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Under verksamhetsåret 2019 verkställdes regeringens 
beslut om att omlokalisera Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor till Växjö i Kronobergs län. 
Under verksamhetsårets första månad tömdes både 
lokalen i Stockholm och den tillfälliga lokal som myn-
digheten hyrt vid Linneuniversitetet i Växjö. I början av 
februari var de permanenta lokalerna i centrala Växjö 
inflyttningsklara och myndighetens verksamhet blev 
återigen samlad. Det nya kontoret invigdes officiellt i 
april med statsrådet Amanda Lind som invigningstalare 
och en rad lokala aktörer som gäster.

Många nya medarbetare har anställts och kom-
mit på plats under året. Rekryteringen har fungerat 
väl, och vart efter tidigare medarbetare lämnat sin 
anställning har nya tillträtt. Kunskapsöverföring och 
introduktion av nyanställda har varit ett viktigt verktyg 
för att kvalitetssäkra verksamheten. En rad personal-
utbildningar har anordnats kring frågor som är 
viktiga i verksamheten. Myndighetens inre arbete har 
tillsammans med myndighetshandläggning haft högst 
prioritet för att säkra en väl fungerade myndighet både 
på kort och lång sikt.

Den attityd- och värderingsstudie som myndigheten 
gör vart sjätte år har publicerats under året och har 
väckt ett stort intresse. Den visar förändringar över 
tid när det gäller ungas attityder och värderingar och 
även i jämförelse med äldre som fått svara på samma 
frågor. Den viktigaste samhällsfrågan för unga är idag 
sjukvård, följd av skola och utbildning, migration och 
integration, klimat och jämställdhet. Unga generellt 
har stort intresse för samhällsfrågor men få är intres-
serade av partipolitik.

Undersökningen visar en oroande utveckling när 
det gäller den upplevda psykiska ohälsan bland unga, 
en fråga som får allt större prioritet i den allmänna 
debatten om ungas levnadsvillkor. Unga hbtq-perso-
ners levnadsvillkor är en annan viktig fråga som har 
prioriterats 2019, en särskild kunskapssammanställ-
ning publicerades under året.

Ungas möjlighet att vara delaktiga och deras eta-
blering i samhället samt på arbetsmarknaden har varit 
en viktig arbetsuppgift för myndigheten. MUCF har 
erbjudit lokala aktörer att delta i arbetsmöten om unga 
som varken arbetar eller studerar i syfte att skapa bätt-
re samverkan lokalt. Tillsammans med flera ungdoms
organisationer har myndigheten kunnat medverka 
till att elever runt om i Sverige fått delta i skolval inför 
valet av ledamöter till Europaparlamentet. Det nordiska 
projektet Nabo har skapat kunskap kring hur ungas 
möjlighet till delaktighet ser ut i de nordiska länderna. 
Myndighetens fokusrapport 2019 gav en tydlig bild av 
ungas inflytande på kommunal och regional nivå.

För unga som är engagerade i civilsamhället har hot 
och hat blivit ett allt mer allvarligt problem, något som 
lyftes bland annat på myndighetens rikskonferens.

Årets uppföljningsrapport inom ramen för politiken 
för det civila samhället heter Ideella föreningars villkor 
2018 – Uppföljning av principerna för det civila samhället. 
Den beskriver hur ideella föreningars villkor skiljer 
sig åt utifrån de sex principerna självständighet och 
oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet 
och insyn samt mångfald. Rapporten presenterades på 
den välbesökta kunskapskonferens som myndigheten 
anordnade, liksom på rikskonferensen under hösten.

Myndigheten har prioriterat arbetet med bidrag 
för att kunna säkra att medel kan betalas ut till alla 
organisationer som är beroende av sina statliga stöd. 
Särskilda resurser avsattes för att kunna säkerställa att 
bidragstagande organisationer lever upp till de krav 
som bidragsförordningarna ställer. En del utvecklings-
frågor inom ramen för bidragshanteringen har fått stå 
tillbaka under detta år men kommer att återupptas.

Myndigheten står nu väl rustad inför kommande 
verksamhetsår.

Lena Nyberg
generaldirektör, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Generaldirektörens förord
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1 Verksamhetsöversikt

Inledning
MUCF fick en ny instruktion den 28 juni 2018. Årsredo-
visningen 2018 fick en ny indelning av resultatredovis-
ningen, i enlighet med instruktionen. Årsredovisningen 
2019 följer samma indelning. Resultatredovisningen 
utgår från de uppgifter som framgår av myndighetens 
instruktion samt de mål och krav som regeringen har 
angett i regleringsbrev eller något annat beslut.

Myndighetens prestationsredovisning har gjorts om 
i enlighet med de ändringar i förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag som trädde i kraft 
från 1 januari 2019. MUCF har ett ärendeslag, beslut 
om bidrag, som omfattar ett stort antal ärenden. 
Redovisningen, som ges i kapitel 5, berör därför enbart 
bidragsgivningen, till skillnad från tidigare år då även 
uppgiften att ta fram och sprida kunskap ingick.

Kapitel 1 ger en översikt över myndighetens 
verksamhet och ekonomi. Det är också i kapitel 1 som 
MUCF ger en bedömning av myndighetens insatser, i 
syfte att ge ett underlag för regeringens bedömning av 
myndighetens resultat och genomförande av verksam-
heten. MUCF påbörjar 2020 ett arbete för att vidare-
utveckla myndighetens resultatuppföljning, vilket kan 
få konsekvenser för framtida resultatredovisningar.

Därefter följer en fördjupad redovisning av verk-
samheten, i syfte att ge en bredare bild av hur myndig-
heten arbetar med sina uppdrag. Denna del är indelad 
enligt de särskilda uppgifter som rör genomförandet 
av ungdomspolitiken (kapitel 2), politiken för det civila 
samhället (kapitel 3) samt internationellt samarbete 
och mobilitet, inklusive Erasmus+ Ung och Aktiv och 
Europeiska solidaritetskåren (kapitel 4).

I kapitel 5 redovisas organisations-, projekt- och 
verksamhetsbidragen, följt av en presentation av 
arbetet med kvalitet i bidragshanteringen och en 
redovisning av bidragens kostnader. I redovisningen 
av bidragens kostnader ingår även de bidrag som 
redovisas i kapitel 4. Avslutningsvis ges en bedömning 
av statsbidragens resultat.

I kapitel 6 ges en beskrivning av myndighetens 
organisation, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och 
arbete med verksamhetsstyrning.

I kapitel 7 finns myndighetens ekonomiska redovis-
ning.

I kapitel 8 finns en redovisning av uppdrag där det 
finns särskilda återrapporteringskrav.

Läsanvisningar
Enligt myndighetens instruktion ska kön vara en över-
gripande indelningsgrund i myndighetens redovis-
ningar av statistik, uppföljningar och analyser, om det 
inte finns särskilda skäl mot detta. När det är relevant 
ska även ålder och andra indelningsgrunder använ-
das. MUCF redovisar främst statistik på individnivå i 
myndighetens rapporter och utredningar, och i det 
arbetet följer MUCF instruktionens krav så långt det är 
möjligt. I årsredovisningen sammanställs information 
om bidragsgrundande medlemmar efter könstillhörig-
het för barn- och ungdomsorganisationer.

Myndigheten har samlat in information om mål-
gruppernas 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. Resultaten används dock endast 
när svarsfrekvensen är minst 50 procent. 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).

Myndigheten har vidare fortsatt följa upp kvaliteten 
i bidragshanteringen genom en enkät riktad mot de 
som fått beslut i ansökan om bidrag. Representanter 
för organisationer och andra som har fått beslut har 
tagit ställning till elva frågor som rör hur de upplever 
bidragens tillgänglighet, handläggningens rättssäker-
het och handläggningens effektivitet. MUCF anser att 
resultatet är tillfredsställande om 90 procent anser 
att bidragshanteringen i mycket eller ganska hög 
grad (svar 4 och 5 på en femgradig skala) är tillgäng-
lig, rättssäker och effektiv. Resultaten används dock 
endast när svarsfrekvensen är minst 50 procent.
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Utvecklingen mot det 
ungdomspolitiska målet
Det ungdomspolitiska målet är att alla ungdomar ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen. Målet omfattar 
alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar. 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdoms-
politiken, och ska enligt sin instruktion verka för att 
målen inom ungdomspolitiken uppnås.

Lägesbeskrivningen avseende utvecklingen mot det 
ungdomspolitiska målet bygger på MUCF:s redovisning 
av uppdraget att lämna analys till regeringens ung-
domspolitik från 2019.

Goda levnadsvillkor
Läget på arbetsmarknaden har under senaste åren 
förbättrats för unga generellt, med undantag för unga 
utrikes födda. Andelen inskrivna arbetslösa i åldern 
16–24 år som varit utan arbete i mer än 90 dagar har 
minskat från 7 procent 2009 till 3 procent 2018 (4,0 
procent bland killar och 2,6 procent bland tjejer).  
Andelen 2018 var 8 procent bland utrikes födda och 
strax under 3 procent bland inrikes födda.

De flesta unga, 83 procent, anger att de har ganska 
eller mycket stora möjligheter att delta i fritidsaktiviteter 
och sociala aktiviteter. Men bilden är inte lika ljus för 
unga som bor i socialt utsatta områden. Även unga på 
landsbygd och glesbygd har svårt att hitta andra orga-
niserade aktiveter än sport för sin fria tid. Ekonomisk ut-
satthet utgör därtill ett påtagligt hinder för många barn 
och unga att delta i fritidsaktiviteter (Fokus 18, Vilka ska 
med? Ungas sociala inkludering i Sverige).

Ungas självskattade hälsa visar en viss negativ utveck-
ling. Andelen unga 16–24 år som bedömer sitt allmänna 
hälsotillstånd som bra har minskat från 85 till 79 procent 
mellan 2010 och 2018. Andelen var mindre bland tjejer än 
bland killar 2018, 74 respektive 84 procent. Det finns ing-
en statistiskt säkerhetsställd skillnad i andelen som mår 
bra mellan inrikes och utrikes födda unga (ungidag.se).

De psykiska problemen visar en alarmerande ut-
veckling. Andelen unga 16–24 år med psykiska symtom 
i form av ängslan, oro eller ångest har ökat från 21 
procent 2009 till 35 procent 2017. Andelen är betydligt 
större bland tjejer än bland killar, 45 procent respek-
tive 26 procent. Däremot fanns det ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan unga med svensk respektive 
utländsk bakgrund (ungidag.se).

Känslan av otrygghet är ett växande problem bland 
de unga. Andelen unga som känner sig otrygga ute en 
sen kväll i det egna bostadsområdet har ökat. Andelen 
var 21 procent 2017 jämfört med 16 procent 2011. Det 
är en betydligt större andel tjejer än killar som känner 
sig otrygga när de går ut ensamma på kvällen, 36 res-
pektive 8 procent (ungidag.se).

Makt att forma sina liv
Andelen unga som upplever att de får vara med och 
bestämma hemma har ökat. Andelen var 92 procent 
2017 jämfört med 89 procent 2009. Det finns ingen 
statistisk säkerhetsställd skillnad mellan killar och tjejer 
eller mellan unga med svensk respektive utländsk 
bakgrund (ungidag.se).

Att få kunskap och skydd samt ett bra och respekt-
fullt bemötande i frågor om sexuella och reproduktiva 
rättigheter är en lagstadgad rättighet. Detta är dock 
inte en självklarhet för många grupper av unga, så 
som unga hbtq-personer, unga med funktionsvari-
ation, unga nyanlända och unga i socioekonomiskt 
utsatta områden (Fokus 15).

Unga med funktionsnedsättning har på flera sätt 
sämre levnadsvillkor än andra unga. De har en både 
fördröjd etablering och svagare ställning i arbets-
livet, med bland annat större erfarenhet av arbetslös-
het, längre arbetslöshetstider och större erfarenhet 
av sjukskrivningar än andra unga. Därtill har vissa 
undergrupper, till exempel unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar, särskilda behov som inte alltid 
möts på ett tillfredsställande sätt (Fokus 17).

Enligt SCB är upplevd diskriminering eller kränkning 
utifrån alla diskrimineringsgrunderna högre bland 
kvinnor än bland män, samt högre bland yngre än 
bland äldre hos båda könen. Mer än hälften av kvinnor 
mellan 16 och 29 år har upplevt diskriminering/kränk-
ning utifrån kön, medan motsvarande andel för män är 
betydligt lägre.

Inflytande över samhällsutvecklingen
Andelen unga 18–24 år som röstade i riksdagsvalet 
2018 var 85,8 procent. Det innebär en ökning för fjärde 
riksdagsval i rad. Andelen bland tjejer var 89 procent 
och bland killar 83 procent. Skillnaden har varit relativt 
konstant över tid. Bland unga utrikes födda röstade 
65 procent i riksdagsvalet, jämfört med 87 procent 
bland inrikes födda. Även bland unga med utländsk 
bakgrund var andelen som röstade lägre, 74 procent 
jämfört med 88 procent bland unga med svensk bak-
grund (ungidag.se).

Andelen unga som anser att de själva kan föra 
fram åsikter till beslutsfattare har ökat. Andelen var 35 
procent 2018 jämfört med 24 procent 2013. Men även 
andelen unga som anser att avståndet mellan politiker 
och medborgare är för stort har ökat. Andelen var 59 
procent 2018 jämfört med 50 procent 2013. (Unga med 
attityd 2019, del 1).

Trots att valdeltagandet och samhällsintresset är 
högt bland unga generellt så finns det betydande 
skillnader inom ungdomsgruppen avseende delta-
gandet i det demokratiska livet. MUCF:s analyser visar 
skillnader både utifrån faktorer som kan kopplas till 
individens bakgrund, familjens socioekonomiska 
ställning och var i landet eller i vilken stadsdel en ung 
person bor i. Både det demokratiska deltagandet och 
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föreningsengagemanget är lägre bland unga som är 
bosatta i socio-ekonomiskt utsatta områden.

MUCF kan konstatera att föreningsaktivitet bland 
unga har minskat under de senaste 20 åren när det gäller 
medlemskap och deltagande i olika typer av aktiviteter. 
Enlig MUCF:s ungdomsenkät har andelen unga i åldern 
16–25 år som är medlemmar i en förening minskat från 
69 procent 2007 till 60 procent 2018 (ungidag.se).

Utvecklingen mot målet för 
politiken för det civila samhället
Målet för politiken är att villkoren för det civila sam-
hället som en central del i demokratin ska förbättras. 
Målet följs upp genom de sex principerna självstän-
dighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn samt mångfald.  Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor är förvaltningsmyn-
dighet för frågor som rör politiken för det civila sam-
hället, och ska enligt sin instruktion verka för att målen 
inom politiken för det civila samhället uppnås.

Lägesbeskrivningen avseende de sex principerna 
bygger på resultaten i 2019 års uppföljningsrapport, 
Ideella föreningars villkor 2018.

Självständighet och oberoende
Principen om självständighet och oberoende slår fast 
att det civila samhället ska ha möjlighet att bedriva 
verksamhet utan obefogad kontroll eller inblandning 
av stat, kommun eller region. Resultaten visar att det 
stora flertalet av föreningar bör ha goda möjligheter 
att agera självständigt och oberoende. Två av de fyra 
inkomstkällor som flest föreningar uppger som viktiga 
är organisationsbidrag och projektbidrag. De andra två 
viktiga inkomstkällorna styr föreningarna själva över, 
medlemsavgifter och försäljning.

Dialog
Principen om dialog slår fast att besluts- och berednings-
processer inom alla områden bör omfatta dialog med det 
civila samhället. Resultaten från 2018 visar att målsätt-
ningen inte förverkligas fullt ut. De flesta föreningar upp-
ger att de haft få kontakter med offentliga företrädare. 
Eftersom majoriteten av föreningarna endast är verksam-
ma på lokal nivå är den låga andelen som uppger att de 
fört dialog med statliga eller regionala företrädare inte 
anmärkningsvärd. Däremot kan den relativt låga andelen 
föreningar som uppger att de fört dialog med kommuna-
la företrädare ses som problematisk.

Kvalitet
Principen om kvalitet består av två aspekter. Den första 
slår fast att offentligt finansierad verksamhet, oavsett 
utförare, ska upprätthålla kvalitet. Verksamhet som 
bedrivs på offentligt uppdrag ska kunna följas upp och 
utvärderas för att synliggöras, utvecklas och jämföras 
med andra aktörers verksamheter. Den andra aspek-
ten av principen om kvalitet följs upp här och uttrycker 

att det civila samhället inte ska missgynnas i upphand-
lingsprocesser, samt att det finns ett egenvärde i att 
organisationer i det civila samhället utför offentligt 
finansierad verksamhet. Resultaten visar att knapp 
en tredjedel av föreningarna bedriver verksamhet på 
uppdrag av det offentliga. Endast en av tio föreningar 
bedömer sina möjligheter att konkurrera i upphand-
ling av tjänster som goda, medan över hälften svarar 
att de inte känner till hur deras möjligheter ser ut.

Långsiktighet
Principen om långsiktighet slår fast att det civila 
samhället ska ha goda, långsiktiga och stabila förut-
sättningar för sin existens och verksamhet. Organi-
sationer bör ges möjlighet att planera, bedriva och 
utveckla sin verksamhet långsiktigt. I relation till den 
målsättningen pekar resultaten i Ideella föreningars 
villkor 2018 i delvis olika riktning. Å ena sidan uppger 
nio av tio föreningar att de ser goda förutsättningar att 
bedriva sin verksamhet. Å andra sidan uppger mer än 
en tredjedel av föreningarna att bidragssystemets ut-
formning försvårar långsiktig planering. Dessa resultat 
kan tolkas som att föreningarna överlag uppfattar sina 
möjligheter att bedriva verksamhet som goda men att 
det finns aspekter av bidragssystemet som påverkar 
förutsättningarna att bedriva verksamhet negativt.

Öppenhet och insyn
Principen om öppenhet och insyn gäller både myndig-
heter och organisationer. Myndigheter bör visa öppen-
het och ge det civila samhället insyn i processer som rör 
beslutsfattande. En förhållandevis stor andel, ungefär 
var tredje förening, är missnöjd med den insyn de har 
i politiska beslutsprocesser som rör deras verksamhet. 
Det kan medföra svårigheter för föreningar att agera 
som opinionsbildare och röstbärare. Det kan också inne-
bära att beslut som rör det civila samhället riskerar att 
fattas på sämre underlag än om principen hade följts.

