelningsprincipen grundar sig på inriktningen inom
politiken för det civila samhället där regeringen eftersträvar att andelen organisationsbidrag och liknande
generella bidrag ökar i förhållande till mer styrande
bidragsformer.
Organisationsbidraget fördelas efter tre principer.
Det består av ett basbelopp, en summa som fördelas
beroende på antalet medlemmar i en organisation och
en summa som beror på verksamhetens omfattning.

Basbeloppet är indelat i tre nivåer. Organisationer
med upp till 100 medlemmar får 100 800 kronor i
basbelopp, organisationer med 100 medlemmar eller
fler får 151 200 kronor och en sammanslutning av
kvinnor inom en riksorganisation får 100 800 kronor
Bidraget baseras också på antalet medlemmar (antal
kvinnor i sammanslutning). En organisation som redovisade färre än 100 medlemmar fick 40 320 kronor
och en organisation som redovisade 100–1 000 medlemmar fick ett bidrag om 50 400 kronor. För organisationer med 1 001 medlemmar eller fler var summan
100 800 kronor.
Den tredje bidragsprincipen beräknas utifrån den
verksamhet som presenterades i verksamhetsberättelsen för 2014. För organisationer som redovisar en begränsad verksamhet var summan 10 080
kronor. Organisationer som har en relativt omfattande
verksamhet fick 50 400 kronor. För den tredje nivån,
omfattande verksamhet, var summan 131 040 kronor.
Bidraget för organisationer som har en mycket
omfattande verksamhet var 403 200 kronor. Om en
organisation också har fått ett annat statligt organisationsbidrag kan bidraget reduceras med en summa
beroende på vilken nivå på verksamhet som presenteras i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsbidraget fördelas efter en individuell prövning (som ett
projektbidrag).

Tabell 8.22a Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering, 2014–2016.
Kronor
Organisation

2016

2015

2014

ORGANISATIONSBIDRAG
1,6 miljonerklubben
Amningshjälpen

655 200

655 200

682 500

-

252 000

262 500

Assyriska kvinnoförbundet

383 040

383 040

399 000

Bethnahrins Kvinnoförbund

252 000

252 000

262 500

BPW Sweden

252 000

252 000

262 500

Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum

252 000

252 000

262 500

Federationen Wizo Sverige

655 200

655 200

682 500

-

252 000

262 500

Forum-Kvinnor och Funktionshinder

272 160

544 320

567 000

Fredrika bremer förbundet

655 200

655 200

682 500

-

222 500

222 000

Födelsehuset

332 640

332 640

346 500

Give it forward

302 400

302 400

-

-

332 640

346 500

Fjällorna

Fristående Husmodersförbundet

Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen

-

-

262 500

Gröna kvinnor

221 500

222 500

222 000

Haro

604 800

604 800

630 000

Grekiska Riksförbundet
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Tabell 8.22b Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering, 2014–2016.
Kronor
Organisation

2016

2015

2014

ORGANISATIONSBIDRAG
Interfem

332 640

332 640

346 500

Internationella Kvinnoförbundet

283 040

283 040

299 000
630 000

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

604 800

604 800

Internationella Rom och Resande Kvinnoforum/ IRKF

604 800

604 800

630 000

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

201 600

201 600

210 000

Kristen & Kvinna

252 000

252 000

*

KSAN

655 200

655 200

682 500
399 000

Kurdistan kvinnoförbund

383 040

383 040

Kurdistans demokratiska kvinnoförbund i Sverige

221 500

222 500

-

Kvinnliga Akademikers Förening

221 500

222 500

222 000

Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i Sverige

332 640

332 640

346 500

Kvinnor för Fred

604 800

604 800

630 000

Kvinnor för mission

332 640

332 640

262 500

Kvinnor i Svenska kyrkan

332 640

332 640

346 500

KvinnorKan

191 520

222 500

199 500

Kvinnorättsförbundet (KRF)

221 500

222 500

222 000

Musikföreningen Lilith Eve

191 520

191 520

199 500

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken

221 500

222 500

222 000

Operation 1325

655 200

655 200

682 500

RFHL Qvinna

252 000

252 000

262 500

RIFFI

555 200

555 200

582 500

Riksförbundet Hem och Samhälle

655 200

655 200

682 500

Serbiska riksförbundet

211 680

211 680

0

Serbisk-Ortodoxa kvinnoförbundet

221 500

-

-

SIOS

211 680

222 500

-

Sisters International

302 400

302 400

315 000

Spillkråkan

221 500

222 500

222 000

-

211 680

*

221 500

222 500

222 000

Svensk ‒Turkiska Kvinnoförbundet
Svenska kvinnors vänsterförbund
Sverigefinskt Kvinnoforum

221 500

252 000

210 000

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

655 200

655 200

682 500

Sveriges Kvinnolobby

655 200

655 200

682 500

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

302 400

302 400

315 000

Tjejzonen

252 000

252 000

0

TRIS tjejers rätt i samhället

332 640

-

*

Turkiska Kvinnoförbundet

221 500

222 500

0

Ukrainska Alliansen i Sverige

161 280

161 280

0

UN Women Sverige

655 200

655 200

682 500

Wift Sverige

332 640

-

346 500

Winnet Sverige

655 200

655 200

682 500

Women for Sustainable Growth

191 520

191 520

-

Zonta International Distrikt 21

383 040

383 040

399 000

19 554 200

20 290 700

19 172 500

Summa
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Tabell 8.22c Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering, 2014–2016.
Kronor
2016

Organisation

2015

2014

ETABLERINGBIDRAG
Iranska flyktingars riksförbund (IFRS)
Kristen & Kvinna
Kvinnoförbundet för demokrati

262 500

222 500

0

222 500

0
220 500

-

**

151 200

-

-

**

-

346 500

TRIS tjejers rätt i samhället
Totalt

210 000

**

-

Svensk ‒Turkiska Kvinnoförbundet

Summa

201 600

221 500

Svensk‒ Kinesiska Kulturföreningen i Stockholm
Trajosko Drom

**

372 700

646 600

1 039 500

19 926 900

20 937 300

20 212 000

* Organisationer som beviljades ett etableringsbidrag det aktuella året.
** Organisationer som beviljades ett organisationsbidrag det aktuella året.

Tabell 8.23 Jämförelse organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering,
2014–2016. Kronor
2016

Bidragsform
Sökt
Organisationsbidrag
Etableringsbidrag
Totalt

2015

Beviljat

Sökt

2014

Beviljat

Sökt

Beviljat

66

53

19 554 200

65

55

20 290 700

67

47

5

2

372 700

6

3

646 600

4

4

19 172 500
1 039 500

71

55

19 926 900

71

58

20 937 300

71

51

20 212 000

Kommentar: Jämförelsesiﬀrorna för 2014 och 2015 avviker från årsredovisningen 2015. I antalet beviljade 2014 hade ett
etableringsbidrag redovisats som organisationsbidrag. I antalet sökte bidrag 2015 hade tre ansökningar om etableringsbidrag redovisats som organisationsbidrag. Två som fick etableringsbidrag hade redovisats under organisationsbidrag.
Totalsumman ansökningar, beviljade och belopp för dessa två år är dock densamma.
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Syftet med verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering är
1. att engagera kvinnor för ett visst ändamål som har
ett riksintresse
2. internationellt utbyte mellan kvinnor.

Av de 22 organisationer som fått bidrag arbetar 20
organisationer med att engagera kvinnor för ett visst
ändamål som har ett riksintresse och 6 organisationer
arbetar med internationellt utbyte mellan kvinnor.

Tabell 8.24 Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering, efter ändamål, 2016. Kronor
Projektnamn

Ändamål

1,6 miljonerklubben

Snabbspår till samverkan mellan invandrarkvinnor
och 1,6 & 2,6 miljonerklubbens kontaktkvinnor

1

325 400

ALVA kvinnojour

Först skydd ‒ sedan bostad? Stöd till våldsutsatta
kvinnor att använda sinalagstadgade rättigheter.

1

450 000

Organisation

Bidragsbelopp

ASOV Stockholm

Knowing together

1

400 000

Interfem

Min hälsa mina rättigheter

1

430 000

Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet

Kvinnorättsaktivister sätter Agenda 2030

1

430 000

Kvinnor för kvinnor

Kvinnor för Kvinnor

1

400 000

Maktsalongen

Lokala Maktsalonger

1

434 400

Nxtme

NxtME ‒ Brobygget, hjälp för incestdrabbade,
13‒20 år (år 3)

1

450 000

ProQvi ideell förening för kvinnor med
utländsk bakgrund

Tusenmila Talangskola 2.0

1

430 000

Resurscentrum för kvinnor i Malmö,
Winnet Malmö

Breaking borders

1

438 360

Stockholms Tjejjour

Stop! Om sex som självskadebeteende

1

430 000

Sveriges Kvinnolobby

Leder regeringens integrationspolitik till jämställdhet?

1

430 000

Tjejzonen

Tjejzonens nationella satsning

1

430 000

Trajosko Drom

Mentori - Rättighetsmobilisering II

1

249 000

Winnet Sverige

Radio Winnet

1

430 000

Yoko djs

Yoko djs goes from Ystad till Haparanda
Nordisk-baltisk konferens om kvinnors situation i
dag och i framtiden
Medlingslabbet

1

427 640

2

62 300

2

430 000

EPOS Nätverk

EPOS Mentorprogram och internationella nätverk
16‒17

1,2

330 000

KSAN

Kunskapär makt ‒ för främjande av kvinnors hälsa
och deltagande

1,2

202 000

SIOS

Kvinnor med annan etnisk bakgrund i Sverige?
Förutsättningar och möjligheter. Skapande av ett
kvinnonätverk i Sverige.

1,2

430 000

Women´s Liberation (WL)

Hedersrelaterade våld och förtryck ett hinder för
deltagande i den demokratiska processen.

1,2

197 000

Kvinnliga Akademikers Förening
Operation 1325

Totalt

8 236 100

Kommentar: En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.

Tabell 8.25 Jämförelse verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering, 2014–2016. Kronor
2016

Ändamål
Sökt
1. Att engagera kvinnor
för ett visst ändamål som
har ett riksintresse
2. Internationellt utbyte
mellan kvinnor

2015

Beviljat

43

16

Sökt

Beviljat

2014
Sökt

Beviljat

6 584 800

5

2

492 300

Fler än ett ändamål

10

4

1 159 000

Totalt

58

22

8 236 100

60

15

7 225 700

59

23

7 951 000

Kommentar: En ny indelningsgrund efter ändamål infördes 2016. Jämförande uppgifter för den nya indelningen saknas för
åren 2014–2015.
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Statsbidrag till jämställdhetsprojekt
I regleringsbrevet för 2016 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 9 000 000
kronor att fördela som stöd för jämställdhetsprojekt i
syfte att främja jämställdhetspolitikens mål.