Mångfald
Principen om mångfald slår fast att det civila samhället 
bör präglas av mångfald utifrån två olika aspekter, att 
det är önskvärt att det finns en mångfald av verksamma 
aktörer inom olika samhällsområden och att det civila 
samhället bör avspegla och omfatta människor från 
olika delar av befolkningen. Uppföljningen fångar dessa 
förutsättningar genom frågan hur föreningar upple-
ver tillgången till information om bidrag och om deras 
resurser för att söka bidrag är tillräckliga, samt i vilken 
utsträckning olika grupper finns representerade bland 
deras medlemmar. Mindre än hälften av föreningarna 
uppger att det är lätt att hitta information om bidrag som 
finns att söka. Eftersom bidrag är en viktig förutsättning 
för många föreningar kan bristen på upplevd tillgänglig-
het påverka mångfalden av aktörer inom civilsamhället. 
Resultaten visar vidare att olika delar av befolkningen i 
någon utsträckning deltar i det civila samhället. I vilken 
utsträckning detta motsvarar respektive grupps andel av 
Sveriges befolkning är däremot svårt att bedöma.
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Myndighetens uppdrag 2019
MUCF styrs främst genom myndighetens instruktion, 
regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Enligt 
förordning (2018:1425) med instruktion för Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är MUCF 
förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdoms-
politiken och politiken för det civila samhället. Myn-
digheten verkar för att målen inom ungdomspolitiken 
och politiken för det civila samhället uppnås genom att 
ta fram, samla och sprida kunskap, bidra till samord-
ning av statliga insatser, samverka med myndigheter, 
kommuner, regioner och det civila samhällets organi-
sationer, fördela statsbidrag och främja internationellt 
samarbete och mobilitet.

MUCF är en hbtq-strategisk myndighet, med 
uppdraget att främja ungdomars lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet el-
ler könsuttryck. Myndigheten har också till uppdrag att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

Under 2019 hade myndigheten utöver sitt ordinarie 
regleringsbrev uppdrag genom regleringsbrev från 
Kulturdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, 
Socialdepartementet och Statsrådsberedningen.

Omlokaliseringen präglade 
verksamhetsåret 2019
Året 2019 präglades i stor utsträckning av MUCF:s flytt 
till Växjö. Myndigheten flyttade in i nya, permanen-
ta lokaler i februari. Med ett mycket stort antal nya 
medarbetare, varav 48 påbörjade sin anställning under 
året, hade MUCF en utmaning i att utföra uppdrag 
samtidigt som myndigheten skulle hantera nödvändig 
introduktion till verksamheten, kompetensutveckling 
och byggande av team. Tack vare engagerade och 
motiverade medarbetare har myndigheten lyckats 
över all förväntan med detta. Men det är på sin plats 
att påpeka att omlokaliseringen har påverkat MUCF:s 
verksamhet, och kommer att göra det under ett antal 
år framöver.

Ekonomisk översikt
Årsredovisningen är indelad i verksamheterna ungdom-
spolitik, politiken för det civila samhället och internatio-
nellt samarbete och mobilitet på samma sätt som 2018.

Som tabell 1.1 visar så minskade myndighetens 
totala budgetram med 1 038 tkr från 2018 till 2019. 
Kostnaderna för verksamhet ungdomspolitik och 
verksamhet politiken för det civila samhället har ökat 
jämfört med 2018. Myndigheten har haft möjlighet att 
återigen prioritera uppdragen inom dessa områden, 
bland annat arbetet med ungas fritid och arbetet med 
kunskapsstöd till det civila samhället. Myndighetens 
kostnader för uppgifterna som rör internationellt sam-
arbete och mobilitet har minskat under 2019 jämfört 
med 2018. Det beror främst på minskningar inom 
EU-programmet Erasmus+. Vidare har kostnaderna för 
omlokalisering minskat.

Fördelning av förvaltningsanslaget på 
verksamhetsområden
Myndigheten disponerade 41 942 tkr av förvalt-
ningsanslaget under 2019 (anslaget 17.12.1, ap. 1, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 
Fördelningen på de olika verksamheterna framgår av 
tabell 1.2.

 Förvaltningsanslaget fördelades med 61 procent på 
verksamhet Ungdomspolitik, 25 procent på verksam-
het Politiken för det civila samhället och 14 procent på 
verksamhet Internationellt samarbete och mobilitet.

Kostnader redovisas i tusentals kronor (tkr) och till 
följd av det kan summeringsdifferenser förekomma.

Fördelning av kostnader
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av 
tre stabsfunktioner. I stabsfunktionerna ingick 10,96 
årsarbetskrafter 2019. Kostnaden för myndighetens 
administration uppgick den 31 december 2019 till 
25 712 tkr inkl. omlokaliseringskostnader. Genomsnitt-
lig myndighetsgemensam kostnad (MGK) per person 
(71 årsarbetskrafter exkl. stabsfunktionerna enligt 
MUCF:s tidsredovisningssystem) var 336 tkr och be-
räknas på kostnaden för myndighetens administration 
exkl. omlokaliseringskostnader 23 950 tkr.

Omlokaliseringskostnaderna, 1 762 tkr, ingår inte i 
myndighetens normala verksamhet. För att ge en rätt-
visande bild av kostnaderna för verksamhetsområden 
fördelas därför inte omlokaliseringskostnaderna ut.

I kommunikationsavdelningen ingick 3,8 årsarbets-
krafter 2019. Kostnaden för myndighetens kommuni-
kationsarbete uppgick till 4 507 tkr.

Kommunikationsarbetets kostnader och finansie-
ring fördelas enligt: 
– 57 procent till verksamhet Ungdomspolitik. 
– 27 procent till verksamhet Politiken för det civila 
samhället. 
– 21 procent till verksamhet Internationellt samarbete 
och mobilitet.

Ungdomspolitik
Enligt regleringsbrevet för 2019 hade MUCF inom det 
ungdomspolitiska uppdraget inga särskilt prioriterade 
frågor eller återrapporteringskrav.

Kostnaderna för myndighetens arbete med det 
ungdomspolitiska uppdraget har ökat jämfört med 
2018. Det kan till stor del förklaras med att myndighe-
ten haft möjlighet att återigen prioritera uppgiften att 
verka för att ungdomsperspektivet integreras i statliga 
myndigheters verksamhet och stödja utvecklingen av 
kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och 
landsting. Under 2018 var dessa uppgifter nedpriorite-
rade på grund av omlokaliseringen.

Kostnaderna för uppgiften att följa upp och analyse-
ra ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar 
har fortsatt öka. En av förklaringarna till det är att 
myndigheten under 2019 genomförde analyser och 
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spridning av utfallet av den datainsamling som gjordes 
2018.

Ökningen inom området ungas tillgång till me-
ningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter kan förkla-
ras med att MUCF har prioriterat ett arbete som har 
ingått i myndighetens instruktion sedan sommaren 
2018. MUCF har utvecklat myndighetens kommunika-
tiva arbete för att stödja målgruppen tjänstepersoner 

och kommunala beslutsfattare, genomfört kunskaps- 
och utbildningsinsatser inom öppen fritidsverksam-
het, arbetat med att identifiera behov och förslag 
för utveckling av öppen fritidsverksamhet och ökat 
omvärldsbevakningen och arbetat med att koppla 
europeiska styrdokument till nationell politik och lokal 
implementering.

 

TABELL 1.1 Totala intäkter och kostnader, tkr. 2017–2019

 2017* 2018 2019

Verksamhet: Ungdomspolitik

Anslag 39 608 37 034 45 607

Övriga intäkter 8 107 6 152 6 751

Kostnader -47 715 43 186 52 358

Summa 0 0 0

Verksamhet: Politiken för det civila samhället

Anslag 12 925 17 889 22 194

Övriga intäkter 949 123 0

Kostnader 13 874 18 012 -22 194

Summa 0 0 0

Verksamhet: Internationellt samarbete och mobilitet

Anslag 12 564 13 865 10 006

Övriga intäkter 10 787 16 134 16 116

Kostnader -23 351 -30 000 -26 122

Summa 0 0 0

Verksamhet: Omlokalisering, förvaltningsanslag

Förvaltningsanslag 1 614 12 276 1 762

Kostnader -1 614 -12 276 -1 762

Summa 0 0 0

Totala intäkter 86 554 103 474 102 436

Totala kostnader -86 554 -103 474 -102 436

* Omräkning avseende fördelning av verksamheterna för år 2017 har gjorts då ny indelning gäller från 2018.

Totala intäkter och kostnader

TABELL 1.2 Fördelning av förvaltningsanslaget, tkr. 2017–2019

 2017 2018 2019 Procent

Verksamhet: Ungdomspolitik 20 081 17 340 24 642 61

Verksamhet: Politiken för det civila 
samhället

9 822 5 970 9 766 25

Verksamhet: Internationellt samarbete 
och mobilitet

10 538 8 918 5 726 14

Totalt* 40 441 32 228 40 134 100

* Utöver verksamhetsområdena har förvaltningsanslaget använts till finansiering av omlokaliseringskostnader, 1 762 tkr (2018: 
12 276 tkr, 2017: 1 614 tkr) och kostnadsmässig avräkning av semesterlöneskuld, 46 tkr (2018: 107 tkr, 2017: 293 tkr) (se även kap 7 
Tilläggsupplysningar och noter, not 1) vilket ger total belastning på förvaltningsanslaget 2019 med 41 942 tkr.
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Statliga myndigheters arbete med ett 
integrerat ungdomsperspektiv och 
utvecklingen av kunskapsbaserad 
ungdomspolitik i kommuner och landsting
MUCF har som särskild uppgift inom ungdomspolitiken 
att verka för att ungdomsperspektivet integreras i stat-
liga myndigheters verksamhet och stödja utvecklingen 
av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och 
landsting.

Uppdrag som under 2019 hörde till uppgiften var 
att verka för att ungdomsperspektivet integreras i 
statliga myndigheters verksamhet, i kommuner och i 
regioner, att stödja kunskapsbaserad ungdomspolitik 
via verktyget Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspo-
litiken), samverkan för att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck samt genomförandet av myndighet-
ens rikskonferens.

MUCF har under året intensifierat samarbetet med 
Barnombudsmannen avseende arbetet med barn-
rätts- och ungdomsperspektivet samt med gruppen 
ungdomar som ingår båda myndigheternas uppdrag, 
de mellan 13 och 18 år. MUCF bedömer att samarbetet 
kan tydliggöra ansvaret för överlappande verksam-
heter. Samordningen underlättar, effektiviserar och 
förstärker också insatserna som är riktade mot kom-
muner och regioner.

MUCF har under 2019 aktivt valt att prioritera 
samverkan med de 27 myndigheter som ingår i Barn- 
och ungdomsnätverket, BUN. Nätverket fokuserar på 
barnets rättigheter och identifierar och samordnar 
insatser som berör barn och unga. MUCF bedömer att 
BUN-nätverket är en viktig målgrupp i arbetet kring 
att identifiera gällande rättigheter och behovet av för-
stärkta insatser för gruppen 18 till 25 år. MUCF ser som 
viktigt att det arbete som utgår från Barnkonventionen 
kompletteras med ett rättighetsbaserat ungdomsper-
spektiv för målgruppen unga i åldern 18–25 år.

Under 2019 har MUCF gett stöd till 21 kommuner i 
att genomföra Lupp, bland andra samtliga kommuner 
i Region Gävleborg. Myndigheten har under året tagit 
fram en utvärdering av Lupp-arbetet, Luppföljningen. 

Utvärderingen visar att deltagarna är nöjda med 
verktyget och det stöd de får av myndigheten. Men 
de efterfrågar mer stöd i analysarbetet och hur en-
kätresultat kan bidra till konkreta ungdomspolitiska 
insatser. Frågan om hur MUCF bättre kan stödja kom-
munernas proaktiva arbete är därför prioriterad inför 
de kommande åren.

Inom stödet till statliga myndigheters, regioners 
och kommuner arbete inom ungdomspolitik deltog 
MUCF sammanlagt i 32 olika arrangemang, och nådde 
nästan 3 000 deltagare. Den främsta spridningsakti-
viteten var rikskonferensen som är MUCF:s viktigaste 
årliga arrangemang.

Ungas etablering i arbets- och samhällslivet
MUCF har som en särskild uppgift inom ungdomspoli-
tiken att utifrån ungdomars olika förutsättningar och 
levnadsvillkor bidra till att ungdomar etablerar sig i 
arbets- och samhällslivet. Uppdrag inom området som 
myndigheten har arbetat med under 2019 är att ge 
stöd till aktörer som arbetar med unga som varken 
arbetar eller studerar, skolval i samband med EU-par-
lamentsvalet, insatser för en öppen och inkluderande 
miljö i skolan för unga hbtq-personer samt informa-
tionsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet 
för nyanlända och asylsökande barn och unga.

Unga som varken arbetar eller studerar är i behov 
av olika insatser och kontakter med flera samhälls
aktörer, vilket i sin tur genererar olika bedömningar 
och handlingsplaner. Sverige har ett gediget välfärds-
system och det finns goda ambitioner att verka för 
ungas etablering. Men flertalet aktörer uppfattar att 
systemet är komplext och svårt att överblicka, fram-
förallt på grund av det uppdelade ansvaret. Därför är 
utmaningen stor för MUCF i uppdraget att stödja de 
aktörer som bidrar till etablering av unga som varken 
arbetar eller studerar.

MUCF har under 2019 fortsatt att genomföra 
informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och 
jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och 
unga. Under 2019 har myndigheten arrangerat en na-
tionell konferens och åtta regionala utbildningsdagar 

TABELL 1.3 Fördelning av kostnader, ungdomspolitik. 2017–2019, tkr

 2017 2018 2019

Statliga myndigheters arbete med ett integrerat 
ungdomsperspektiv och utvecklingen av kunskaps-
baserad ungdomspolitik i kommuner och landsting

10 651 6 036 8 583

Ungas etablering i arbets- och samhällslivet 25 822 24 184 25 579

Ungas tillgång till meningsfulla och utvecklande 
fritidsaktiviteter

4 074 5 547 9 344

Ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar 2 413 6 391 8 791

Övriga uppdrag 4 756 1 029 61

Totalsumma 47 715 43 186 52 358
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Figur 1.1 Fördelning per politikområde, tkr. 2016–2019

Figur 1.2 Fördelning av kostnader, ungdomspolitik, tkr. 2019
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under namnet Rätt att veta!. Sedan starten 2017 har nu 
alla regioner nåtts av dessa regionala utbildningar.

Uppdraget att genomföra insatser för en mer inklu-
derande skolmiljö för unga hbtq-personer har pågått 
sedan 2014. MUCF har under 2019 bland annat gjort 
en utvärdering av utbildningsinsatserna. Resultaten 
pekar bland annat på att utbildningarna på många sko-
lor har ökat kvalitén på likabehandlingsarbetet, men 
att förbättringarna i kvalité förutsätter god förankring 
hos ledning och en möjlighet att avsätta långsiktiga 
resurser.

Det finns betydande skillnader inom ungdoms-
gruppen avseende deltagandet i det demokratiska 
livet, trots det generellt höga valdeltagandet och 
samhällsintresset bland unga. MUCF har under åren 
ständigt utvecklat arbetet med skolvalets genomför-
ande. Metodmaterialet Jag röstar – En studie om projekt 
för ökat valdeltagande togs fram under året. Under 
2019 års skolval till Europaparlamentet ökade antalet 
röstande elever med drygt 40 procent från 2014 års val 
till Europaparlamentet.

Därtill uppdaterade myndigheten publikationerna 
Youmo i praktiken och Öppna skolan! – Om hbtq, normer 
och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet. Därtill har 
MUCF genom det nordiska projektet Nabo bidragit till 
att sju studier med temat ungas sociala inkludering 
har tagits fram, en i respektive nordiska land samt på 
Åland, Grönland och Färöarna, med utgångspunkt i 
den svenska delstudien Fokus 18.

MUCF spred kunskap vid sammanlagt 77 olika 
arrangemang inom området ungas etablering i arbets- 
och samhällslivet, och nådde drygt 5 800 deltagare. 
Särskilda spridningsaktiviteter inom området ungas 
etablering i arbets- och samhällslivet har varit en serie 
workshops kring bättre förutsättning för unga som 
varken arbetar eller studerar, utbildningsdagarna 
riktade till vuxna som möter nyanlända och asylsökan-
de barn och unga samt utbildningsdagarna för en mer 
inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer.

Ungas tillgång till meningsfulla och 
utvecklande fritidsaktiviteter
MUCF har som en särskild uppgift inom ungdomspoli-
tiken att utifrån ungdomars olika förutsättningar och 
levnadsvillkor verka för att ungdomar har meningsfulla 
och utvecklande fritidsaktiviteter.

Uppdrag inom området som myndigheten har 
arbetat med under 2019 är organisationsbidraget till 
barn- och ungdomsorganisationer, stödet till barns och 
ungdomars organisering, stödet till öppen fritidsverk-
samhet samt uppdraget att stärka förutsättningarna 
att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.

Antalet organisationer som ansökte om organisa-
tionsstöd som barn- och ungdomsorganisationer för 
2019 ligger kvar på samma nivå som 2018. Däremot 
har antalet ansökningar avseende stödet till barns- och 
ungdomars organisering minskat från 98 ansökningar 
2018 till 74 ansökningar 2019.

Öppen fritidsverksamhet är i huvudsak ett kommu-
nalt ansvarsområde som saknar nationella mål och 
rekommendationer. Inom sitt uppdrag att verka för 
att unga har meningsfulla och utvecklande fritidsakti-
viteter har myndigheten tagit fram stödmaterial. Dels 
en kartläggning, Kompetens- och utvecklingsbehov i 
öppen fritidsverksamhet som visar på olika utvecklings-
områden i öppen fritidsverksamhet, främst riktad till 
beslutsfattare och tjänstepersoner. Dels stödmaterial 
riktade till praktiker på fritidsgårdar, Öppna fritidsverk-
samheten – om hbtq, normer och inkludering och Öppna 
fritidsverksamheten – om barnkonventionen. Myndighe-
ten har under 2019 samtalat med de organisationer 
som är verksamma inom öppen fritidsverksamhet och 
kommunala chefsnätverk som finns inom sektorn. Det 
som kom fram är att kommuner behöver fortsatt stöd 
kring styrning och uppföljning, kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning, samt hur de kan kvalitets-
säkra verksamheten och mäta resultat.