3. jämn fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet
4. att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Av de 20 organisationer som fått bidrag arbetar 5
med ekonomisk jämställdhet, 15 med jämn fördelning
av makt och inflytande, 3 med jämn fördelning av det
obetalda hem- och hushållsarbetet samt 7 med att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Syftet för statsbidraget är
1. ekonomisk jämställdhet
2. jämn fördelning av makt och inflytande

Tabell 8.26 Statsbidrag till jämställdhetsprojekt, efter ändamål, 2016. Kronor
Projektnamn

Organisation

Ändamål*

Bidragsbelopp

Give it forward

Mentorskapsringar för nyanlända kvinnor

1

500 000

Agenda: Jämlikhet

Agenda: Jämlikhet Stockholm

2

500 000

Ensamkommandes förbund

Värde och världen

2

550 000

Forum-Idéburna organisationer med
social inriktning

”Aktivt medborgarskap oavsett kön” - jämställd
rekrytering till ledar- och styrelseuppdrag inom
ideella organisationer

2

495 000

Fryshuset United Sisters

Ett normkritiskt Fryshus (år 3)

2

450 000

Ideella föreningen Kosmosklubben

Genusteknik i förorten

2

450 000

Niejda

Seamma vierhtege

2

256 000

Norrbottens Idrottsförbund

Jämställd Sportregion Norr

2

300 000

Winnet Skåne/Föreningen ResursCentrum för kvinnor i Skåne

Jämställdhetsverkstan

2

500 000

ASOV Stockholm **

Vårt hem tillsammans (år 2)

3

450 000

1 000 möjligheter **

Virtuella killgrupper

4

550 000

FATTA **

FATTA

4

600 000

Röda Korset Helsingborgskretsen

Hälsa & integration

4

408 060

Föreningen KUPP! – Kvinnor upp på
pulten!

KUPP på frammarsch – kvinnor ska dirigera

1,2

130 000

Rättviseförmedlingen

Normbrytande databas

1,2

650 000

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster på We Are Sthlm

2,4

63 940

Föreningen UNG KRAFT

Ung normkritisk kraft

2,4

700 000

PeaceWorks

Under det blå täcket

IM Individuell Människohjälp

Lika Jämlika!

Turkiska Ungdomsförbundet **

Turk 3.0 Ett jämställdhetsprojekt

2,4

400 000

1,2,3

450 000

1,2,3,4

597 000

Totalt

9 000 000

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.
**Jämställdhetsprojekt som i huvudsak riktar sig till män och pojkar (2 197 000 kronor)

Tabell 8.27 Jämförelse statsbidrag till jämställdhetsprojekt, 2014–2016. Kronor
Ändamål
1. Ekonomisk jämställdhet
2. Jämn fördelning av
makt och inflytande
3. Jämn fördelning av
det obetalda hem- och
hushållsarbetet
4. Mäns våld mot kvinnor
ska upphöra

2016*
Sökt

2015**

Beviljat

Sökt

2014**

Beviljat

Sökt

Beviljat

4

1

500 000

2

585 000

1

604 867

26

8

3 501 000

8

2 842 300

8

3 060 068

1

1

450 000

1

469 000

0

10

3

1 558 060

11

5 103 700

9

3 333 889

22

9 000 000

18

6 998 824

Fler än ett ändamål

20

7

2 990 940

Totalt

61

20

9 000 000

70

71

* En organisation kan sedan bidragsåret 2016 ange fler än ett ändamål per projekt.
** Projekt som sökte men fick avslag på sin ansökan har inte kategoriserats efter ändamål under 2014‒2015.
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Statsbidrag till verksamhet mot rasism
och liknande former av intolerans
I regleringsbrevet för 2016, med ändringsbeslut
U2016/03726/UF, tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 14 720 000 kronor
(varav 400 000 kr för administration) att fördela som
stöd till verksamheter mot rasism och liknande former
av intolerans.
Syftet med bidraget är enligt bidragsförordningen att
stödja verksamheter som motverkar eller förebygger
rasism eller liknande former av intolerans som kan ta
sig uttryck i bland annat:
1. antisemitism
2. islamofobi
3. afrofobi
4. antiziganism
5. homofobi (och transfobi)
6. (rasism mot samer)
7. annan form av rasism eller intolerans.

I ändringsbeslutet utökades syftet till att även gälla
rasism mot samer samt transfobi.
Av de 22 organisationerna som fått bidrag arbetar
13 med antisemitism, 17 med islamofobi, 13 med
afrofobi, 13 med antiziganism, 8 med homofobi och
transfobi och 3 med rasism mot samer. Fem organisationer arbetar med annan form av rasism eller
intolerans.

Tabell 8.28 Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans,
efter ändamål, 2016. Kronor
Projektnamn

Organisation

Ändamål*

Bidragsbelopp

Judiska församlingen

Minnenas arv (år 3), skola

1

1 118 500

BEMUF (Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund)

De yttersta konsekvenserna

2

592 000

Fritidsforum

Vi är dem de snackar om

2

811 000

Muzicadelic Entertainment för Eleza
projektet

Afrikanska diasporans rättigheter och möjligheter i
Västerbotten

3

780 000

Romani Tjej

Romer mot antiziganism

4

165 000

RFSL

Växa

5

1 178 968

Gränna Pingstförsamling

Olika men ändå lika

1,2

256 000

ABF Stockholm

Gör nåt!