MUCF spred kunskap vid sammanlagt i 21 olika 
arrangemang inom området ungas tillgång till me-
ningsfulla fritidsaktiviteter, och nådde 2 200 deltagare. 
Särskilda spridningsaktiviteter under året har varit ett 
antal regionala spridningskonferenser för att sprida 
och lyfta arbetet med hbtq-inkluderande verksamhet i 
den öppna fritidsverksamheten.

Ungdomars levnadsvillkor, attityder och 
värderingar
MUCF har som en särskild uppgift inom ungdomspo-
litiken att följa upp och analysera ungdomars lev-
nadsvillkor, attityder och värderingar. Uppdrag inom 
området som myndigheten har arbetat med under 
2019 är webbportalen ungidag.se, rapporten Ung idag 
2019, Fokus 19, attityd- och värderingsstudien samt 
rapporten om unga hbtq-personers levnadsvillkor.

Myndigheten tog under 2019 fram kunskap om 
ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar 
genom sex studier. Hitta vägen – Ung idag 2019 hade 
som tema ungas väg genom skolsystemet och deras 
etablering i arbetslivet. Fokus 19 – Det vore ju kul om de 
frågade nån gång undersökte och beskrev ungas möj-
ligheter till inflytande i den lokala demokratiprocessen. 
Olika verkligheter – Unga hbtq-personer om sina levnads-
villkor kartlade skillnader mellan unga hbtq-personers 
och andra ungas upplevelser av sina levnadsvillkor. Re-
sultaten av attityd- och värderingsstudien publicerades 
i tre delrapporter, Unga med attityd – samhällsfrågor och 
demokrati, Unga med attityd – arbete och arbetsmarknad 
och Unga med attityd – Hälsa, fritid och framtid. Sam-
manlagt har nästan 7 900 exemplar av 2019 års sex 
studier spridits under året.

Under året spred MUCF kunskap om ungdomars 
levnadsvillkor, attityder och värderingar vid samman-
lagt 61 olika arrangemang och nådde nästan 5 800 
deltagare. En särskild spridningsaktivitet var den 
föreläsningsserie som myndigheten höll där resul-
taten från Fokus 18  Vilka ska med? Ungas sociala 
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inkludering i Sverige presenterades för sammanlagt 
1 500 deltagare vid 15 olika föreläsningar.

Politiken för det civila samhället
Enligt regleringsbrevet skulle MUCF under 2019 åter-
rapportera om sitt fortsatta arbeta med det förstärkta 
kunskapsuppdraget på anslag 13:5 Insatser för den 
ideella sektorn. I detta ingår att återrapportera om hur 
myndigheten arbetat med kunskapsutveckling, erfa-
renhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket 
och kunskapsstöd till civila samhället om det offentliga 
regelverket gällande organisationsformer, bidrag med 
mera enligt MUCF:s instruktion.

Kostnaderna för myndighetens arbete med po-
litiken för det civila samhället har ökat jämfört med 
2018. Kostnaderna har ökat för uppgiften att verka 
för att öka kunskapen om det civila samhällets villkor 
hos offentliga aktörer samt främja samverkan mellan 
statliga myndigheter och det civila samhället. Inom 
området har mer resurser fördelats till de redan 
pågående uppdragen, samtidigt som myndigheten 
har satt i gång arbetet med det nya uppdraget att 
utveckla kunskapsstöd till det civila samhället om det 
offentliga regelverket gällande organisationsformer, 
bidrag med mera.

 
Offentliga aktörers insatser i förhållande till 
politikområdets mål samt uppföljning av det 
civila samhällets villkor
MUCF har som en särskild uppgift inom politiken för 
det civila samhället att följa upp och analysera offentli-
ga aktörers insatser i förhållande till målet för politik-
området. Myndigheten ska också årligen följa upp det 
civila samhällets villkor utifrån de centrala principerna 
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, lång-
siktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Uppdrag inom området som myndigheten har 
arbetat med under 2019 är uppföljningen om det civila 
samhällets villkor och stödet romers engagemang i det 
civila samhället.

Årets uppföljningsrapport, Ideella föreningars villkor 
2018 – Uppföljning av principerna för det civila samhället 
beskriver hur ideella föreningars villkor skiljer sig åt 
utifrån de sex principerna: självständighet och obe-
roende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och 
insyn samt mångfald. Myndighetens aktuella studier 
inom området för civilsamhällespolitiken har spridits i 
2 000 exemplar under 2019.

Inom uppdraget att förbättra förutsättningarna 
för romers engagemang i det civila samhället och för 
romska organisationers deltagande i samhällslivet 
har myndigheten under 2019 genomfört olika insat-
sen. Uppstartsträffen var både en kunskapsstärkande 
insats samt ett erfarenhetsutbyte mellan romska och 
ickeromska organisationer. Träffar kring föreningstek-
nik har hållits vid fyra tillfällen för de romska organisa-
tionerna.

Inom området offentliga aktörers kunskap om det 
civila samhället och samverkan mellan statliga myndig-
heter och det civila samhället deltog MUCF i 19 arrang-
emang och spred kunskap till drygt 1 600 deltagare.

Offentliga aktörers kunskap om det civila 
samhället och samverkan mellan statliga 
myndigheter och det civila samhället
MUCF har som en särskild uppgift inom politiken för 
det civila samhället att verka för att öka kunskapen om 
det civila samhället hos offentliga aktörer samt främja 
samverkan mellan statliga myndigheter och det civila 
samhället.

Aktiviteter inom området som myndigheten har ar-
betat med under 2019 är uppdragsutbildningen Civila 
samhället i samhället, metoder för dialog och samver-
kan för att förbättra villkoren för det civila samhället, 
nätverkande med strategiska målgrupper, fördela stöd 
till studier om det civila samhället samt att ta fram 
kunskapsstöd till det civila samhället.

MUCF genomför utbildningen Civila samhället i sam-
hället i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola. 
Utbildningen genomfördes i tre moduler à tre dagar 
och samlade 24 deltagare.

TABELL 1.4 Fördelning av kostnader, politiken för det civila samhället.  
2017–2019, tkr

 2017 2018 2019

Offentliga aktörers insatser i förhållandet till 
politikområdets mål samt uppföljning av det civila 
samhällets villkor

1 744 1 615 2 288

Offentliga aktörers kunskap om det civila samhället 
och samverkan mellan statliga myndigheter och det 
civila samhället

3 994 5 975 7 897

Fördela statsbidrag 8 136 10 422 12 008

Totalsumma 13 874 18 012 22 194
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Inom uppdraget att ta fram kunskapsstöd till det 
civila samhället har myndigheten fokuserat i att höja 
ideella föreningarnas kunskap om föreningsteknik och 
om olika finansieringskällor, att förmedla grundläggan-
de kunskap om politiken för det civila samhället samt 
att ge samordnad information om olika bidrag som 
föreningarna kan söka.

Myndigheten har fortsatt att samla två myndighets-
nätverk kring civilsamhällesfrågor, det ena för tjänste-
personer och det andra för myndighetschefer. Under 
året har MUCF genomfört ett möte för myndighets-
chefer och två myndighetsnätverksmöten, det första i 
samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och 
det andra tillsammans med NOD med temat Demokra-
tivillkorsutredningen.

MUCF har fördelat medel till tre forskningsstudier 
om det civila samhället under 2019. Totalt inkom 35 
ansökningar. Kvalitén bedöms vara högre jämfört med 
tidigare år och då konkurrensen är hög har det lett till 
att flera bra ansökningar fått avslag.

MUCF har under året spridit kunskap om offentliga 
aktörers insatser i förhållande till civilsamhällespoliti-
kens mål samt om det civila samhällets villkor vid 12 
arrangemang och nått till drygt 1 100 deltagare.

Myndigheten har särskilt spridit den europeis-
ka koden för idéburna organisationers medverkan 
i beslutsprocessen. Det har skett både under olika 
arrangemang och genom de två vägledningarna, Knäck 
koden! där den tillämpas på samverkan i arbetet mot 
våldsbejakande extremism och Samla kraft!, där den 
tillämpas på samverkan kring asylmottagande och 
nyanländas etablering.

Fördela statsbidrag till det civila samhällets 
organisationer
MUCF har i uppgift att verka för att målen inom 
ungdomspolitiken och politiken för det civila samhäl-
let uppnås genom att fördela statsbidrag. MUCF har 
genom 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 2019 kunde organisationsbidrag sökas 
utifrån tre olika förordningar. Totalt fördelades cirka 
240 miljoner kronor. Under 2019 kunde projekt- och 
verksamhetsbidrag sökas utifrån sju olika syften 
och förordningar. En av bidragsformerna finns inom 
ungdomspolitiken och sex inom politiken för det civila 

samhället. Därtill har MUCF fördelat medel till forsk-
ning om det civila samhällets villkor. Totalt fördelades 
90,6 miljoner kronor i projekt- eller verksamhetsbidrag 
samt forskningsmedel.

Myndigheten har under 2019 spridit information 
om statsbidrag vid nio olika tillfällen och därmed nått 
drygt 1 000 personer. Under 2019 har 700 exemplar av 
övriga kunskapsproduktioner inom ämnet statsbidrag 
spridits.

Internationellt samarbete och mobilitet
Myndighetens kostnader för uppgifterna som rör inter-
nationellt samarbete och mobilitet har minskat under 
2019 jämfört med 2018. Det beror främst på minsk-
ningar inom EU-programmet Erasmus+.

Ansökningar till Erasmus+ och Europeiska soli-
daritetskåren har inkommit från 19 av de 21 länen, 
även om Stockholms, Skåne och Västra Götalands Län 
tillsammans står för 71 procent av ansökningarna.

Myndigheten har under året arbetat intensivt med 
kvalitetssäkring i arbetet med EU-bidragen och bland 
annat etablerat ett nära samarbete med Skatteverket. 
MUCF har också varit drivande på EU-nivå för att vida-
reutveckla möjligheter och mandat för de nationella 
programkontoren att upptäcka och agera mot oegent-
ligheter för att förhindra att bidragsmedel utnyttjas 
felaktigt.

Myndigheten har under 2019 spridit information 
om möjligheterna inom internationellt samarbete och 
mobilitet vid totalt 26 olika tillfällen och därigenom 
nått 1 800 personer.

 
Europeisk ungdomspolitik
MUCF har i uppgift att vara nationellt programkontor 
för Erasmus+ Ung och Aktiv och nationell korrespon-
dent för EU:s Youth Wiki-verktyg. Övriga uppdrag som 
myndigheten arbetat med under 2019 inom europeisk 
ungdomspolitik har varit att vara nationellt program-
kontor för Solidaritetskåren och att vara nationell 
korrespondent för EKCYP.

Under 2019 inkom 238 ansökningar inom Erasmus+ 
vilket är en minskning med nästan 25 procent jämfört 
med 2018. Det beror bland annat på att Europeisk 
volontärtjänst (EVS) sedan hösten 2018 är en del av Eu-
ropeiska solidaritetskåren. Kvaliteten på ansökningar 
är fortsatt relativt låg, vilket resulterar i en lägre andel 
beviljade projekt än vad budgeten egentligen ger ut-
rymme för. Att öka kvaliteten på ansökningarna genom 

TABELL 1.5 Fördelning av kostnader, internationellt samarbete och mobilitet 
2017–2019, tkr

 2017 2018 2019

Europeisk ungdomspolitik 19 726 26 138 23 054

Övriga uppdrag 3 625 3 861 3 068

Totalsumma 23 351 30 000 26 122
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Figur 1.3 Fördelning av kostnader, politiken för det civila samhället, tkr. 2019

Figur 1.4 Fördelning av kostnader, internationellt samarbete och mobilitet, tkr. 2019

    Offentliga aktörers insatser i förhållandet till  
politikområdets mål samt uppföljning av det  
civila samhällets villkor 

    Offentliga aktörers kunskap om det civila samhället  
och samverkan mellan statliga myndigheter och det 
civila samhället

   Fördela statsbidrag

   Europeisk ungdomspolitik 

  Övriga uppdrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2019

Verksamhetsöversikt | 19



utbildande insatser är något myndigheten kommer att 
fortsätta att arbeta med.

Arbetet med Solidaritetskåren var inne på sitt 
andra år under 2019. Under året inkom 41 projektan-
sökningar. Det finns ett relativt stort intresse bland 
organisationer och kommuner för att genomföra 
volontärprojekt. Ytterligare insatser krävs för att öka 
intresset för solidaritetsprojekt och projekt inom Soli-
daritetskårens yrkesdel.

Den Europeiska kommissionens ungdomspolitiska 
kunskapsportal Youth Wiki omfattar aktuell infor-
mation om respektive medlemslands bidrag till den 
europeiska ungdomspolitiken, genom omfattande 
beskrivningar av nio prioriterade områden. MUCF 
ansvarar för beskrivningarna för Sveriges del som 
bland annat omfattar nationell lagstiftning, strategier, 
prioriteringar och initiativ på respektive område samt 
styrning och ansvarsfördelning. Under 2019 har de 
befintliga kapitlen uppdaterats, jämförande analys om 
ungas möjligheter till inflytande genomförts och ett 
nytt kapitel om ungdomsarbete förberetts.

Myndigheten har i uppdrag att representera Sverige 
som nationell korrespondent för European Knowledge 
Centre for Youth Policy, EKCYP. EKCYP är en online-da-
tabas avsedd att ge ungdomsområdet tillgång till kun-
skap och information om ungas situation i hela Europa. 
Under 2019 har MUCF bidragit i kunskapsinsamling 
om respektive lands ungdomsarbete, i framtagande 
av utvärderingsmodeller för ungdomspolitiken och 
i forskningsprojekt kring vilka professioner som är 
involverade i ungdomsarbete, om digitalisering och 
social inkludering, om europeiskt medborgarskap och 
om ungas politiska deltagande.

Övriga uppdrag
MUCF har i uppgift att vara nationell kontaktpunkt för 
Europa för medborgarna och att representera Sveri-
ge i Nordiska barn- och ungdomskommittén. Övriga 
uppdrag inom internationellt samarbete och mobilitet 
under 2019 har varit uppdraget att höja kunskapen 
om och förståelsen för EU, deltagandet i EU-projektet 
Becoming a part of Europe, projektet Nabo – ung-
as sociala inkludering i Norden och uppdraget att 
representera Sverige i Joint Working Group on Youth 
(Barentssamarbetet).

MUCF är nationell kontaktpunkt för EU-programmet 
Europa för medborgarna. Som nationell kontaktpunkt 
har myndigheten i uppgift att öka kunskapen om pro-
grammet och främja deltagandet i Sverige. Under året 
har MUCF genomfört 18 aktiviteter och informations-
insatser om de bidragsmöjligheter som finns inom 
programmet.

MUCF har i uppdrag att genomföra utbildnings- och 
kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunska-
pen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska 
unionen. MUCF har under 2019 skapat ett utbildnings-
paket i fyra delar. Den första delen är kurser i EU-kun-
skap och demokratifrågor och riktade sig till personer 

som arbetar med unga. Som komplement till kurserna 
spreds information om EU genom sociala medier för 
att skapa ett engagemang i EU-frågor. Den tredje delen 
är en webbaserad utbildning. Den fjärde delen består 
av en verktygslåda i form av presentationer, informa-
tionsfilm och en samling av olika metoder för att öka 
ungas kunskap om EU.

Nordiska barn- och ungdomskommittén har under 
det isländska ordförandeskapet arbetat vidare med ge-
nomförandet av den tvärsektoriella strategin för barn 
och unga i Norden 2016–2022. En undersökning som 
genomfördes under 2019 visade att ministerrådet efter 
tre års arbete med den tvärsektoriella strategin för 
barn och unga har en ökad medvetenhet om hur barn 
och unga påverkas av arbetet, genomfört ett betydligt 
större integreringsarbete i sina strategiska processer, 
samt inrapporterat väsentligt fler projekt som berör 
barn och unga. Att arbetet fått genomslag har även 
visat sig i att efterfrågan på ungas deltagande i olika 
projekt inom ministerrådet har ökat under 2019.

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden är ett 
projekt som lanserades under det svenska ordförande-
skapet i nordiska ministerrådet 2018. Projektet löper 
över perioden 2018–2020 och syftar till att synliggöra 
ungdomsperspektivet på social inkludering genom 
rösterna från unga i Norden. Under 2019 har sju 
empiriska undersökningar genomförts, en i respektive 
nordiskt land samt på Åland, Grönland och på Färöar-
na, med utgångspunkt i den svenska delstudien Fokus 
18, kring temat social inkludering.

Sverige har haft ordförandeskapet inom Barents-
samarbetet från oktober 2017 till oktober 2019. Unga 
har utpekats som en prioriterad målgrupp för den peri-
oden. MUCF representerar Sverige i samarbetets Joint 
Working Group on Youth, JWGY. JWGY har medverkat 
på andra arbetsgruppers möten samt samarbetat med 
Barents Regional Youth council, BRYC, med ungdoms-
representanter från hela regionen. JWGY har under 
2019 tagit fram rekommendationer som bland annat 
fokuserar på strategiskt synliggörande av ungdoms-
samarbete.
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Resultat 2019
Regeringen beslutade i augusti 2017 att Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) skulle 
omlokaliseras från Stockholm till Växjö där myndig-
heten ska ha sitt säte. Omlokaliseringen skulle vara 
avslutad senast den 1 februari 2019.

Myndighetens övergripande mål med omlokali-
sering var att hålla igång nödvändig verksamhet så 
ostörd som möjligt, vilket krävde särskilda insatser 
både avseende arbetet med personal och med lokaler. 
Målet för arbetet med personal var att minimera an-
talet vakanta tjänster under omlokaliseringsperioden 
och att överföra all nödvändig kunskap och kompetens 
till ny personal. Målet för arbetet med lokaler var att 
verksamheten skulle drivas i ändamålsenliga lokaler 
under hela perioden.