1,2,3,4

470 000

Flamman Ungdomarnas Hus

Min röst!

1,2,3,4

600 000

Nordisk Hjälp

Nolltolerans mot vardagsrasism

1,2,3,4

375 000

Svenska FN-förbundet

Hatbrott, rasism och utanförskap ‒ hur skapar vi
ett mänskligare Sverige?

1,2,3,4

605 000

Interfem

Se och agera mot rasism och homofobi

1,2,3,4,5,6

756 000

Stiftelsen Teskedsorden

App Against Racism

1,2,3,4,5,6

1 374 050

Antirasistiska Akademin

Antirasistiska läromedel: Antirasistiska filmintervjuer

1,2,3,4,5,7

427 000

SFQ ‒ Sveriges Förenade HBTQ-studenter

Bryt vithetsnormen i HBTQ

1,2,3,4,5,7

420 000

Stiftelsen Expo

Konspirationism i skolan

1,2,3,4,5,7

480 000

Stiftelsen Teskedsorden

Medmänniska i uniform

1,2,3,4,5,7

1 120 400

Varken hora eller kuvad (VHEK)

Feminism mot rasism

1,2,4,5

179 482

Sveriges förenade muslimer

Stå Upp! 2.0

2,3

535 200

IM Individuell Människohjälp

Mot rasism genom samtal om positiv integration

2,4

1 100 500

Innovadora Stockholm

JAG ÄR HISTORIA ‒ en film av och med ensamkommande unga i Sverige

2,6

200 000

Adoptionscentrum

Afrovadå‒ vadå afrofobi? II

3,7

Totalt
* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.
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Tabell 8.29 Jämförelse statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av
intolerans, 2014–2016. Kronor
Ändamål

2016*
Sökt

2015**

Beviljat

Sökt

2014**

Beviljat

Sökt

Beviljat

1. Antisemitism

2

1

1 118 500

2

2. Islamofobi

7

2

1 403 000

2

755 000

1

675 000

3. Afrofobi

8

1

780 000

4

2 057 000

4

2 457 100

4. Antiziganism

5

1

165 000

2

635 000

1

500 000

5. Homofobi och transfobi

3

1

1 178 968

2

900 000

3

1 465 780

6. Rasism mot samer

1
7

2 880 000

5

3 222 120

19

8 320 000

14

8 320 000

7. Annan form av rasism

7

Fler än ett ändamål

66

16

9 674 532

Totalt

99

22

14 320 000

83

1 093 000

34

* En organisation kan sedan 2016 ange fler än ett ändamål per projekt.
** Projekt som sökte men fick avslag på sin ansökan har inte kategoriserats efter ändamål under 2014‒2015.

Statsbidrag till verksamhet för demokratisk
delaktighet genom lokala resurscenter
verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala
resurscenter.
Ändamålet med statsbidraget är att stärka individer
med svag demokratisk delaktighet som aktörer i
demokratin.

I regleringsbrevet för 2016 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 500 000
kronor (varav 350 000 kronor för administration
och uppföljning) för att fördela som statsbidrag till

Tabell 8.30 Statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter, 2016. Kronor
Projektnamn

Organisation

Bidragsbelopp

Folkets Hus och Parker

Vivalla ‒ Nya mötesplatser

606 000

Folkets Hus och Parker

Husby ‒ Nya mötesplatser

556 000

Föreningen Dignitas

5 minuter för Jordbro

243 000

Hållbar Utveckling Skåne

RådRum ‒ Etablerande av ett Lokalt Resurscenter i
Rosengård

565 000

Klockaretorpet i Samverkan

Centret

663 000

Neutrala Ungdomsföreningen

Utveckling av ett Community Center i Norra
Biskopsgården, Göteborg

692 000

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar
i Uppsala

Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter

185 000

SIOS

Centrum för Demokratisk Delaktighet (CDD)

640 000

Totalt

4 150 000

Tabell 8.31 Jämförelse statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala
resurscenter, 2015 och 2016. Kronor
Ändamål

2016
Sökt

2015

Beviljat

Sökt

Beviljat

Verksamhet för demokratisk delaktighet
genom lokala resurscenter

30

8

4 150 000

32

3

1 650 000

Totalt

30

8

4 150 000

32

3

1 650 000

Kommentar: Bidraget var nytt 2015, därför saknas uppgifter för 2014.
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Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
I regleringsbrev för 2016 tilldelades Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 000 000 kronor
(varav 400 000 kronor för administration) för att
främja romers hälsa.

Ändamålet med bidraget är att främja romers
hälsa, det kriteriet uppfylldes av samtliga projekt
som beviljades bidrag. Bidraget syftar även till att
ge civilsamhället och särskilt romska organisationer
bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande
insatser riktade till romer.

Tabell 8.32 Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, 2016. Kronor
Projektnamn

Organisation

Bidragsbelopp

Romano Pasos Research Centre

Inkluderande hälsovård för romer

130 000

Romska Ungdomsförbundet

Romska hälsoinspiratörer i Gävleborg

940 000

Uppsala läns bildningsförbund

Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar

914 000

Totalt

1 984 000

Tabell 8.33 Jämförelse statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer,
2014–2016. Kronor
Ändamål

2016
Sökt

2015*

Beviljat

Sökt

2014

Beviljat

Sökt

Beviljat

Främja romers hälsa

16

3

1 984 000

5

1 350 000

18

6

1 050 000

Totalt

16

3

1 984 000

5

1 350 000

18

6

1 050 000

* Bland dem som sökte bidrag 2014 har myndigheten under 2015 beviljat ytterligare 5 organisationer bidrag.
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Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
Av de 27 organisationerna som fått bidrag arbetar
25 med att förebygga att antidemokratiska beteenden
utvecklas, 26 med att förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljöer och 14 med att stödja individer som avser att
lämna sådana miljöer.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades
bidrag, för vilka ändamål och med vilka belopp.
Myndigheten har också i uppdrag att fördela medel
(1 800 000 kronor) till verksamheten Exit för avhopparverksamhet. Exits verksamhet redovisas i nästa
avsnitt.