Enligt ledningens bedömning var det särskilt viktigt att 
medarbetare med nyckelkompetens och erfarenhet skul-
le finns kvar under 2019, för att dokumentera myndighe-
tens verksamhet och för att introducera nya medarbetare 
och föra över kunskap inom de olika sakområden. 
Samtidigt skulle tillräckligt många medarbetare kunna 
anställas i Växjö för att säkerställa kompetensöverföring-
en. En mycket aktiv personalpolitik och rekrytering har 
pågått under hela omlokaliseringstiden, vilket har lett till 
att flera anställda pendlade längre än vad myndigheten 
vågat hoppas på. Nyrekryteringen har gått bra, personal 
har rekryterats från hela södra Sverige.

Samverkansmötena och samarbetet med de fackliga 
organisationerna och skyddsombuden har varit mycket 
viktiga för genomförandet av omlokaliseringsarbetet.

Lokaletablering i Växjö skedde i två steg. Först hyrdes 
en tillfällig lokal vid universitetsområdet, med få ar-
betsplatser till att börja med men med en möjlighet att 
successivt öka lokalytan. Under januari 2019 skedde så-
ledes två flyttar, en från permanenta lokaler i Stockholm 
och en från de tillfälliga lokalerna i Växjö till ett verksam-
hetsbaserat kontor i centrala Växjö. Arkiv och datorser-
ver ställde särskilda krav på planering inför flytt.

Den 1 februari var allt på plats och den 4 februari 
kunde arbetsplatsen tas i bruk. En intern invigning 
skedde med några få gäster på plats, såsom represen-
tanter från regeringskansli och lokal media. Den 24 
april skedde den officiella invigningen med statsrådet 
Amanda Lind som invigningstalare och många externa 
gäster närvarande.

Arbetet med rekryteringar, introduktion, perso-
nalutbildning och verksamhetsplanering har fortsatt 
under hela året. I huvudsak har myndigheten lyckats 
med att med god kvalitet leverera alla myndighetsbe-
slut och återrapporteringskrav, med endast ett mindre 
ekonomiskt underskott.

Den sammantagna bedömningen av myndighe-
tens arbete med omlokaliseringen blev något över 
förväntan. Processen har varit arbetskrävande och det 
kommer att ta ytterligare en tid innan myndigheten 
kan leverera med full kraft.

Resultatuppföljning
Myndighetens samlade resultatuppföljning som 
följer nedan är indelad i två delar. Först kommer en 
beskrivning av myndighetens resultat när det gäller 
de instruktionsbundna uppdragen att ta fram, samla 
och sprida kunskap samt att fördela statsbidrag. Det 
är en fortsättning av den prestationsredovisning som 
MUCF genomförde under åren 2015–2018. Redovis-
ningen innehåller nyckeltal i form av volyminformation 
och i någon utsträckning även kvalitet, och beskriver 
därmed omfattningen av de viktigaste produkter och 
tjänster som lämnar myndigheten.

Därefter följer en bedömning av myndighetens 
insatser, indelad enligt myndighetens uppgifter inom 
ungdomspolitiken, politiken för det civila samhället och 
internationellt samarbete. Här finns även en beskriv-
ning av hur myndigheten har arbetat med samordning 
och samverkan.

Resultatredovisningen är ett utvecklingsområde för 
myndigheten, årets redovisning präglas av att resul-
tatuppföljningen har fått stå tillbaka för arbetet med 
omlokalisering, och även av att en mycket stor andel av 
medarbetarna är nya på myndigheten.

Resultat inom arbetet med kunskap och 
bidrag

Ta fram, samla och sprida kunskap
Av MUCF:s 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. Här beskrivs studier och 
övriga kunskapsproduktioner som lämnar myndighe-
ten i form av publikationer, möten med målgrupperna 
för att förmedla kunskap inom politikområdena i form 
av spridningstillfällen samt kommunikation genom 
myndighetens digitala kanaler.

Publikationer
Studier används som samlande begrepp för rapporter 
och utredningar som myndigheten tar fram och som 
sammanställer kunskap om villkoren för unga respek-
tive för civilsamhället. Inom ungdomspolitiken ligger 
studiernas 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 värde-
ringsstudie vart sjätte år samt webbportalen ungidag.
se där myndigheten löpande sammanställer och 
analyserar statistik i form av indikatorer. Uppföljningen 
av det civila samhällets villkor sker främst i den årliga 
rapporten Civila samhällets villkor.

Myndigheten genomförde 7 studier 2019, jämfört 
med 6 studier 2018 och 11 studier 2017. Antalet studier 
beror vanligtvis på vilka uppdrag som myndigheten 
fått, och kan därför variera något från år till år. Dessut-
om varierar studierna i omfattning och komplexitet.
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Årets studier inom politiken för det civila samhället:

• Ideella föreningars villkor 2018 – Villkoren för det 
civila samhället 2018

Årets studier inom ungdomspolitiken:

• Hitta vägen! Ung idag 2019
• Unga med attityd 2019, del 1 – Samhällsfrågor och 

demokrati
• Unga med attityd 2019, del 2 – Arbete och arbets-

marknad
• Unga med attityd 2019, del 3 – Hälsa, fritid och framtid
• Fokus 19 – Det vore ju kul om de frågade nån gång
• Olika verkligheter – Unga hbtq-personer om sina 

levnadsvillkor

Därtill tog myndigheten fram kortrapporten Hur mår 
det civila samhället? Uppföljning av det civila samhällets 
villkor 2017 och 2018, som sammanfattar de två senaste 
rapporterna om det civila samhällets villkor.

Myndigheten följer upp studiernas spridning i form 
av nedladdning från webbplatsen och distribution av 
fysiska publikationer. Under 2019 har myndigheten 
spridit sina aktuella studier (från de tre senaste åren 
2019, 2018 och 2017) i större utsträckning jämfört med 
året innan, i 12 600 exemplar (4 600 exemplar 2018 och 
15 100 exemplar 2017).

Detta trots att myndigheten från och med 2019 
endast inräknar unika användare i sammanställningen 
av digital spridning, till skillnad från tidigare år då varje 
nedladdning räknades med i resultatet. Attityd- och 
värderingsstudiens tre delrapporter, Ung idag 2019, 
Fokus 19 samt Villkoren för det civila samhället var de 
mest spridda studierna under 2019.

Som övriga kunskapsproduktioner räknar myndig-
heten olika stödmaterial, främst för dem som arbetar 
med unga, eller med frågor som berör unga, och 
för dem som arbetar i eller gentemot civilsamhällets 
organisationer. Dessa skrifter är ofta avsedda att vara 
ett stöd i arbetet, till exempel genom att de belyser 
olika metoder eller processer inom ett specifikt kun-
skapsområde. Vidare ingår skrifter och rapporter där 
myndigheten beskriver erfarenheter och resultat av 
MUCF:s uppdrag med stödjande karaktär, något som 
kan fungera som ett kunskapsunderlag för framtida 
arbete med liknande verksamheter. Formella återrap-
porteringar av uppdrag ingår inte.

Under 2019 tog myndigheten fram 10 övriga kun-
skapsproduktioner (13 under 2018 och 25 under 2017). 
Antalet kunskapsproduktioner varierar från ett år till 
ett annat utifrån de uppdrag som myndigheten har. 
Myndighetens egna initiativ till kunskapsproduktioner 
inom olika områden spelar naturligtvis också roll för 
det totala antalet.

Under 2019 har myndigheten spridit sina aktuel-
la kunskapsproduktioner (från de tre senaste åren 
2019, 2018 och 2017) i mindre utsträckning jämfört 

med året innan, i 9 500 exemplar (38 400 exemplar 
2018 och 61 800 exemplar 2017). Det förklaras främst 
med de stora volymerna av Prata politik och Skolval 
2019 som spreds under 2018. Även här gäller att 
myndigheten från och med 2019 endast inräknar unika 
användare i sammanställningen av digital spridning, 
till skillnad från tidigare år då varje nedladdning räkna-
des med i resultatet. Youmo i praktiken, Öppna skolan! 
och Öppna fritidsverksamheten var de mest spridda 
kunskapsproduktionerna under 2019.

Årets övriga kunskapsproduktioner inom politiken för 
det civila samhället:

• Organisationsbidragens användning och effekter. 
Resultat och effekter 2019

• Projektbidragens användning och effekter. Resultat 
och effekter 2019

• Antidiskrimineringsverksamheter 2019
• Partsgemensamt forum 2018

Årets övriga kunskapsproduktioner inom ungdomspo-
litiken:

• Öppna fritidsverksamheten
• Öppna fritidsverksamheten – om barnkonventionen
• Öppna skolan!
• Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fri-

tidsverksamhet
• Luppföljning 2015–2018
• Jag röstar – En studie om projekt för ökat valdeltagande

Därtill har myndigheten under 2019 uppdaterat väg-
ledningen Youmo i praktiken.

Den sammantagna bedömningen av myndighe-
tens arbete under 2019 med att ta fram kunskap är 
att resultatet blev något över förväntan. Inom det 
ungdomspolitiska området har kunskap tagits fram 
och analyserats inom de centrala delarna inflytande, 
deltagande, etablering och fritid, i form av både statis-
tisk analys, kvalitativa studier, metodstöd och utvär-
dering. Inom civilsamhällespolitiken har ny kunskap 
tagits fram kring ideella föreningars villkor och effekter 
av myndighetens bidragsgivning har sammanställts, 
vilket är ett resultat enligt förväntan. Den samman-
tagna bedömningen av myndighetens arbete under 
2019 med att sprida kunskap är något över förväntan. 
Myndighetens aktuella studier har uppmärksammats 
och spridits i en större omfattning jämfört med 2018. 
De övriga kunskapsproduktionerna däremot har inte 
nått lika höga spridningsvolymer som åren innan, vil-
ket delvis kan förklaras genom skiftande spridningsbe-
hov och materialproduktion inom de olika uppdragen 
det aktuella året.

Spridningstillfällen
Ett spridningstillfälle är när en företrädare för myndig-
heten presenterat kunskap inom ungdomspolitiken 
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eller civilsamhällespolitiken för fysiskt närvarande 
publik eller i ett webbinarium. Uppgifterna om antal 
deltagare i arrangemang som myndigheten inte har 
ansvarat för är ungefärliga och baseras på myndighet-
ens uppskattning.

MUCF genomförde och deltog under året i 183 sprid-
ningsaktiviteter i form av träffar, seminarier och konferen-
ser, med sammanlagt 13 300 deltagare (antalet deltagare 
2018 var 10 300 och 2017 var antalet 14 100). Antalet 
deltagare på de 81 egna arrangemangen var 4 000.

MUCF har bett deltagarna i myndighetens konfe-
renser och seminarier att svara på en utvärdering av 
arrangemangen. Här redovisas andelen som svarat 
antingen 4 eller 5 på en skala från 1 (inte alls bra) till 5 
(mycket bra). De konferenser och seminarier där svars-
frekvensen för utvärderingen varit under 50 procent 
redovisas inte.

Under hösten arrangerades rikskonferensen med 
717 deltagare. Andelen av deltagare som ansåg att ut-
bildningsdagens innehåll var användbart i arbetet var 
72 procent och 85 procent svarade att helhetsintrycket 
var bra. Svarsfrekvensen var 54 procent, vilket gör att 
resultaten inte är helt tillförlitliga.

Årets kunskapskonferens hade temat Elitism eller en-
gagemang – En kunskapskonferens om civilsamhället och 
dess samverkan med offentlig verksamhet. Sammanlagt 
190 personer deltog i konferensen. Konferensutvärde-
ringen besvarades av 59 procent av deltagarna. Nästan 
94 procent ansåg att helhetsintrycket av konferensen 
var bra och 85 procent svarade att innehållet var an-
vändbart i arbetet.

Myndigheten arrangerade åtta regionala utbild-
ningsdagar inom uppdraget om informationsinsatser 
rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet för nyan-
lända och asylsökande barn och unga. Andelen av 
deltagare som ansåg att utbildningsdagens innehåll 
var användbart i arbetet var 76 procent och 91 procent 
svarade att helhetsintrycket var bra.

Även en nationell utbildningsdag arrangerades 
inom uppdraget om informationsinsatser. Andelen 
som ansåg att innehållet var användbart i arbetet var 
74 procent och 91 procent av deltagarna svarade att 
helhetsintrycket var bra/mycket bra.

MUCF har genomfört föreläsningar och workshops 
i åtta skolor inom uppdraget insatser för en öppen och 
inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. I 
fyra av skolorna var svarsandelen minst 50 procent av-
seende workshops. Antalet svar totalt var 46, varav 98 
procent svarade att workshopens innehåll är använd-
bart i arbetet, och också 98 procent att deras helhetsin-
tryck av workshopen var bra.

MUCF har genomfört utbildningar inom uppdraget 
som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktig-
heten i frågor om Europeiska unionen. Myndigheten 
har i samarbete med Bromma Folkhögskola skapat ett 
utbildningspaket i fyra delar. Kurserna har ägt rum i 
Stockholm, Malmö och Härnösand med totalt 42 antal 
deltagare. Vid utvärderingen svarade 65 procent av 

deltagarna att utbildningens innehåll är användbart 
i arbetet, och 73 procent att deras helhetsintryck av 
utbildningen var bra.

Spridning genom seminarier och konferenser har 
ökat jämfört med 2018 och ligger åter på en hög nivå. 
Deltagarna har bedömt kvalitén av MUCF:s utbildningar 
och konferenser som god, för de flesta arrangemang-
en ger nio av tio deltagare betyget 4 eller 5 avseende 
helhetsintrycket. Myndigheten har också lyckats väl med 
att möta målgruppens behov, utifrån svaren på frågan 
om den kunskap de fått genom utbildningen är använd-
bart i arbetet. Myndigheten har fastställt att kvaliteten 
bedöms som god när minst 75 procent av deltagarna 
håller med om att kunskapen är användbar. De flesta 
arrangemangen når upp till 75-procentsnivån.

Digitala kanaler
MUCF:s digitala kanaler som är gemensamma för poli-
tikområdena omfattar webbplatsen mucf.se, myndig-
hetens nyhetsbrev samt myndighetens Facebook-, 
Twitter- och Instagramkonton.

Inom ungdomspolitiken har myndigheten webb-
platsen ungidag.se som presenterar statistik om ungas 
levnadsvillkor i Sverige. MUCF:s internationella nyhets-
brev och Facebookkonto tillhör också det ungdomspo-
litiska området.

Det totala antalet kanaler under 2019 var 8, jämfört 
med 9 under 2019 och 12 under 2017.

Det sammanlagda antalet besök på myndighet-
ens två webbplatser 2019 blev 268 000, jämfört med 
284 000 året innan (tre webbplatser) och 351 700 
under 2017 (fyra webbplatser).

Antalet mottagare av myndighetens två nyhetsbrev 
var 44 720 vilken är betydligt högre än året innan, 
28 943 (två nyhetsbrev) och 2017 då antalet mottagare 
var 13 565 (tre nyhetsbrev). Definitionen av mottagare 
är de som frekvent tar emot och öppnar myndighetens 
nyhetsbrev.

Antalet följare på MUCF:s sociala medier var 13 200, 
jämfört med 12 000 året innan och 11 000 under 2017.

Den sammantagna bedömningen av myndighet-
ens arbete med digitala kanaler under 2019 är något 
över förväntan. Att nå målgrupperna med aktuell 
information genom nyhetsbrev och via sociala medier 
är en nyckel till framgång avseende kunskapssprid-
ning kring myndighetens verksamhet. Det är svårare 
att bedöma arbetet med myndighetens webbplatser 
utifrån besöksstatistiken, eftersom två av de tidigare 
fyra webbplatserna (temaunga.se och civsam.se) inte 
längre är aktiva.

Fördela statsbidrag
MUCF har genom instruktion, regleringsbrev, förord-
ningar och särskilda regeringsbeslut i uppdrag att för-
dela bidrag till ideella organisationer och kommuner 
samt i vissa fall även till andra typer av organisationer.

Myndigheten hanterade 2019 tre statsbidrag i 
form av organisationsstöd, sju statsbidrag i form av 
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projekt- och verksamhetsstöd, två bidrag till interna-
tionellt samarbete och ett bidrag till studier. Totalt 
togs det under året 1 063 beslut om ansökningar eller 
slutrapporter. Under 2018 togs 1 291 beslut, och 2017 
togs 1 484 beslut.

Det togs 218 beslut om organisationsbidrag 2019, 
vilket är 10 fler jämfört med 2018. Antalet beslut om 
projekt och verksamhetsbidrag var 845, vilket är 238 
färre jämfört med 2018. Anledningen till minskningen 
är bland annat att MUCF under året inte har fördelat 
bidrag till samverkansinsatser för unga som varken 
arbetar eller studerar. Vidare har antalet ansökningar 
minskat inom ett antal bidragsformer, så som bidrag till 
verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakan-
de extremism, bidrag till insatser för ökad deltagande 
i europaparlamentsvalet jämfört med motsvarande bi-
drag till riksdagsvalet året innan. Också inom Erasmus+ 
och Europeiska solidaritetskåren har antalet ansökning-
ar gått ned. På grund av att MUCF:s omlokalisering, 
med etablering på annan ort och rekrytering av ett stort 
antal nya medarbetare, har myndigheten varit återhåll-
sam när det gäller att sprida information om bidrag un-
der 2019. Detta för att undvika att antalet ansökningar 
skulle bli högre än vad den nya organisationen har haft 
förutsättningar att hantera.

MUCF har arbetat med kvaliteten i bidragshantering-
en på olika sätt. Ett mått på kvalitet i handläggningen 
är utfall i ärenden där organisationer har överklagat ett 
bidragsbeslut från MUCF. En genomgång av samtliga 
domar sedan 2016 visar att domstolen har delat MUCF:s 
bedömning i sak i samtliga fall förutom ett. Detta får 
betraktas som ett mycket gott utfall och mått på att 
MUCF:s bidragshantering håller hög kvalitet.

Ett annat mått tas fram i den enkätundersökning 
som myndigheten varje år skickar till de som mottagit 
ett beslut (bifall eller avslag) på sin bidragsansökan. 
Det sammanvägda resultatet av enkäten för år 2019 
var att 83 procent av de svarande instämde i att 
bidragshanteringen i mycket eller ganska hög grad är 
tillgänglig, rättssäker och effektiv (svar 4 och 5 på en 
femgradig skala). 2018 var det 80 procent och 2017 var 
det 83 procent. Myndigheten anser att resultatet är 
tillfredsställande om 90 procent anser att bidragshan-
teringen i mycket eller ganska hög grad är tillgänglig, 
rättssäker och effektiv.