I regleringsbrevet för 2016, med ändringsbeslut
U2016/03726/UF, tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 15 500 000 kronor
(varav 1 300 000 kronor för administration) för att
stödja verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism.
Syftet med statsbidraget är att:
1. förebygga att antidemokratiska beteenden utvecklas
2. förebygga att individer radikaliseras och ansluter
sig till våldsbejakande extremistmiljöer
3. stödja individer som avser att lämna sådana miljöer.

Tabell 8.34 Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin, efter ändamål, 2016.
Kronor
Projektnamn

Organisation

Ändamål*

Bidragsbelopp

SIOS

Bort med extremism ‒ in med demokrati och
mångfald!

1

Albanska Föreningars Union i Sverige

Att förhindra albanska ungdomar radikaliseras

2

233 000

Spiritus Mundi

Våra liv ‒ Syns vi, hörs vi, känns vi? (år 2) tillägg

2

130 000

Coompanion Uppsala län

Common ground: Dialog utan gränser

1,2

530 000

Exit Fryshuset ‒ Stiftelsen KFUM Söder

Scientia ad actum (Kunskap att agera)

1,2

1 080 000

Forum - Idéburna organisationer med
social inriktning

Civilsamhälle för Tillit och Demokrati Del II Samordnings- och samverkansprojekt

1,2

820 000

Föreningen Stödnätet

Demokrati i Angered

1,2

300 000

Göteborgs Stad, SDF Angered

Together

1,2

532 300

820 000

Islamiska Shiasamfunden i Sverige

Fredsutbildning

1,2

498 500

Kävlinge kommun

Allas Kävlinge

1,2

330 000

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Beväpnad med kunskap

1,2

598 600

Tarunno Shongho

Nej till extremism - ta en annan väg

1,2

120 000

Varken hora eller kuvad (VHEK)

Feminism mot politisk och religiös fundamentalism

1,2

750 000

Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Värna Värmland mot våldsbejakande extremism

1,2,3

552 600

Djurens Rätt

Förändra! Del 3

1,2,3

555 000

Exit Fryshuset - Stiftelsen KFUM Söder

Metodinventering och kunskapslyft riktat till kommuner

1,2,3

590 000
550 000

Flamman Ungdomarnas Hus

Hoppa Av Nu ‒ en fristående verksamhet

1,2,3

Föreningen Svea Sträng/Ung utan Pung

Varför så x-trem?

1,2,3

900 000

Hjälpkällan

Anhörigstöd

1,2,3

553 000

Islamakademin

Motargument

1,2,3

440 000

Kommon Ground

Du och Jag i Demokratin

1,2,3

620 000

Kurdistan kvinnoförbund

Identitet&religion! Varken fundementalism eller
islamofobi.

1,2,3

540 300

Somali dialogue center

(Våga säger nej till Våldsbejakande extremism)!
Fas 2

1,2,3

410 000

Spiritus Mundi

Våra liv ‒ Syns vi, hörs vi, känns vi? (år 2)

1,2,3

567 000

Tensta United IS

Kamp mot Våldsbejakande extremism

1,2,3

350 000

Ungdoms Vänskapsföreningen i Malmö

HAYAT (Livet) - en vidareutveckling och fortsättning
av projektet HAYAT (år 3)

1,2,3

520 000

Waamo Samhällsutveckling Organisation

Akta dig extremister

1,2,3

Totalt

300 000
14 190 300

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.
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Tabell 8.35 Jämförelse statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin, efter ändamål 2014–2016. Kronor
Ändamål