MUCF:s samlade bedömning av arbetet med att 
fördela statsbidrag är att myndigheten har lyckats med 
att bibehålla den höga kvaliteten i handläggningen, 
trots ett så gott som totalt utbyte av personal, men att 
det fortfarande finns områden som behöver utvecklas.

Bedömning av myndighetens insatser inom 
det ungdomspolitiska området
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.

Myndigheten har inom det ungdomspolitiska områ-
det fortsatt producera och sprida information som är 
lättillgänglig för de olika professioner som ansvarar för 
ungas välfärd. Myndigheten deltog i totalt 147 arrang-
emang inom ungdomspolitik, och nådde därigenom 
12 000 åhörare (vissa arrangemang handlade även om 
civilsamhällespolitik eller internationellt samarbete).

Myndigheten har under året tagit fram 6 studier 
inom det ungdomspolitiska området. Omkring 10 600 
exemplar av aktuella studier har spridits under 2019.

Myndigheten har under året tagit fram eller uppda-
terat 7 olika kunskapsproduktioner inom det ungdoms-
politiska området. Omkring 8 800 exemplar av aktuella 
kunskapsproduktioner har spridits under 2019.

Statliga myndigheters arbete med ett 
integrerat ungdomsperspektiv och 
utvecklingen av kunskapsbaserad 
ungdomspolitik i kommuner och landsting
Den sammantagna bedömningen av myndighetens 
arbete under året är att det ligger i linje med förväntan 
avseende antalet insatser och insatsernas omfatt-
ning, och avseende kvalitet i genomförande. Trots att 
personalstyrkan till stor del består av nya medarbe-
tare så har myndigheten lyckats genomföra samtliga 
uppdrag. Dessutom har myndigheten lagt grunden för 
en pedagogisk förklaringsmodell kring rättighetsbase-
rat ungdomsperspektiv, något som har efterfrågats av 
myndigheter och offentliga aktörer.

Avseende uppgifterna att bidra till samordning av 
statliga insatser och att samverka med myndigheter, 
kommuner, regioner och det civila samhällets organisa-
tioner har myndigheten arbetat genom etablerade nät-
verk, så som det Barn- och ungdomspolitiska nätverket 
(BUN) och Reglab, och därigenom nått goda resultat.

Kvaliteten i myndighetens arbete bedöms som till-
fredsställande. Bedömningen bygger på att deltagare i 
myndighetsnätverk efterfrågat myndighetens kunskap 
om ungdomsperspektiv och att kommuner som ge-
nomfört Lupp har lämnat höga betyg vid utvärdering-
ar. Därtill visar en utvärdering av de kommuner som 
genomförde Lupp mellan åren 2015–2018 att andelen 
som är nöjda med Lupp som verktyg är 100 procent.

Ungas etablering i arbets- och samhällslivet
Den sammantagna bedömningen av myndighetens 
arbete under året är att det ligger i linje med förvän-
tan avseende insatsernas omfattning och kvalitet i 
genomförandet. Genomförandet av 2019 års skolval 
till Europaparlamentet lyckades väl då antalet röstande 
elever ökade med drygt 40 procent från 2014 års val. 
En utvärdering av arbetet kring Youmo visar att väg-
ledningen Youmo i praktiken är ett uppskattat material 
och att utbildningen Rätt att veta! har bidragit till ökad 
kompetens i arbetet med unga. Ett välfungerande 
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samarbete kring uppdraget att arbeta med unga som 
varken arbetar eller studerar (uvas) har etablerats med 
SKR, Skolverket och Dua.

Ungas tillgång till meningsfulla och 
utvecklande fritidsaktiviteter
Myndigheten bedömer att arbetet under året är i linje 
med förväntan avseende antalet insatser och kvalitet 
i genomförandet. Arbetet med att ta fram stödstruk-
turer för att möta de kompetens- och utvecklingsbe-
hov som finns i landets öppna fritidsverksamheter 
fortsätter och kommunerna efterfrågar stöd inom 
området. De särskilda behoven som finns hos unga 
hbtq-personer och unga med funktionsnedsättningar 
har uppmärksammats särskilt. Samverkan med statliga 
myndigheter, organisationer inom fritidsområdet och 
med SKR är väletablerat och omfattar sedan 2019 även 
det europeiska projektet Europe Goes Local, som syftar 
till att skapa incitament för att höja kvaliteten i den 
öppna fritidsverksamheten.

Ungdomars levnadsvillkor, attityder och 
värderingar
Myndigheten har under 2019 tagit fram 6 studier 
avseende ungdomars levnadsvillkor, attityder och 
värderingar. Studierna belyser ungdomspolitikens 
centrala delar inflytande, deltagande, etablering och 
fritid. Årets studier har nått väl fram, nära 7 900 exem-
plar har spridits under 2019 trots att två av studierna 
publicerades sent på året. Myndighetens bedömning 
är att myndigheten har lyckats väl i arbetet med at ta 
fram kunskap om ungdomars levnadsvillkor, attityder 
och värderingar, se även Publikationer i avsnitt Resultat 
inom arbetet med kunskap och bidrag.

Bedömning av myndighetens insatser inom 
det civilsamhällespolitiska området
Arbetet med att prioritera att inhämta erfarenheter 
från och sprida kunskaper till strategiskt utvalda mål-
grupper inom offentlig sektor om metoder för dialog 
och samverkan med organisationer i civilsamhället har 
bedrivits med stöd av ett flertal uppdrag. MUCF har 
bland annat drivit ett myndighetsnätverk kring civil-
samhällesfrågor och spridit kunskap om metoder för 
bättre samverkan mellan det civila samhället och den 
offentliga sektorn.

Myndigheten har spridit kunskap om det civila 
samhällets villkor genom totalt 31 arrangemang inom 
politikområdet, och har därigenom nått 2 300 åhörare 
(vissa arrangemang handlade även om ungdomspolitik 
eller internationellt samarbete).

Myndigheten har under året tagit fram en studie 
inom politiken för det civila samhället. Omkring 2 000 
exemplar av aktuella studier har spridits under 2019.

Myndigheten har under året tagit fram 4 olika 
kunskapsproduktioner inom området för civilsamhäl-
lespolitik. Omkring 750 exemplar av aktuella kunskaps-
produktioner har spridits under 2019.

Offentliga aktörers insatser i förhållande till 
politikområdets mål samt uppföljning av det 
civila samhällets villkor
MUCF har som särskild uppgift inom politiken för det 
civila samhället att följa upp och analysera offentliga ak-
törers insatser i förhållande till målet för politikområdet.

Myndighetens bedömning är att insatserna avseen-
de uppföljning av det civila samhällets villkor genom 
uppföljningsrapporten har bidragit till att målen inom 
politiken för det civila samhället uppnås.

Offentliga aktörers kunskap om det civila 
samhället och samverkan mellan statliga 
myndigheter och det civila samhället
MUCF har som särskild uppgift inom politiken för det civi-
la samhället att verka för att öka kunskapen om det civila 
samhället hos offentliga aktörer samt främja samverkan 
mellan statliga myndigheter och det civila samhället.

Den sammantagna bedömningen av myndighe-
tens arbete under året är att det ligger in linje med 
förväntan avseende antalet insatser och insatsernas 
omfattning samt över förväntan avseende kvalitet i 
genomförande. Myndigheten har under 2019, trots 
omlokalisering, lyckats genomföra samtliga planerade 
uppdrag. Avseende spridningsaktiviteter har myn-
digheten prioriterat spridning via etablerade nätverk. 
Kvaliteten i myndighetens arbete bedöms som god 
vilket återspeglas av att deltagare på myndighetens 
arrangemang lämnat höga betyg.

Bedömning av myndighetens insatser inom 
internationellt samarbete
MUCF:s insatser inom internationellt samarbete omfat-
tar både uppgifter inom europeisk ungdomspolitik och 
andra uppdrag och samarbeten inom EU, Norden och 
Barents.

Myndigheten har spridit kunskap om internationellt 
samarbete genom totalt 26 arrangemang, och har 
därigenom nått 1 800 åhörare (vissa arrangemang 
handlade även om ungdomspolitik eller politiken om 
det civila samhället).

Trots den stora andelen nya medarbetare har MUCF 
handlagt ansökningar och genomfört sina uppgifter 
inom både det europeiska kunskapsuppdraget och 
europeiskt och nordiskt samarbete i rätt tid och utan 
att ge avkall på kvalitén.

Arbetet med Erasmus+ bidrar också till att nå det 
nationella ungdomspolitiska målet bland annat genom 
att Erasmus+ har en uttalad prioritering på unga med 
begränsade möjligheter. Effekterna av deltagandet har 
studerats av det europeiska forskningsnätverket RAY 
(Research-based Analysis and Monitoring of European 
Youth Programmes). Resultaten visar bland annat att 
medverkan i programmet på olika sätt har förbättrat 
deltagarnas förmågor, kompetenser och viljan att 
engagera sig i samhällsfrågor.
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2 Ungdomspolitik

Uppdrag
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att alla ung-
domar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Ungas etablering i arbets- och 
samhällslivet
Stöd till aktörer som arbetar med unga som 
varken arbetar eller studerar
MUCF har sedan mars 2018 i uppdrag att stödja de ak-
törer, i första hand kommuner, som arbetar i verksam-
heter som bidrar till etablering av unga som varken 
arbetar eller studerar (Uvas). En inledande redovisning 
lämnades till regeringskansliet den 15 april 2019, i den 
sammanställde myndigheten egna och andras tidigare 
erfarenheter från området samt preciserade hur 
uppdraget vidare ska genomföras. En första återrap-
portering av myndighetens kunskap om systemhinder 
lämnas till Kulturdepartementet i februari 2020.

Myndigheten har under 2019 genomfört workshops 
i 14 kommuner i syfte att stödja lokal organisations- 
och verksamhetsutveckling så att förutsättningar 
skapas för att ge unga som varken arbetar eller stude-
rar ett tidigt och samordnat stöd. Workshops genom-
fördes i kommuner som visat intresse för uppdraget 
under dess planeringsfas. Det har varit en utmaning 
att nå rätt målgrupp, det vill säga förvaltningschefer, 
och under hösten har metodmaterialet omarbetats 
och inbjudningarna riktas numer personligen till kom-
munchefen i berörd kommun, vilket hittills synes fram-
gångsrikt. Ett viktigt inslag i genomförda workshops 
har varit att behålla fokus på just målgruppen unga 
som varken arbetar eller studerar och inte gå in på 
samverkan generellt. Samtliga workshops har utvär-
derats och visar på en nöjdhet vad gäller möjligheten 
att samlas kring frågan om unga som varken arbetar 
eller studerar och ett engagemang att fortsätta arbetet 
enligt upprättade handlingsplaner.

Myndigheten samverkar inom uppdraget med 
SKR, Skolverket och Dua och har genomfört flerta-
let kunskapsspridande insatser tillsammans för de 
gemensamma målgrupperna tjänstepersoner och 
beslutsfattare.

I april 2019 inledde myndigheten ett samarbete 
med SKR med syfte att söka och utveckla synergier 

mellan MUCF och SKR vad gäller unga som varken 
arbetar eller studerar och SKR:s Uppdrag fullföljd 
utbildning (UFU). Överenskommelsen mellan parterna 
innebär att myndigheten finansierar en medarbetare 
som är placerad på avdelningen för utbildning och 
arbetsmarknad på SKR och arbetar halvtid i uvas-upp-
draget och halvtid med synergier i UFU-uppdraget på 
SKR. Samarbetet är ett led i arbetet att undersöka hur 
en myndighet och kommunernas samverkansorgan 
kan arbeta tillsammans.

Ett ytterligare samarbete med SKR är projektet 
MOVES – Mobility Offering Valuable Experience for 
Swedish Youth som Svenska ESF-rådet har beviljat 
medel till. Projektet som pågår mellan 1 december 
2019 och 30 juni 2022 går ut på att unga som var-
ken arbetar eller studerar ska göra utlandspraktik i 
grupp inom EU. Syftet är att unga som står långt ifrån 
arbetsmarknaden kommer i, eller närmar sig, arbete 
eller utbildning och stärker sin självtillit, motivation och 
handlingskraft.

Parallellt med det primära syftet att stötta kommu-
nernas uvas-arbete har genomförandet av workshops 
också bidragit till värdefulla insikter kring uppdragets 
framtida utveckling. Under 2020 kommer MUCF att 
vända sig till flera kommuner samtidigt vid externa 
arrangemang. Syftet är både en effektivare resur-
sanvändning, och att skapa en arena för ett regionalt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte och därmed öka 
uppdragets räckvidd. Under 2019 har kommuner med 
hög andel unga som varken arbetar eller studerar varit 
i fokus för uppdraget, men genom ett arbetssätt som 
ovan kommer myndigheten att möta fler kommuner 
med sinsemellan olika resultat och förutsättningar.

Skolval
MUCF har haft i uppdrag att genomföra Skolval inför 
Europaparlamentsvalet i maj 2019. Målet var att stimu-
lera till högre valdeltagande i skolval samt att främja 
demokratiska och politiska samtal i skolan. Därtill 
skulle särskild vikt läggas på att tillgängliggöra skolval 
för skolor i socioekonomiskt svaga områden.

Sveriges Elevkårer, Sveriges elevråd, Europeiska 
ungdomsparlamentet Sverige samt Ung media Sverige 
beviljades 2017 bidrag för att driva det praktiska ge-
nomförandet av projektet Skolval under riksdagsvalet 
2018 och Europaparlamentsvalet 2019. De har under 
perioden genomfört aktiviteter riktade till skolor, till 
exempel har de ringt till samtliga Sveriges skolor för 
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att säkerställa att alla skolor får information om skolval 
och möjlighet att anmäla sig.

Under 2019 års skolval till Europaparlamentet an-
mälde sig 377 skolor för deltagande. Av dessa rappor-
terade 315 skolor in resultat och 65 630 elever röstade. 
Valdeltagandet bland eleverna var 47 procent. Antalet 
inrapporterande skolor var fler än vid tidigare skolval 
till Europaparlamentet och antalet röstande elever 
ökade med drygt 40 procent från 2014 års val. Myndig-
heten ansvarade för den webbsida där resultaten för 
Skolval presenteras.

Valår i klassrummet har varit en webbsida på 
myndighetens webbplats med tips och inspiration till 
lärare och skolledare som vill arbeta med demokrati 
och EU i undervisningen.

Tidigare utvärderingar har visat att många lärare 
finner det svårt att undervisa om EU och att de upp-
lever att deras kunskap inte räcker till. För att stärka 
lärare och skolledare i arbetet med EU-frågor utveck-
lades därför en workshopmodul som sedan genom-
fördes i nio kommuner. Workshopen gav verktyg och 
inspiration till att integrera EU-frågor i undervisningen 
i alla ämnen.

Myndigheten utlyste och fördelade sex projektbi-
drag under hösten 2018, för att öka valdeltagandet 
till Skolval 2019 med fokus på socioekonomiskt svaga 
områden, särskolor och yrkesprogram. Europeiska ung-
domsparlamentet, Falkenbergs kommun Projektor ideell 
förening, Sveriges elevråd SVEA, Ung media samt Unga 
Örnar i Stockholms län bedrev verksamhet i detta syfte 
under våren. Organisationerna har upplevt svårighe-
ter att nå önskad målgrupp då många skolor avböjt 
medverkan.

Myndigheten har under hösten 2019 arbetat med 
att identifiera metoder som kan fungera skolor i 
socioekonomiskt svaga områden, i särskolor och för 
yrkesprogram, samt med att bygga upp en struktur på 
myndigheten som säkerställer förutsättningarna att 
arbeta vidare med demokratifrågor, också kopplat till 
civilsamhällets organisationer. Tre projekt inleddes i 
samverkan med skolor och kommuner. Myndigheten 
gav uppdrag till Institutet för Demokrati och Dialog, 
Västerås kommun och Värnamo kommun att arbeta 
med projekt som handlade om tillit mellan unga och 
politiker, metoder för lärare och skolledare kopplade 
till skolans demokratiuppdrag och lokala samverkans-
modeller för demokratifrämjande aktiviteter.

Myndigheten har även under året arbetat med att 
ta fram ett flertal utbildningspaket för lärare och en 
manual för skolledare. Det ska vara ett stöd för särsko-
lor och yrkesprogram som vill utveckla sitt arbete med 
demokrati och inflytande.

Insatser för en öppen och inkluderande miljö 
i skolan för unga hbtq-personer
MUCF har under 2019 haft i uppdrag att genomföra 
insatser för en mer inkluderande skolmiljö för unga 
hbtq-personer. Under 2019 har myndigheten utbildat 

skolpersonal på åtta skolor. Inom ramen för uppdraget 
har närmare 500 personer under år 2019 deltagit i ut-
bildning och fått möjlighet till ökad kunskap om arbete 
med hbtq-frågor, normer och inkludering i skolan.

Utbildningsinsatserna har bestått av en halvdags-
utbildning för all skolpersonal på skolan samt en 
uppföljande halvdagsworkshop för nyckelpersoner. 
Workshopen syftade till att fungera som ett stöd för 
skolorna i hur de kan planera fortsatta insatser för att 
främja en öppen och inkluderande undervisning och 
skolmiljö för unga hbtq-personer.

Kunskap är en förutsättning för att skolpersonalen 
ska kunna främja en trygg och öppen miljö i skolan för 
unga hbtq-personer. Bättre kunskap förväntas i sin tur 
leda till att unga hbtq-personer i högre grad upplever 
skolmiljön som trygg och inkluderande. Arbetet för 
en trygg skola för alla unga är en del i att främja goda 
levnadsvillkor för unga.

Under 2019 uppdaterade myndigheten publikatio-
nen Öppna skolan! – Om hbtq, normer och inkludering 
i årskurs 7–9 och gymnasiet. Publikationen har under 
hösten 2019 spridits till skolpersonal runtom i landet. 
Uppdateringen av stödmaterialet har inkluderat upp-
datering av relevant lagstiftning, statistik och kunskap 
om unga hbtq-personers levnadsvillkor samt en del 
nya metoder. Skriften Hbtq-rättigheter i Sverige finns 
på olika språk och under hösten har myndigheten 
påbörjat ett arbete med att uppdatera och översätta 
texterna.