2016*
Sökt

2015**

Beviljat

1. Förebygga att antidemokratiska beteenden
utvecklas

7

1

820 000

2. Förebygga att individer
radikaliseras och ansluter
sig till våldsbejakande
extremistmiljöer

5

2

363 000

3. Stödja individer som
avser att lämna sådana
miljöer

0
24

13 007 300

Fler än ett ändamål

57

Verksamheter som värnar
demokratin

Sökt

41

2014**

Beviljat

16

Sökt

Beviljat

5 099 300

Demokratifrämjande
verksamhet***

15

7

3 600 000

Verksamhet mot våldsbejakande extremism***

19

8

4 373 000

34

15

7 973 000

Totalt

69

27

14 190 300

41

16

5 099 300

* En organisation kan, sedan bidragsåret 2016, ange fler än ett ändamål per projekt.
** En ny indelningsgrund efter ändamål infördes under 2016. Jämförande uppgifter efter den nya indelningen saknas för
2014 och 2015.
*** Uppgifterna under 2014 omfattar två olika bidragstyper, statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och statsbidrag
till verksamhet mot våldsbejakande extremism.
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Exit Fryshuset
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förmedlar bidrag till verksamheter som värnar
demokratin mot våldsbejakande extremism (tabell
8.34 Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin). Myndigheten har också på regeringens
uppdrag lämnat 1 800 000 kronor till Stiftelsen KFUM
Söder Fryshuset till stöd för insatser mot rasism och
intolerans genom avhopparverksamheten Exit. MUCF
har mottagit följande rapportering från KFUM Söder
Fryshuset.
Stödet har använts till Exits ordinarie verksamhet
som består av individbaserat stöd till avhopp, anhörigstöd och en stödtelefon till de som är i behov av
verksamhetens expertis. Verksamheten består också
av konsultationer, utbildningar och föreläsningar för
yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete.
Exit har under året även arbetat med förebyggande
påverkansarbete som skolmaterial och teaterpjäsen
Hatets röst samt internationell kunskapsförmedling
och inventering av metoder. Genom stödet kan Exit
stötta individer som vill lämna en extrem miljö eller
befinner sig i riskzonen för att hamna där. Vidare kan
organisationen utbilda och konsultera yrkesverksamma som möter målgruppen i sitt arbete, förmedla
kunskap om arbetet internationellt och nationellt
samt stötta skolor och unga genom skolmaterialet och
teaterpjäsen.
Den kontinuerliga kontakten har skett med 15
klienter varav en tjej och 14 killar. Anhörigstödet har
i olika utsträckning getts till 39 personer. Ungefär en
fjärdedel av kontakterna är omfattande, vilket betyder
att Exit träﬀar familjerna en gång varannan vecka och
genomför längre telefonsamtal flera gånger i veckan.
Många gånger kräver insatserna att mer än en coach
är med och stödjer familjen. Generellt sett är det fler
mammor än pappor som söker anhörigstöd. Papporna
kommer ofta in i bilden vid ett senare skede.
Skolmaterialet Skolan i demokratins tjänst riktar sig
till mellan- och högstadiet. Det tar upp olika frågor
och ger konkreta verktyg att arbeta med i undervisningen och i skolmiljön. Materialet har under årets
spridits till cirka 30 lärare och beräknas ha nått ut till
600 elever.
Exits verksamhet har utvecklats från att främst arbeta med att hjälpa personer som vill lämna extrema
miljöer och grupperingar till att vara en aktör med
expertkunskap. Exit deltar i dag i många samarbeten
och sprider sina erfarenheter via utbildningar, föreläsningar och rådgivning till yrkesverksamma. Exempel
på samarbeten är att tillsammans med Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Nationella
samordnaren för våldsbejakande extremism arrang-

era en konferens, inventera nya metoder och sprida
goda exempel nationellt.
Exit har även undervisat om sin metod till kriminalvårdens nyanställda, polisstudenter på Södertörn,
Kunskapshuset i Borlänge, Stockholms stad och
ansvariga personer för Polisens utdelning av statsbidrag. Den internationella efterfrågan på att Exit ska
delta i olika projekt, handleda och utbilda personal
samt föreläsa vid arrangemang, har ökat under året.
En uppskattning är att minst 11 000 personer har fått
information om verksamheten under året, varav 230
genom workshoppar och föreläsningar på nationell
nivå. Övriga deltagare har nåtts via internationella
sammanhang. Exempel under 2016 är Exits medverkan på TedxVIlnius och deltagandet i EU:s praktikernätverk RAN EXIT. Andra exempel är deltagande
i Best practice i EU och i Europeiska kommissionens
arbetsgrupper ”Expert group on youth work for active
citizenship”, ”Preventing marginalisation and violent
radicalisation” och ”No Hate Speech Movement Campaign”.
För de klienter som får stöd är detta ofta helt avgörande för att gå från en destruktiv till en konstruktiv
miljö. Det långsiktiga arbetet har lett till att klienter
har eller är på väg att lämna extremistmiljöer och
leva normala liv. Av de 15 klienter som har tagit del
av verksamheten under året har alla gjort stora förändringar i sina liv. För vissa fortsätter arbetet under
2017 till dess att återanpassningen till samhället
bedöms som fulländad.
Anhörigstödet gör att föräldrar inte länge känner sig
maktlösa inför problem när individer har ett engagemang inom vit maktrörelsen. Exits stöd bidrar till att
skapa stabila och trygga relationer med familj och
vänner. Stödet till yrkesverksamma, inte minst inom
polisen, kriminalvården och kommunerna, bidrar till
kunskap om målgruppen och hur deras bemötande
med denna kan förbättras. Exit har också genom att
driva EU:s praktikernätverk RAN EXIT och genom att
förmedla och inhämta kunskap internationellt blivit en
aktör som kommit långt med forskningsbaserade metoder i Sverige och nu ser över möjligheten att hämta
evidensbaserade metoder från bland annat Cambridge
University.
Den största delen av bidraget har använts till löner.
Personer som arbetar med klienter, så kallade klientcoacher, samt till verksamhetsansvarig och koordinator. Bidraget har också använts till klientkostnader
som exempelvis resor till och med klienter, besök på
anstalter, mat med och till klienter samt till OH-kostnad för Fryshusets tjänster för budget, personalfrågor,
stödsamtal med mera.
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Jämställdhetsintegrering
Myndigheten har fortsatt arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att
nå de jämställdhetspolitiska målen.
Vi har haft erfarenhetsutbyte med Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för delaktighet.
Tillsammans med ESF-rådet har vi delat med oss av
erfarenheter till Socialstyrelsen, med särskilt fokus på
bidragsgivning. För att utveckla jämställdhetsintegreringen och det hbtq-strategiska arbetet har vi haft två
möten med Diskrimineringsombudsmannen, Kulturrådet, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som
också har dessa uppdrag.
Myndigheten har också tagit del av de seminarier på
temat jämställdhetsintegrering som Konstnärsnämn-

den och Vinnova har arrangerat. JiM-samordnaren
har deltagit i de två nätverksträﬀar som Nationella
sekretariatet för genusforskning har arrangerat.
En utbildning i normkritisk pedagogik för hela personalen arrangerades tillsammans med RFSL Ungdom. Vi har sett över myndighetens webbplats och
uppdaterat ett antal bilder så att de stämmer överens
med vår bildpolicy och kommunikationsstrategi. Vår
bildpolicy har spridits till ett antal myndigheter och
kommuner.
Vi har genomgående använt oss av ett jämställdhetsperspektiv i våra utredningar och i vårt remissarbete.

Kostnader för administrationen av statsbidrag
Av regleringsbrevet 2016 framgår att Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska redovisa
och analysera kostnaderna för administrationen av
samtliga statsbidrag som myndigheten ansvarar för.
Detta uppdrag gavs för första gång i regleringsbrevet
för 2015. Jämförelsesiﬀror finns därför endast för
detta år.
Den totala kostnaden för organisationsbidrag respektive för projekt och verksamhetsbidrag, fördelat
på politikområde, framgår av tabellerna 8.36 och
8.37.
I redovisningen ingår 2016 års verksamhetskostnader, myndighetsgemensamma/avdelningsgemensamma 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 myndighetsgemensamma kostnaderna.
I de myndighetsgemensamma kostnaderna (motsvarande 431 tkr för en årsarbetskraft) ingår bland annat
kostnader för lokaler, it, kontorsmaterial och löner till
stabspersonal.
De avdelningsgemensamma kostnaderna (motsvarande 21 tkr för en årsarbetskraft) innehåller bland
annat kostnader för avdelningsmöten och telefoni.
Den kostnaden medräknades inte i beräkningen av
bidragens kostnader 2015. En ny beräkning visar
att detta på grund av avrundningsregler endast får
betydelse för 6 bidragsformer som alla i denna årsredovisning har avrundats uppåt med 1 tkr: Organisationsstöd till etniska organisationer, verksamheter
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mot rasism och liknande former av intolerans, jämställdhetsprojekt, hälsofrämjande insatser riktade till
romer, demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter och Erasmus+.
Ett bidrags lönekostnader inkluderar alla medarbetare (utöver stabspersonal) som har arbetat med det
aktuella bidraget. Fördelningen av medarbetarnas tid
på olika bidrag sker utifrån medarbetarnas tidredovisning. I ett fall har tidredovisningen gjorts på ett
uppdrag som även innehåller annan verksamhet än
den som är kopplad till bidraget. Då har arbetstiden
uppskattats. Chefstid på olika bidrag fördelas utifrån
en bedömning av vad bidraget har haft för behov av
uppföljning och ledningsstöd.
Lägg märke till att antal beslut i tabellerna 8.36 och
8.37 inte är lika med antal beslut i ansökningar om
bidrag som finns i tabellerna 8.1–8.4. I tabellerna
8.36 och 8.37 ingår både beslut för ansökningar om
bidrag och beslut om slutrapporter.
Som tabellerna 8.36 och 8.37 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
slutredovisningar samt om det finns särskilda krav på
återrapportering, analys och spridning av resultat.
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Bedömning
På grund av att villkoren skiljer sig mellan de olika
bidragen är det ofta svårt att jämföra olika bidrag
med varandra. I denna årsredovisning kan vi dock för
första gång redovisa kostnader över år för samma
bidragsform och med det även få ett underlag för att
diskutera skillnader.
Som tabellerna 8.36 och 8.37 visar har det skett en
ökning i kostnaderna för både organisationsbidrag och
projekt- och verksamhetsbidrag. Det finns en allmän
förklaring till detta som även redovisas i avsnitt Beslut om organisationsbidrag. Under året har myndigheten arbetat med en genomlysning av bidragsformer.
Vi har upplevt en stor ökning i antalet förfrågningar
om olika organisationer, även antalet begäran om att
ta del av allmän handling har ökat. Flera granskningar
och utredningar har initierats av myndigheten. Myndigheten har gjort en översyn av rutiner och formuleringar i avslagsbeslut i samband med möjligheten
att överklaga beslut om organisationsstöd, och även
utvecklat rutiner för rättidsprövning och överlämnande till domstol.

När det gäller beslut om organisationsstöd så visar
tabell 8.36 att kostnaderna för handläggning av organisationsstödet till etniska organisationer har påverkats särskilt av detta, de övriga tre organisationsstöden har endast påverkats i mindre omfattning.
Även kostnaderna för beslut om projektstöd har påverkats av arbetet med genomlysning av bidragsformerna, några mer än andra. För vissa bidragsformer
har det dock funnits en tydligare ändring i kostnaderna per bidragsbeslut.
Det gäller bland annat studier om det civila samhället. Arbetet med stödet utvecklades en hel del under
2016, detta är insatser som inte behöver upprepas
kommande år. Det arbetades bland annat fram nya
underlag och rutiner för hur granskning och beslut
om redovisningarna ska ske. Även arbetet med den
beredningsgrupp som är ett stöd i att bedöma ansökningarna inför beslut utvecklades och rutinsattes. Vidare har myndigheten tagit fram ett underlag för hur
forskarna ska sammanfatta sina projekt i samband
med redovisning och spridning av kunskapen. En
medverkande faktor har också varit att arvodena till
beredningsgruppen har höjts mellan åren för att följa
Vetenskapsrådets arvode, samt att vissa kostnader är