Under Stockholm Pride, i Almedalen och på MUCF:s 
Rikskonferens anordnades kunskapsseminarier om 
unga hbtq-personers levnadsvillkor i Sverige och arbe-
tet för en mer inkluderande skola. I dessa seminarier 
deltog representanter från RFSL Ungdom, Sveriges 
elevkårer och Skolverket.

En träff för nätverket Hbtq i skolan arrangerades un-
der hösten av Skolverket. Nätverket omfattar represen-
tanter från både statliga myndigheter, kommuner och 
civilsamhället som arbetar med utbildning av hbtq-frå-
gor i skolan eller på annat sätt bedriver utvecklingsar-
bete inom området.

Uppdraget att genomföra insatser för en mer 
inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer har 
pågått sedan 2014. Under 2019 har MUCF fokuserat 
på att internt utvärdera uppdragets genomförande, 
eventuella effekter av arbetet över tid (2016–2019) 
och diskutera hur uppdraget kan utvecklas framöver. 
MUCF har under 2019 bland annat gjort en utvärdering 
som syftar till att undersöka vilka eventuella effekter 
våra utbildningsinsatser har gett. Utvärderingen tyder 
bland annat på att utbildningarna på många skolor 
har ökat kvalitén på likabehandlingsarbetet men att 
förbättringarna i kvalité förutsätter goda förutsättning-
ar för förändring på skolorna själva, bland annat när 
det gäller förankring hos ledning och möjligheten att 
avsätta nödvändiga långsiktiga resurser.

Under 2019 har MUCF samverkat med RFSL Ung-
dom och Sveriges elevkårer inför Stockholm Pride och 
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rikskonferensen där båda organisationerna har delta-
git i panelsamtal. Myndigheten har haft en dialog med 
Forum för levande historia kring en mer inkluderande 
skolmiljö för unga hbtq-personer-uppdraget, bland 
annat kring effektdokumentering. Vidare har MUCF 
fortsatt dialogen med Skolverket berörande de gemen-
samma insatserna med uppdraget och revideringen av 
Öppna skolan!.

Informationsinsatser hälsa och jämställdhet
MUCF har under 2019 fortsatt att genomföra informa-
tionsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställd-
het för nyanlända och asylsökande barn och unga. 
Myndigheten har haft en nära samverkan med den 
nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO 
som drivs av Inera AB på uppdrag av Sveriges Kommu-
ner och Regioner, SKR.

Uppdraget syftar till att unga som är nya i Sverige 
ska få kunskap om sexualitet, hälsa och jämställdhet 
samt att vuxna som möter unga ska få stöd att våga 
prata om dessa frågor på ett inkluderande sätt. En 
viktig resurs i genomförandet är den digitala webb-
platsen youmo.se om sex, hälsa och relationer. Sajten 
som riktar sig till unga som är nya i Sverige mellan 13 
och 20 år har sedan lanseringen 2017 haft över två 
miljoner besök.

För att stödja vuxna i hur de kan prata med unga 
som är nya i Sverige om de frågor som finns på youmo.
se tog MUCF 2017 fram vägledningen Youmo i prak-
tiken. Vägledningen som reviderades under 2018 
innehåller grundläggande fakta och perspektiv samt 
förslag på metoder för enskilda samtal och samtal i 
grupp. Sedan lanseringen 2017 har vägledningen spri-
dits i 14 500 tryckta exemplar, varav 4 100 under 2019.

Under 2019 har myndigheten arrangerat åtta re-
gionala utbildningsdagar under namnet Rätt att veta!. 
Sedan starten 2017 har nu alla regioner nåtts av dessa 
regionala utbildningar. Utbildningarna som riktar sig 
till vuxna som möter nyanlända och asylsökande barn 
och unga har genomförts i samverkan med länsstyrel-
ser och/eller regioner. Sammanlagt har 408 yrkesverk-
samma deltagit vid de regionala utbildningarna under 
2019. Deltagarna har exempelvis arbetat inom skolan, 
hälso-och sjukvården, ungdomsmottagningar, social-
tjänst, fritidssektorn, hem för vård eller boende (hvb) 
eller civilsamhället.

Utbildningarna har ett särskilt fokus på sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hur 
normer kring kön kan påverka vuxnas syn på och be-
mötande av unga. Valet att särskilt fokusera på SRHR 
baserar sig på att forskning och erfarenhet visar att be-
hovet av kunskap om SRHR är särskilt stort bland dessa 
unga och att många yrkesverksamma upplever att det 
är svårt att initiera samtal om dessa ämnen, vilket ofta 
resulterar i att samtalen uteblir.

MUCF har låtit deltagarna utvärdera utbildningarna. 
Andelen av deltagare som ansåg att utbildningsdagens 
innehåll var användbart i arbetet var 75 procent. När 

myndigheten frågade om helhetsintrycket av arrange-
manget svarade 90 procent av deltagarna att helhets-
intrycket var bra (svar 4 och 5 på en skala från 1 ‒ inte 
alls bra till 5 ‒ mycket bra). Vid samtliga utbildningstill-
fällen var svarsfrekvensen 50 procent eller över.

Utöver de åtta regionala utbildningsdagarna har 
myndigheten arrangerat en nationell utbildningsdag, 
med samma syfte och målgrupp som de regionala 
utbildningarna. Sammanlagt deltog 89 personer under 
den nationella utbildningsdagen. Utbildningsdagen 
har vidare gjorts tillgänglig via livesändning och film-
ning. Andelen som ansåg att innehållet var användbart 
i arbetet var 74 procent och 91 procent av deltagarna 
svarade att helhetsintrycket var bra/mycket bra.

Antalet deltagare på myndighetens utbildningstill-
fällen har varit färre detta år än föregående år. En an-
ledning kan vara att behovet av kompetensutveckling 
minskat då Sverige nu tar emot färre unga nyanlända. 
En annan anledning kan vara att det nu är tredje året 
som myndigheten genomför liknande utbildningar till 
denna målgrupp.

Utöver utbildningsinsatserna Rätt att veta! har myn-
digheten spridit information och kunskap om unga 
nyanländas livsvillkor och vägledningen på relevanta 
konferenser och i nätverk. Myndigheten har exempelvis 
deltagit vid Brottsoffermyndighetens tre temadagar 
om den nya sexualbrottslagstiftningen.

För att möjliggöra en långsiktig kompetensutveck-
ling för vuxna som möter unga som är nya i Sverige 
har myndigheten under 2019 arbetat med att ta fram 
en webbaserad utbildning. Utbildningen ska vara knu-
ten till sajten youmo.se och vägledningen och kommer 
att ha ett handlingsorienterat upplägg med huvudfo-
kus på introduktion, inspiration och grundläggande 
fakta och perspektiv. Den webbaserade utbildningen 
kommer att lanseras under våren 2020.

Under 2019 har MUCF genomfört en utvärdering 
av hur yrkesverksamma och ideellt engagerade som 
möter unga nyanlända har använt vägledningen 
och den kunskap de fått från utbildningsinsatserna 
Rätt att veta! I utvärderingen ingick även att inhämta 
kunskap om yrkesverksammas eventuella ytterligare 
behov av stöd samt unga nyanländas upplevelse av 
att delta i vägledningens metoder. Utvärderingen 
visar att vägledningen Youmo i praktiken är ett upp-
skattat material som används på olika sätt beroende 
på yrkesgrupp, samtalsform och individ. Vidare visar 
utvärderingen att utbildningen Rätt att veta! har givit 
en bra inspiration och bidragit till att många har känt 
att det är enklare än de tidigare tänkt att samtala om 
frågorna med de unga. När det gäller ungas upple-
velser av att delta i samtal visar utvärderingen att 
de unga som intervjuats har uppskattat både un-
dervisningen och gruppsamtalen. De unga uttrycker 
att de ämnen som berörs i samtalen är något de vill 
prata mer om. Utvärderingen ger förslag på förbätt-
ringsområden både när det gäller vägledningen och 
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utbildningsinsatserna som myndigheten kommer att 
arbeta vidare med under 2020.

Myndigheten har inom ramen för uppdraget sam-
verkat med andra myndigheter och relevanta organi-
sationer. Särskilt viktiga samverkansaktörer har varit 
Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Folkhäl-
somyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Länsstyrel-
sen Östergötland, RFSU och RFSL Ungdom.

Vägledningen Youmo i praktiken, utbildningsinsats-
erna Rätt att veta! och kommande webbaserade utbild-
ning betonar att alla unga har samma rättigheter till 
information och samtal om de ämnen som youmo.se 
berör. Betydelsen av att ha ett ungdomsperspektiv i 
verksamheter som möter unga lyfts genomgående. 
Vidare förmedlas vikten av ett hbtq-perspektiv och 
ett normkritiskt, inkluderande, icke rasistiskt be-
mötande av unga. Utifrån detta kan myndighetens 
arbete antas bidra till att uppnå det ungdomspoli-
tiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnads-
villkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. Vidare kan arbetet antas bidra 
till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor 
och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv samt de jämställd-
hetspolitiska delmålen Jämställd hälsa och Mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra.

Ungas tillgång till meningsfulla 
och utvecklande fritidsaktiviteter
Stöd till öppen fritidsverksamhet
MUCF har i uppgift att verka för att unga har menings-
fulla och utvecklande fritidsaktiviteter. Myndigheten 
har under året arbetat vidare med att stödja den öpp-
na fritidsverksamheten utifrån olika verksamheters 
behov av stöd och utveckling.

MUCF har börjat arbeta fram stödstrukturer för att 
möta de kompetens och utvecklingsbehov som finns i 
landets öppna fritidsverksamheter, med stöd i den en-
kätundersökning som genomfördes i december 2018 
med svarande från 212 av landets 290 kommuner. 
Rapporten Kompetens- och utvecklingsbehov i öppen 
fritidsverksamhet (2019) visar på fem olika utvecklings-
områden i öppen fritidsverksamhet. Dessa utveck-
lingsområden är inkluderande arbetssätt för unga 
med funktionsvariationer, inkluderande arbetssätt för 
unga hbtq-personer, att implementera ett barnrätts- 
och ungdomsperspektiv, metoder för samverkan 
kring barn och unga och det våldsförebyggande ar-
betet med fokus på normförändrande praktik i öppen 
fritidsverksamhet. Under myndighetens rikskonferens 
genomfördes fyra välbesökta seminariepass om ung-
as fritid med fokus på dessa fem områden.

Stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten - om 
hbtq, normer och inkludering lanserades vid ett 
frukostseminarium i mars 2019 med cirka 80 del-
tagare. Därefter genomfördes ett antal regionala 

spridningskonferenser för att sprida och lyfta arbetet 
med hbtq-inkluderande verksamhet i den öppna 
fritidsverksamheten. Erfarenheter av både stödmateri-
alet och enkätundersökningen har använts i det nya 
regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för 
att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.

Kommunerna efterfrågar utvecklingsstöd för att 
inkludera unga med funktionsvariationer i öppen 
fritidsverksamhet. Myndigheten för delaktighet (MFD) 
arbetar med att kartlägga den enskildes tillgänglighet 
till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och insatser för hur 
en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning-
ar främjas lokalt och regionalt. Uppdraget genomförs 
i samverkan med Folkhälsomyndigheten, MUCF och 
SKR. Under 2020 ska myndigheterna fortsätta samver-
kan och MUCF planerar att lansera ett nytt stödmate-
rial för att skapa inkluderande arbetssätt för arbetet 
med unga med funktionsvariationer.

Ett annat utvecklingsstöd som efterfrågats av 
kommunerna är implementering av ett barnrätts- och 
ungdomsperspektiv i öppen fritidsverksamhet. I och 
med att barnkonventionen blir lag 2020 har myndig-
heten arbetat fram en verktygslåda med stöd i artikel 
31 för praktiskt arbete med barnkonventionen i öppen 
fritidsverksamhet. Ett av verktygen är stödmaterialet 
Öppna fritidsverksamheten – om barnkonventionen. 
Stödmaterialet lanserades under rikskonferensen 
2019. I verktygslådan finns även stöd för utveckling av 
aktiviteter i öppen fritidsverksamhet utifrån barn-
konventionen samt en serie korta filmer, riktade till 
beslutsfattare, om barnkonventionen och ungas rätt 
till fritid.

Metoder för samverkan kommuner emellan kring 
barn och unga har efterfrågats. Under 2019 har 
myndigheten samverkat med Statens Kulturråd, 
Riksidrottsförbundet och Delegationen mot seg-
regation. Det har bland annat resulterat i gemen-
samma förslag till demokratifrämjande insatser 
inom satsningen Demokratin 100 år. Den fortsatta 
samverkan handlar bland annat om att hitta syner-
gier mellan lokala aktörer som möter unga på deras 
fritid och bygga broar emellan för att bland annat 
bredda målgrupper.

Myndigheten ser ett fortsatt behov av att genom-
föra såväl kunskapshöjande insatser för praktiker som 
insatser riktade till beslutsfattare och andra nyckel-
funktioner i frågor som rör styrning, ledning, uppfölj-
ning och kvalitetssäkring. Ett exempel på insats är den 
regionala trepartskonferensen som myndigheten, till-
sammans med Kunskapscentrum för fritidsledarskap 
(KC), arrangerade i Östergötland för att lyfta villkoren 
för den öppna fritidsverksamheten som en viktig del 
i samhällsbyggandet. I trepartskonferensen deltog 
cirka 50 deltagare, från tjänstepersoner och fritidsle-
dare till beslutsfattare så som förvaltningschefer och 
nämndpolitiker.

MUCF deltar i det europeiska projektet Europe 
Goes Local (EGL), som syftar till att skapa incitament 
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för att höja statusen och kvaliteten i den lokala öpp-
na fritidsverksamheten. Europe Goes Local lansera-
de Charter on Local Youth Work i Bryssel i juni 2019. 
Under hösten har en nationell arbetsgrupp inom 
EGL, med representanter från bland annat LSU och 
samverkande fritidsaktörer, arbetat fram en svensk 
översättning av dokumentet. I den beskrivs hur 
stöd för kvaliteten kan utvecklas, statusen höjas och 
vilken kompetens personalen behöver för att möta 
dessa utmaningar.

Under året har en del av landets kommuner kon-
taktat MUCF med uppmaningar om stöd för att höja 
kvaliteten i öppen fritidsverksamhet. Kommunerna 
efterfrågar nationella riktlinjer för verksamheten och 
lyfter behovet av samordning för uppföljning och 
kvalitetssäkring. Myndigheten bedömer att behovet av 
stöd till öppen fritidsverksamhet är fortsatt stort och 
att landets kommuner alltmer efterfrågar stöd för att 
utveckla av den öppna fritidsverksamheten.

Stärka förutsättningarna att skapa 
mötesplatser för unga hbtq-personer
Myndigheten har fått i uppdrag att stärka förutsätt-
ningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-perso-
ner. I genomförandet av uppdraget har myndigheten 
en dialog med aktörer inom offentlig, ideell och privat 
sektor som företräder hbtq-personers rättigheter och 
berörda myndigheter. Myndigheten ska senast den 1 
mars 2020 inkomma med en delredovisning och slutre-
dovisa uppdraget den 1 mars 2021.

Till att börja med avser MUCF skapa en aktuell 
bild avseende mötesplatser för unga hbtq-personer 
i Sverige. Den kommande delrapporten består av en 
kunskapsöversikt av mötesplatser inom den öppna 
fritidsverksamheten samt över unga hbtq-personers 
levnadsvillkor, en kartläggning av existerande mö-
tesplatser för unga hbtq-personer, resultaten från 
intervjuer med mötesplatsaktörer samt en analys av 
den insamlade kunskapen.

Myndigheten har under hösten utfört intervjuer för 
att fördjupa kunskapen ytterligare. De mera specifika 
syftena med intervjuerna var att:

• Få en bild av olika typer av mötesplatser för unga 
hbtq-personer och deras verksamhet och förutsätt-
ningar.

• Identifiera vilka unga hbtqpersoner som nås 
respektive inte nås av dessa verksamheter, ur ett 
intersektionellt perspektiv.

• Synliggöra framgångsfaktorer och utmaningar.
• Identifiera stöd som behövs eller som kan tas fram 

av offentliga aktörer för att stärka förutsättningarna 
för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer 
och för att stöda redan existerande mötesplatser.

Statliga myndigheters arbete med 
ett integrerat ungdomsperspektiv 
och utvecklingen av 
kunskapsbaserad ungdomspolitik 
i kommuner och landsting
Barnrätts- och ungdomsperspektiv
MUCF har i uppgift att verka för att ungdomsperspek-
tivet integreras i statliga myndigheters verksamhet. I 
och med att barnkonventionen blir lag har det blivit än 
viktigare att lyfta rättighetsperspektivet i ungdomspoli-
tiken. Ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv bygger 
på de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och 
den svenska ungdomspolitiken.

MUCF och Barnombudsmannen har ett samar-
bete för att stärka kunskapen om barnrätts- och 
ungdomsperspektivet för kommuner, regioner och 
statliga myndigheter. Två arbetsgrupper har etable-
rats, en kring gemensamma målgrupper och en kring 
statistik. Myndigheterna kan genom detta arbete 
utveckla synergier genom varandras kompetenser och 
kunskapsspridning samt genom effektivisering vid 
sammankopplingen av barnrätten och ungdomsper-
spektivet. Att offentliga aktörer tillämpar ett barn och 
ungdomsperspektiv som täcker åldrarna från födelsen 
upp till 25 år kan stärka genomförandet av det ung-
domspolitiska målet.

Under 2019 har myndigheten påbörjat utvecklingen 
av ett pedagogiskt verktyg med syftet att förklara och 
implementera ett rättighetsbaserat ungdomsperspek-
tiv riktat till myndigheter, regioner och kommuner. 
En del i arbetet med framtagandet av verktyget är att 
involvera målgrupperna i processen. Därför har ett 
flertal workshops genomförts med tjänstepersoner i 
myndigheter, regioner, kommuner och med barnrätts-
och ungdomspolitiska experter.