Tabell 8.36 Kostnad per beslut om organisationsstöd, 2015 och 2016. Antal och tkr
Antal
beslut

Kostnad per
beslut (tkr)

Kostnad
(tkr)
2016

2015

UNGDOMSPOLITIK
Barn- och ungdomsorganisationer*

114

1 076

9

9

Etniska organisationer

76

1 366

18

11*

Kvinnors organisering

129

739

6

5

9

124

14

10

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

Hbtq-organisationer

* Kostnaden per beslut har justerats upp med 1 tkr jämfört med årsredovisningen 2015 då en andel av avdelningens gemensamma kostnader nu medräknas.
Kommentar 1: Antal beslut om organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer avviker från antal ansökningar om
bidrag till i dessa organisationer i tabell 8.2. Av tabell 8.2 framgår att varje ansökan gäller två olika bidrag; organisationsbidrag och bidrag till lokal verksamhet. Det tas bara ett beslut, vilket är vad som redovisas i tabell 8.36.
Kommentar 2: Slutrapport för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer ingår i ansökan om bidrag för kommande år och beslut tas för ansökan och slutrapport vid samma tillfälle.
Slutrapport för organisationsbidrag till kvinnors organisering lämnas in separat och handläggs i en egen process. Därför blir
antalet beslut inom kvinnors organisering högre. I och med att slutrapporthanteringen är mindre kostnadskrävande än hanteringen av ansökningar blir därför snittkostnaden också lägre.
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fasta – resor för beredningsgruppen, möteskostnader
och ordförandekostnader – och detta år fick fördelas
på färre ärenden än året innan.
Arbetet med bidragsformen verksamhet som värnar
demokratin påverkades av ökad uppmärksamhet och
behov av extra insatser, på samma sätt som organisationsstödet till etniska organisationer. Vidare så fick
myndigheten i denna satsning mer medel att utbetala
(en fördubbling vid halvårsskiftet), vilket innebar två
utlysningar. Arbetet med bidraget behövde därför
upprepas: marknadsföring, utlysning, frågor och stöd
under ansökningstiden, kompletteringar, föredragning och beslut, vilket innebar mer arbete och högre
kostnader. Som ett led i arbetet med att nå ut med
stödformens resultat gjordes även en extra satsning
på att ta fram filmer från projekten.
Även kostnaderna per beslutat bidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
ökade. Detta bidrag omfattades av samma genomlysning som de andra, och har även omfattats av
motsvarande intresse och behov av extra insatser
som organisationsstödet till etniska organisationer.

Det genomfördes även här två utlysningsomgångar
efter att medeln fördubblades vid halvårsskiftet, vilket
ledde till mer arbete och högre kostnader. Vidare har
också denna bidragsform omfattats av arbetet med
att kommunicera resultat via film.
Bidraget till hälsofrämjande insatser riktade till
romer 2015 och 2016 kan inte direkt jämföras, då
uppdraget ändrades något från 2015 till året efter. Att
kostnaderna skiljer så mycket har bland annat samband med att ett intensivt arbete med målgruppen
under 2015 i form av bland annat ett erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer,
kombinerat med få bidragsbeslut (6), gav en hög
kostnad per beslut. Under 2016 har uppdraget även
inkluderat ett arbete med erfarenhetsutbyte och med
att förbereda en föreningsutbildning.
Kostnaden per bidragsbeslut inom Erasmus+ har
reducerats, vilket främst beror på att antalet ansökningar har ökat samtidigt som kostnaderna ligger
på motsvarande nivå som året innan. Kostnadsnivån
2015 påverkades bland annat av att Erasmus+ på
olika sätt fortfarande var under uppbyggnad.

Tabell 8.37 Kostnad per beslut om projekt- och verksamhetsstöd, 2015 och 2016.
Antal och tkr
Antal
beslut

Kostnad per
beslut (tkr)

Kostnad
(tkr)
2016

2015
4

UNGDOMSPOLITIK
Ungas organisering

137

777

6

53

891

17

431

6 547

15

3

2

0,5

Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering

73

516

7

6

Jämställdhetsprojekt

74

385

5

4*

110

1 462

13

8*

32

415

13

16

Verksamhet som värnar demokratin ****

79

1 447

18

10

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

24

525

22

40 *

Demokratisk delaktighet genom lokala
resurscenter

30

442

15

11 *

Studier om det civila samhället

21

334

16

6

9

5

0,5

0,6

Samverkansinsatser för unga som varken
arbetar eller studerar
Erasmus + **
Avslutade projektbidrag ***

19 *

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

Verksamheter mot rasism och liknande former
av intolerans
Verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering

Avslutade projektbidrag ***

* Kostnaden per beslut har justerats upp med 1 tkr jämfört med årsredovisningen 2015 då en andel av avdelningens gemensamma kostnader nu medräknas.
** Erasmus+ innehåller även beslut om slutrapporter i projekt från föregående programperiod.
*** Myndigheten har tagit beslut om slutrapporter för projektbidrag där uppdrag och finansiering avslutades före 2016.
**** Värna demokratin innehåller beslut om slutrapporter även från statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och
statsbidrag till verksamhet mot våldsbejakande extremism.
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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 2017

Lena Nyberg, generaldirektör,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor
Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och
om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger
stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
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