Myndigheten har aktivt deltagit i två nationella 
nätverk för att stärka ungdomsperspektivet i kommuner 
och regioner. I Nationellt nätverk för ungas inflytande 
(NUNI) har myndigheten spridit lärande exempel och 
haft dialog med kommuner och regioner som arbetar 
med ungas inflytande och delaktighet. SLUPnätverket 
består av förvaltningschefer inom kultur- och fritids-
förvaltningen i Sverige och myndigheten har träffat 
dem vid två tillfällen under året för att stödja och stärka 
ungdomspolitik. MUCF har under året varit medlem i 
Reglab, ett forum för lärande om regional utveckling 
som drivs av SKR, och deltagit på deras årliga konferen-
ser med ett seminarium där myndigheten talade om 
ungdomsperspektivet och ungas sociala inkludering.

MUCF har fått i uppdrag att analysera behovet av 
att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkon-
ventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdra-
get ingår att redovisa de utvecklingsområden som 
identifierats och hur dessa kan tas omhand inom 
myndighetens verksamhet. Under hösten tillsattes 
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en intern arbetsgrupp för att hantera uppdraget. En 
barnrättskonsult har anlitats som komplement till 
arbetsgruppen för att identifiera vilka eventuella åtgär-
der myndigheten behöver vidta och för att samtidigt 
synliggöra det arbete som myndigheten redan idag 
genomför kopplat till barnkonventionen. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2020.

Ungdomsperspektiv i statliga myndigheter
MUCF ska verka för att ungdomsperspektivet inte-
greras i relevanta statliga myndigheters verksamhet 
och bidra till samverkan och samordning av statliga 
insatser som riktas till ungdomar.

Under året har fokus varit på att samordna och 
etablera arbetet internt på myndigheten. Myndigheten 
deltar i samtliga aktiva arbetsgrupper som finns med i 
arbetet runt det Barn- och ungdomspolitiska nätverket 
(BUN). Det pågår också ett arbete med att ta fram ett 
utbildningsmaterial för statliga myndigheter kring ett 
rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

MUCF leder en arbetsgrupp om vad som händer 
den dag ett barn blir myndig. Arbetsgruppens uppgift 
innebär att identifiera svårigheter för barn och unga, 
vilka myndigheter som berörs av problemet och vilka 
eventuella lagar som påverkar. Utifrån identifierade pro-
blem eller utmaningar ska arbetsgruppen föreslå even-
tuella åtgärder eller vägar fram. Syftet med gruppen är 
att motverka att unga hamnar i kläm i och med att de 
blir myndiga. Problem har inventerats inom områdena 
integration/migration, skola samt socialtjänst/hälso- och 
sjukvård. Arbetsgruppen har under året identifierat 
ett antal situationer där 18årsdagen påverkar ungas 
levnadsvillkor. Gruppen består av ett tiotal myndigheter 
och har träffats tre gånger under året.

Arbetet med att integrera ett rättighetsbaserat 
ungdomsperspektiv i andra statliga myndigheter har 
under året handlat om att sprida kännedom om vad ett 
rättighetsbaserat ungdomsperspektiv är och varför det 
är viktigt.

Syftet med arbetet är att myndigheter ska imple-
mentera ett ungdomsperspektiv i sin verksamhet. Ett 
exempel på vad det kan innebära är att Delegationen 
för unga och nyanlända till arbete i sin handledning för 
att utveckla samverkan mellan kommun och Arbets-
förmedling särskilt har angett att de lokala överens-
kommelserna ska innehålla en beskrivning av ett 
ungdomsperspektiv i enlighet med ungdomspolitiken.

Kunskapsbaserad ungdomspolitik via Lupp
MUCF ska verka för att stödja utvecklingen av kun-
skapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och 
regioner. Myndigheten har utvecklat ett enkätverktyg, 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), för att 
erbjuda kommuner, stadsdelar och regioner ett upp-
följningssystem där de kan samla kunskap om unga i 
kommunen och få ett gediget beslutsunderlag.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga ser 
på inflytande och demokrati, situationen i skolan, 

möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin 
fritid, och hur de ser på sin egen framtid. Enkäten kan 
genomföras i tre olika åldersgrupper; 13–16 år, 16–19 
år samt 19–25 år. I arbetet med Lupp ger myndigheten 
löpande stöd till de aktörer som genomfört Lupp eller 
som är intresserade av att använda Lupp som en del av 
sin verksamhetsstyrning.

Sedan 2003 har 175 kommuner, 8 stadsdelar, 3 regi-
oner och 1 kommunförbund genomfört Lupp. Ungefär 
100 aktörer gör Lupp återkommande och vanligast är 
att de deltar med tre års intervall mellan gångerna.

Under 2019 har 21 kommuner genomfört Lupp, 
bland andra samtliga kommuner i Region Gävleborg. 
Tre av dessa kommuner gjorde sin första Lupp, medan 
15 kommuner regelbundet använder sig av verktyget. 
Av de 22 aktörer som genomförde Lupp 2019 deltog 19 
(86 procent) i den utvärdering som gjordes. Utvärde-
ringen visar att samtliga är antingen mycket nöjda (15) 
eller ganska nöjda (4) med myndighetens stöd i arbe-
tet, och mycket nöjda (11) eller ganska nöjda (8) med 
Lupp som enkätverktyg. Lupp-enkäten kan utföras på 
svenska, engelska, somaliska, arabiska och dari. Fem-
ton aktörer använde andra språk än svenska och elva 
aktörer har valt att lägga till egna, lokala frågor. Totalt 
svarade 8 381 ungdomar på Luppenkäten under 2019.

Under året har en utvärdering av de 101 kommuner 
som genomförde Lupp mellan åren 2015–2018 gjorts 
(Luppföljningen). Syftet med Luppföljningen var att ta 
reda på hur kommunerna ser på sitt eget arbete med 
Lupp, hur de ser på myndighetens stöd i arbetet och 
om de har utvecklat sin ungdomspolitik med hjälp av 
Lupp. Dessutom genomfördes intervjuer i två regioner 
som regelbundet deltar i Lupp för att undersöka hur 
de ser på det regionala samarbetet.

Luppföljningen visar att andelen nöjda är 100 
procent (39 procent mycket nöjda och 61 procent 
nöjda) med Lupp som verktyg. Sju av tio anser att Lupp 
bidragit till förändring i den egna verksamheten. Öka-
de resurser till projekt som rör ungdomar, ungdoms-
politiska handlingsprogram eller liknande, samt mer 
personal som arbetar strategiskt med ungdomsfrågor 
är exempel på vad Lupp lett till.

I intervjuerna med de regionala företrädarna har 
det lyfts fram att regionen kan bistå med att skapa 
kunskap i ungdomspolitiska frågor och att de via sina 
nätverk kan stärka förankringen av ungdomsfrågorna 
lokalt och regionalt. Vad mer, Lupp-frågorna används 
som indikatorer i regionala strategier och tjänsteper-
soner får kollegor i andra kommuner som arbetar med 
liknande frågor.

Luppföljningen visar också att den fulla potentialen 
med Lupp inte utnyttjas eftersom analyser inte alltid 
genomförs i den omfattning som är möjligt. Förank-
ringen i skolorna lyfts också fram som en svårighet. 
Detta kan myndigheten utveckla stöd kring, och på 
årets rikskonferens hölls ett seminarium om just för-
ankring i skolan, där Växjö kommun berättade om sin 
Luppturné som resulterade i att svarsfrekvensen steg 
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från 55 procent år 2015 till över 95 procent år 2018. Kri-
tik framkom mot den film som myndigheten använder 
för att förklara Lupp för ungdomarna som ska svara 
på enkäten. Myndigheten har därför tagit fram tre 
nya filmer – en till unga som ska genomföra enkäten, 
samt två som ska marknadsföra arbetet med Lupp till 
beslutsfattare respektive unga.

Luppföljningen föreslår också anpassningar av 
enkäten för exempelvis unga i särskolan och mer stöd-
material med goda exempel på hur Lupp kan användas 
i samtliga delar i processen. Detta avser myndigheten 
också jobba vidare med i det fortsatta utvecklingsarbe-
tet av stödet till lokal ungdomspolitik.

Ytterligare en utvärdering av Lupp som verktyg på-
börjades under 2019. Det är en effektanalys som görs i 
fem kommuner som varit med i arbetet med Lupp från 
starten 2003 och som genomfört enkäten fyra gång-
er eller fler under åren. Resultatet av effektanalysen 
beräknas vara klart i januari 2020.

 
Samverkan för att främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck (Hbtq-
strategisk myndighet)
MUCF har i uppdrag att främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
och könsuttryck. I uppdraget ingår att samverka med 
organisationer som företräder unga hbtq-personers 
rättigheter samt med Diskrimineringsombudsmannen, 
Statens Kulturråd, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndighe-
ten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och 
Skolverket. Under 2019 deltog myndigheten i samver-
kansmöten med de övriga hbtq-strategiska myndighe-
terna. Samverkan har inneburit kunskapsdelning och 
samordning. MUCF har i nätverket särskilt drivit frågan 
om samordning kring begreppsanvändning inom 
hbtq-området hos myndigheterna.

Myndigheten har spridit och inhämtat kunskap om 
unga hbtq-personers levnadsvillkor och faktorer som 
främjar unga hbtq-personer från en rad ytterligare 
aktörer genom samverkan och dialog. MUCF har bland 
annat deltagit på myndighetssamverkan för SRHR och 
hiv/STI-prevention och Länsstyrelsernas nationella 
arbete för mänskliga rättigheter. Myndigheten har 
även haft kunskapsutbyte om unga hbtq-personers 
levnadsvillkor i särskilda dialoger med både Barn-
ombudsmannen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyn-
digheten. Det har bland annat skett inom ramen 
för Folkhälsomyndighetens uppdrag att ta fram en 
grundläggande webbaserad utbildning för ledare i ide-
ella organisationer om psykisk ohälsa och suicid bland 
barn och unga.

På grund av omlokaliseringen till Växjö och den 
kompetensförlust i det hbtq-strategiska arbetet som 
det medförde har myndigheten under 2019 prioriterat 
kompetensutveckling riktad till alla anställda.

MUCF har under 2019 tagit fram ny kunskap om 
unga hbtq-personer i rapporten ”Olika verkligheter 

- unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor”. Rapporten 
visar på fortsatt stora skillnader inom en rad olika om-
råden mellan gruppen unga hbtq-personer och andra 
unga. Myndighetens analyser inom 2019 års attityd- 
och värderingsstudie visar därtill på ungas attityder till 
homosexuella som föräldrar samt till hen som prono-
men. Under året har myndigheten fortsatt att dela ut 
statsbidraget till hbtq-organisationer.

Myndigheten har lanserat två uppdateringar 
av tidigare publikationer, Öppna skolan! och Öppna 
fritidsverksamheten! samt påbörjat arbetet med att ta 
fram ny kunskap om mötesplatser för unga hbtq-per-
soner. Under året har myndigheten även påbörjat ett 
arbete med att uppdatera foldern HBTQ-rättigheter i 
Sverige på ett antal olika språk. Myndigheten har under 
året spridit kunskap om unga hbtq-personers upple-
velse av både skola och öppen fritidsverksamhet samt 
förmedlat metoder för att höja kompetensen att prata 
hbtq med unga nyanlända. Bland annat har MUCF 
under året delat arbetsmetoder och kunskap om unga 
hbtq-personer genom seminarier under Växjö Pride, 
Almedalsveckan och Stockholm Pride.

Rikskonferensen
MUCF:s rikskonferens är myndighetens enskilt 
största spridningstillfälle och har genomförts sedan 
1996. 2018 hade konferensen ett uppehåll på grund av 
omlokaliseringen av myndigheten.

2019 års rikskonferens hade temat Ungas inflytan-
de. Konferensen som ägde rum den 27–28 november 
genomfördes i Stockholm. Deltagarna erbjöds 27 
valbara seminarier. Seminarierna hade teman ledning 
och styrning, psykisk ohälsa, demokrati och inflytande, 
social inkludering, arbete och utbildning samt fritid.

Sammanlagt 717 personer deltog under rikskonfe-
rensen. Det är något färre än målbilden om 800 deltaga-
re, men i sammanhanget ett acceptabelt resultat, givet 
de förutsättningar som myndigheten haft. Majoriteten 
av besökarna representerade en kommun, 55 procent 
var tjänstepersoner och 16 procent chefer. Omkring 
3 procent av deltagarna kom från det civila samhället 
och 1 procent var politiker. De övriga deltagarna hade 
antingen angett ”övrigt” eller inte svarat på frågan.

Andelen deltagare som ansåg att utbildningsdagens 
innehåll var användbart i arbetet var 72 procent och 85 
procent svarade att helhetsintrycket var bra (svar 4 och 
5 på en skala från 1 ‒ inte alls bra till 5 ‒ mycket bra). 
Svarsfrekvensen var 54 procent, vilket gör att resulta-
ten inte är helt tillförlitliga.

Ungdomars levnadsvillkor, 
attityder och värderingar
Webbportalen ungidag.se
MUCF har i uppdrag att årligen redovisa en uppföljning 
av ungdomars levnadsvillkor utifrån indikatorer som 
är kopplade till målet för ungdomspolitiken. Det sker 
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bland annat på webbportalen ungidag.se. Ungidag.
se redovisar tidsseriedata om ungas levnadsvillkor 
uppdelat på kön, ålder, bakgrund och födelseland, 
samt boendeort när möjligt. Den primära målgruppen 
är regeringen, regeringskansliet, myndigheter och 
kommuner.

Ungidag.se samlar in och redovisar statistik på 97 
indikatorer och nyckeltal inom sex för ungdomspoli-
tiken centrala områden. Sammantaget ger statistiken 
goda möjligheter att analysera utvecklingen av ungas 
levnadsvillkor. I rapporten Hitta Vägen! Ung idag 2019 
analyserades indikatorerna som belyser ungas väg 
genom skolan till arbetslivet.

Under 2019 har sammanlagt 67 indikatorer och 
nyckeltal uppdaterats. En stor andel av statistiken 
kommer från MUCF:s nationella ungdomsenkät som 
utförs vart tredje år. Kvalitetsarbete kring analystexter-
na har pågått kontinuerligt under året. Webbplatsens 
funktionalitet har kontinuerligt förbättrats. Till exempel 
kartfunktionen har setts över och är nu ett bra verktyg 
för att jämföra kommuner och län.

Under året har MUCF arbetat med att sprida in-
formation om webbportalen ungidag.se. Information 
har gått ut via nyhetsbrevet och webbportalen har 
presenterats på träffar med andra myndigheter, poli-
tiker, kommuntjänstepersoner, till exempel på Växjös 
kommunfullmäktige, under seminarium i Almedalen 
och på MUCF:s Rikskonferens.

Myndigheten har haft kontinuerlig kontakt med 
de inrapporterande myndigheterna (Arbetsförmed-
lingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, 
Centrala studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, 
Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Statens 
skolverk, Socialstyrelsen och Statistiska centralby-
rån) i samband med uppdateringar av indikatorerna. 
Myndigheten har också ökat samverkan med Barn-
ombudsmannen på området statistik, utifrån Barn-
ombudsmannens webbportal Max18 och ungidag.se, 
i syfte att förbättra hur myndigheterna arbetar med 
statistik om barn och unga.

Rapport Ung idag 2019
MUCF har i uppdrag att följa utvecklingen av ungas 
levnadsvillkor samt att ta fram fördjupad kunskap om 
dessa. Rapporten Ung idag 2019 utgör ett led i det 
uppdraget.

Rapporten har ett tema varje år och 2019 valde 
MUCF att fokusera på ungas väg genom skolsystemet 
och deras etablering i arbetslivet. Den svenska arbets-
marknaden står inför stora utmaningar då det framö-
ver kommer att råda brist på arbetskraft inom många 
yrken samtidigt som gruppen äldre blir allt större. För 
att klara dessa utmaningar behövs alla unga.

Antalet unga som är födda utomlands har ökat 
de senaste åren. Unga som är födda i ett annat land 
möter större utmaningar än andra på sin väg genom 
skolsystemet till ett arbete jämfört med unga födda i 
Sverige. Rapporten belyser därför särskilt skillnader 

mellan grupperna inrikes och utrikes födda samt skill-
nader mellan könen inom dessa grupper. Den bygger 
i huvudsak på det datamaterial som finns samlat på 
webbplatsen ungidag.se.

Rapporten visar att andelen elever som uppnår 
behörighet till gymnasiet har ökat. Men det finns fort-
satt tydliga skillnader för resultat i skolan mellan unga 
födda i Sverige och unga utrikes födda, samt mellan 
tjejer och killar. Skillnaderna mellan dessa grupper har 
funnits under lång tid.

Unga utrikes födda killar är den grupp som har 
svårast att klara grundskolan och uppnå behörighet till 
gymnasiet. Läsåret 2017/2018 var andelen behöriga 62 
procent bland utrikes födda tjejer, jämfört med knappt 
50 procent bland utrikes födda killar. Bland unga födda 
inrikes är skillnaderna i behörighet mellan tjejer och 
killar mycket små. Bakom den höga andelen som inte 
uppnår behörighet ligger en ökning av andelen elever 
som invandrat efter ordinarie skolstart och därför inte 
haft tillräcklig tid i svensk skola. Unga utrikes födda, 
som kommer sent in i det svenska skolsystemet, har 
svårt att klara skolan.

Det gör att unga utrikes föddas tid inom gymnasie-
skolan förlängs. De startar betydligt oftare sina studier 
på ett introduktionsprogram. Bland unga utrikes födda 
som studerar på gymnasiet gjorde 42 procent det inom 
ett introduktionsprogram läsåret 2017/2018. Det kan 
jämföras med knappt sex procent bland unga inrikes 
födda. Från introduktionsprogrammen går relativt 
få vidare till ett nationellt program, en stor andel av 
eleverna går istället vidare med studier inom vuxenut-
bildningen.

Utvecklingen för unga på arbetsmarknaden har 
varit positiv sedan 2011. Men även här finns tydliga 
skillnader mellan inrikes och utrikes födda, där den 
senare gruppen inte dragit nytta av den goda arbets-
marknaden i samma utsträckning. Mellan 2017 och 
2018 har dock utvecklingen vänt och situationen på 
arbetsmarknaden har utvecklats positivt även för unga 
utrikes födda. Denna grupp unga löper trots det större 
risk att vara arbetslösa, och deras arbetslöshet riskerar 
att bli mer långvarig. År 2018 var andelen arbetslösa 
28 procent bland unga 16 till 24 år födda utomlands 
och sex procent bland unga födda i Sverige. Skillnaden 
mellan grupperna har dock börjat minska.

Ung idag-indikatorn på unga som varken arbetar 
eller studerar visar samtidigt att det är mer än dubbelt 
så vanligt att ingå i uvas-gruppen bland unga utri-
kes födda än bland unga inrikes födda, 12,6 procent 
jämfört med 5,4 procent 2017. Särskilt stor är andelen 
bland utrikes födda tjejer, där 14,4 procent ingick i 
uvas-gruppen 2017.

Sammantaget visar de utvalda indikatorerna att 
unga i Sverige i många avseenden har goda levnads-
villkor när det gäller skolgång och möjlighet till arbete. 
De flesta går igenom skolan, tar en gymnasieexamen 
och lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt 
tyder resultaten på förekomsten av vissa systematiska 
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ojämlikheter, framförallt mellan unga födda utrikes 
och unga födda i Sverige. Trots att mycket arbete görs 
för att förändra situationen har resultaten ännu inte 
varit tillräckliga för att villkoren i skola och arbetsliv för 
dessa grupper av unga ska närma sig varandra. Myn-
digheten lämnade rekommendationer för det fortsatta 
arbetet i rapporten.

Fokus 19
Årets rapport Fokus 19 – Det vore ju kul om de frågade 
nån gång undersöker och beskriver ungas möjligheter 
till inflytande i den lokala demokratiprocessen.

Temat för årets rapport valdes dels för att det är 
en del av myndighetens kärnverksamhet, dels för att 
göra en uppföljning kring vad som hänt sedan 2010 då 
förra undersökningen kring ungas inflytande var tema 
för fokusrapporten. Det valdes också för att fördjupa 
kunskaperna från föregående års fokusrapport Fokus 
18 – Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige 
där myndigheten kartlade och analyserade ungas 
sociala inkludering i socialt utsatta urbana områden, 
landsbygder och glesbygder.

För att få kunskap om hur kommuner arbetar med 
ungas inflytande samverkade MUCF med Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, genom en enkät som 
skickades till landets kommuner och regioner. Svar 
inlämnades av 84 procent av kommunerna. Resultatet 
bygger även på intervjuer med totalt 24 olika grupper, 
två intervjuomgångar med unga genomförda 2018 och 
2019 samt fokusintervjuer med tjänstepersoner från 
kommuner.

Det främsta resultatet från studien är att majorite-
ten av unga inte har makt och inflytande på samhälls-
utvecklingen eller i den lokala beslutsprocessen. Även 
de unga som ingår i olika former av inflytandeforum 
deltar till största del inte i den lokala beslutsproces-
sen. Unga inkluderas i mycket liten grad och de verkar 
oftast i parallella spår. En minoritet av kommunerna 
beskriver att de använder sig av unga i sina beslut eller 
som remissinstanser inför kommande beslut. Men 
till största del är unga inte del av beslutsprocessen. 
Tjänstepersonerna i kommunerna som intervjuats be-
skriver att den interna organisationen och intresset för 
ungas inflytande samt förståelsen för att unga ska ha 
inflytande är hinder för arbetet med ungas inflytande 
på kommunal nivå.

Tjänstepersonerna på kommunerna menar att det 
är en minoritet av unga som nås av inflytandeverk-
samhet. De beskriver att det oftast finns ett intresse 
hos politikerna att höra ungas röster, men att det finns 
hinder i den egna organisationens förståelse för att 
unga ska delta i beslut och få inflytande över besluts-
processer. Det finns ett bristande intresse och kunskap 
om verksamheten i den egna kommunen samt att det 
är svårt för kommunerna att leva upp till förväntningar 
om inflytande. Tjänstepersonerna bekräftar även de 
ungas röster vad gäller svårigheter med återkoppling 
och en transparent beslutsprocess. Tjänstepersoner 

och unga besöker inte samma webbsidor och når där-
för inte varandra på nätet. Arbete återstår för att göra 
lättillgängliga informationskanaler.

Tjänstepersonerna använder en stor variation av 
forum för inflytande för att nå så många unga som 
möjligt. De vanligaste formerna för inflytande är ung-
domsråd och ungdomsdialog av olika former. Många 
använder också enkäter för att fånga ungas åsikter 
och behov.

Det finns ett antal framgångsfaktorer som tjänste-
personerna identifierar, det är att det finns ett tydligt 
utpekat ansvar och mandat att arbeta med frågan 
samt att det finns engagemang och intresse i organisa-
tionen. Dessutom är det viktigt att lärdomar tas vidare 
i ordinarie verksamhet, att det finns ett kritiskt förhåll-
ningssätt som utvärderar, men också att det finns en 
kontinuitet och uthållighet i organisationen.

MUCF ser Fokus 19 som ett relevant underlag för 
kommuner i frågan om ungas deltagande i den lokala 
beslutsprocessen. Myndigheten kommer att kunna er-
bjuda bättre stöd till kommuners och regioners arbete 
med ungas inflytande utifrån den samlade kunskapen 
i rapporten.

Attityd- och värderingsstudien
MUCF har under 2018 och 2019 haft i uppdrag att 
genomföra en enkätundersökning om ungdomars atti-
tyder och värderingar inom centrala välfärdsområden. 
Genom att studera ungas attityder och värderingar till 
demokrati, utbildning, arbete, fritid, kultur, hälsa och 
livsåskådningsfrågor kan MUCF länka samman flera 
aspekter som är betydelsefulla för att uppnå det ung-
domspolitiska målet. Rapportserien som grundar sig 
på enkäten kallas Unga med attityd och genomförs med 
5–6 års intervaller, och är en del av det ungdomspolitis-
ka uppföljningssystemet.

Arbetet med årets studie påbörjades under 2018 
och datamaterialet var insamlat och färdigt för analys 
i februari 2019. Svarsfrekvensen på enkätundersök-
ningar i allmänhet sjunker, och som därför skickades 
en kombinerad post- och webbenkät ut under hösten 
2018 till 6 000 unga i åldern 16–29 år samt till 3 000 
individer i en jämförelsegrupp i åldern 30–74 år. 
Sammanlagt svarade 41 procent av respondenterna på 
undersökningen. Alla resultat har redovisats uppdelat 
på kön och ålder. I vissa samhällsfrågor har även atti-
tyder hos unga som identifierar sig som hbtqpersoner 
undersökts.

Studiens upplägg har gjort det möjligt att göra 
jämförelser mellan ungas och övriga befolkningens 
attityder och värderingar just nu, samt studera hur at-
tityder och värderingar förändrats över tid mellan olika 
ungdomsgenerationer. Uppdragets resultat bidrar till 
att lyfta fram ungas åsikter i viktiga samhällsfrågor och 
ge unga makt och inflytande över samhällsutvecklingen.

För att lättare kunna sprida uppdragets resultat 
och göra rapporterna mer användbara för relevanta 
målgrupper så som politiker, tjänstepersoner och 
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andra myndigheter, valde myndigheten att släppa tre 
delrapporter inom ramen för uppdraget.

Delrapporten Unga med attityd – samhällsfrågor och 
demokrati visar bland annat att allt fler unga tycker att 
medborgare i allmänhet och de själva kan föra fram 
åsikter till beslutsfattare. Unga tjejer halkar dock efter 
något i den positiva attitydutvecklingen vad gäller tron 
på sin egen förmåga att framföra åsikter till personer 
som bestämmer i samhället.

Rapporten visar också att unga tycker att sjukvård 
är den viktigaste samhällsfrågan idag, men att mig-
ration, integration, klimatet samt jämställdhet också 
blir allt viktigare samhällsfrågor för dem. I rapporten 
framgår även att unga idag oroar sig mer för krig och 
terror, för klimatet samt för att bli utsatta för brott och 
hot än tidigare.

Delrapporten Unga med attityd – arbete och arbets-
marknad visar bland annat att unga prioriterar trygga 
och förutsägbara anställningar framför att snabbt 
kunna byta arbete. Rapporten visar även att det är 
vanligare för dagens ungdomsgeneration att prioritera 
möjligheten att kombinera sitt arbete med familjeliv, 
fritid och att arbetet är i samma stad som de bor, 
jämfört med tidigare ungdomsgenerationer. Sett över 
tid är det fortsatt vanligast att unga prioriterar bra 
arbetsmiljö och arbetsvillkor tillsammans med trevliga 
kollegor och en bra chef för att de ska vara intressera-
de av ett arbete.

Rapporten undersökte för första gången hur ungas 
livsvillkor samspelar med deras anställningsform. 
Resultatet visar att unga med behovsanställningar, där 
arbetstagare blir inkallade vid behov, har problem med 
att betala löpande utgifter och oroar sig för sin ekono-
mi i samma utsträckning som unga som är arbetslösa. 
Det framgår också att unga som har en fast anställning 
har färre symptom på psykisk ohälsa än unga som har 
tillfälliga anställningar, behovsanställningar och unga 
som är arbetslösa. De nya frågorna som undersöker 
ungas attityder till olika anställningsformer utforma-
des i samverkan med utredningen om arbetstagares 
möjligheter till utveckling och omställning under 
arbetslivet (SOU 2019:5).

Delrapporten Unga med attityd – Hälsa, fritid och 
framtid visar bland annat att allt fler unga har symptom 
på psykisk ohälsa, och att tjejer i större utsträckning 
än killar anger att de har de undersökta symptomen. 
Skillnaderna mellan tjejer och killar ökar över tid. Likväl 
anger majoriteten av unga att de är nöjda med livet 
just nu och ser positivt på framtiden. Tjejer i yngre 
åldrar är dock i mindre utsträckning nöjda med livet 
jämfört med jämnåriga killar och unga i äldre ålders-
grupper.

I rapporten undersöks även ungas attityder till sin 
fritid, där unga själva uppger att de helst använder 
sin fritid till aktiviteter som de tycker är roliga, där de 
får uttrycka sin personlighet och som ger dem möj-
lighet att lära sig nya saker. Det är vanligare att killar 

upplever att de har för mycket fritid medan det är 
vanligare att tjejer upplever att fritiden inte räcker till.

Utöver delrapporterna som skrivits inom ramen för 
uppdraget, tillhandahåller enkäten också underlag för 
rapporten Fokus 19 – Det vore ju kul om de frågade nån 
gång. Därutöver förser enkäten ett flertal andra projekt 
med data under kommande år. Rapporten ledde till 
medialt intresse och flertalet spridningsaktiviteter, så 
som tre stora träffar med skolaktörer, anordnade av 
Skolinspektionen.

Unga hbtq-personers levnadsvillkor
Utifrån MUCF:s ansvar för att följa upp det ungdoms-
politiska målet och som en av regeringens hbtq-strate-
giska myndigheter har myndigheten under året tagit 
fram rapporten Olika verkligheter – Unga hbtq-personer 
om sina levnadsvillkor. Som hbtq-strategisk myndighet 
har MUCF ett särskilt ansvar i att arbeta för att unga 
hbtqpersoner får verklig tillgång till välfärd och infly-
tande samt att de får möjligheter att vara självständiga 
utan att påverkas av stereotypiska könsroller, tvång 
eller förtryck som minskar deras handlingsutrymme. 
Rapporten Olika verkligheter visar att mycket kvarstår 
att göra för att detta ska bli verklighet.

Rapporten bygger på statistik från MUCF:s natio-
nella ungdomsenkät som under år 2018 skickades ut 
till 5 000 slumpmässigt utvalda unga i Sverige, med 
en svarsfrekvens på 46 procent. Bland de svarande 
var det 16 procent som i den här rapporten definieras 
som hbtqpersoner. Definitionen bygger på frågor om 
sexualitet, könsidentitet och transidentitet.

Genomgående syns skillnader mellan unga 
hbtq-personers och andra ungas upplevelser av sina 
levnadsvillkor. För bland annat trygghet, utsatthet, häl-
sa och fritid syns en tydlig uppdelning där det är min-
dre vanligt bland unga hbtq-personer att uppleva goda 
levnadsvillkor i jämförelse med andra unga. Exempelvis 
är det mindre vanligt att unga hbtq-personer känner 
sig trygga, både på offentliga platser och i hemmet, 
jämfört med andra unga. Det är också vanligare bland 
unga hbtq-personer att inte prata med en förälder 
även om hen skulle vilja det.

Skriften publicerades i slutet av år 2019 och myndig-
heten planerar att använda den vidare under komman-
de år i myndighetens fortsatta arbete med hbtq-frågor.

Data från MUCF:s nationella ungdomsenkät har 
även använts i årets Fokus-rapport, Det vore ju kul om 
de frågade nån gång, i en fördjupningsrapport av ungas 
fritid, som kommer att publiceras under våren år 2020, 
samt som underlag till indikatorer på hemsidan ungi-
dag.se. Statistiken har också använts i uppdateringen 
av MUCF:s utbildningsmaterial Öppna skolan!.
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3 Politiken för det civila 
samhället

Uppdrag
Regeringens mål med politiken för det civila samhället 
är att förbättra villkoren för det civila samhället som en 
central del av demokratin.

Av myndighetens regleringsbrev för 2019 framgår 
att MUCF under 2019 ska återrapportera om sitt fort-
satta arbeta med det förstärkta kunskapsuppdraget 
på anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn. I detta 
ingår att återrapportera om hur myndigheten arbetat 
med kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och sam-
ordning i myndighetsnätverket och kunskapsstöd till 
civila samhället om det offentliga regelverket gällande 
organisationsformer, bidrag m.m. enligt förordning-
en (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Återrapporterings-
uppdraget redovisas här.

Offentliga aktörers kunskap  
om det civila samhället och 
samverkan mellan statliga 
myndigheter och det civila 
samhället
Metoder för dialog och samverkan för att 
förbättra villkoren för det civila samhället
MUCF har i uppdrag att inhämta erfarenheter från och 
sprida kunskaper till strategiskt utvalda målgrupper 
inom offentlig sektor om metoder för dialog och sam-
verkan med organisationer i civilsamhället.

Myndigheten har arbetat vidare med att sprida 
den europeiska koden för idéburna organisationers 
medverkan i beslutsprocessen, även kallad koden. 
Koden är ett verktyg för att synliggöra, planera och 
utvärdera relationer mellan offentliga aktörer och det 
civila samhällets organisationer och den kan användas 
på lokal, regional och nationell nivå. MUCF har spridit 
kunskap om koden vid ett flertal tillfällen under året, i 
vissa sammanhang som fördjupad kunskap och i andra 
sammanhang för att ge kännedom och skapa intresse.

Vägledningen Samla kraft! fokuserar på samverkan 
mellan kommuner och civilsamhällesorganisationer 
kring insatser för nyanlända. Samla kraft har också 
spridits som en inspirations- och kunskapskälla till olika 
aktörer som vill stärka relationerna och öka förstå-
elsen mellan det offentliga och det civila samhällets 

organisationer. Den huvudsakliga målgruppen har 
varit offentliga aktörer men myndigheten har också 
spridit kunskap till civilsamhällesorganisationer.

Under året har MUCF nått ut till nya målgrupper 
med kunskap om hur man kan arbeta med samverkan 
mellan offentliga parter och civilsamhället. I samband 
med myndighetens informationsträffar om EUfi-
nansiering har aktörer som genomför olika typer av 
EUfinansierade projekt även informerats om samver-
kansmodeller. För denna målgrupp blir detta relevant 
då många av de EUfinansierade projekttyperna kräver 
eller uppmanar till samverkan.

MUCF:s uppdrag om kunskapsstöd till det civila 
samhället har öppnat upp nya kontaktytor med civil-
samhällesorganisationer. Det har i dessa kontakter va-
rit möjligt att också sprida kunskap om samverkan och 
att uppmärksamma de verktyg och vägledningar som 
finns. Under året har myndigheten till exempel använt 
arbetssättet i samband med en civilsamhällesdialog 
med organisationer i norra Sverige. Syftet var att samla 
in organisationernas kunskaps- och informationsbehov 
men också att öka deras kunskap om relationer och 
samverkan med det offentliga.

MUCF har deltagit i det lärnätverk om upphand-
lingsfrågor som startade 2018 och som NOD arrange-
rar i samarbete med Upphandlingsmyndigheten. Det 
syftar till att skapa bättre förutsättningar för civilsam-
hällesorganisationer att delta i offentliga upphandling-
ar. Lärnätverk är ett forum för att utbyta erfarenheter 
och kunskap mellan offentliga aktörer och civilsamhäl-
let. Ett tiotal offentliga aktörer och civilsamhällesorga-
nisationer ingår i lärnätverket om upphandlingsfrågor. 
MUCF har under året medverkat vid sammanlagt fyra 
tillfällen, tre möten och en avslutande konferens.

Under året har MUCF valt att ingå medlemskap 
i Landsbygdsnätverket. Landsbygdsnätverket sam-
lar myndigheter och organisationer som företräder 
nationella intressen och nätverket är en del av ett 
europeiskt landsbygdsnätverk med samma mål. Valet 
att gå in bygger på kunskapen om att organisationer 
på landsbygderna upplever att de har mindre kontakt 
med offentliga aktörer och ingår i mindre utsträckning 
i samråd, referensgrupper eller i andra relationer med 
det offentliga, samt att de har sämre ekonomiska för-
utsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. 
MUCF ingår i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 
ung inkludering.
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MUCF deltog i Region Kronobergs konferens Tylö-
sandsdagarna som riktar sig till offentligt anställda i 
kommun, län och region. MUCF bidrog med en samlad 
bild om myndighetens alla verksamhetsområden. 

Ett arbete för att öka myndighetens kunskap om 
hur Sveriges regioner arbetar med civilsamhällesfrå-
gor och ungdomsperspektiv har startats under året. 
En modell som kombinerar kunskapsinhämtning från 
regionerna med kunskapsspridning avseende MUCF:s 
samlade verksamhet har utvecklats under året. Denna 
modell har testats på de fyra norrlandsregionerna och 
gav positiva resultat. Samtidigt som MUCF har spridit 
kunskap om hur regionerna kan stärka villkoren för ci-
vilsamhället och arbeta med samverkan med civilsam-
hället har myndigheten höjt sin kompetens om vilken 
kunskap om civilsamhället som regionerna har behov 
av. Genom att arbeta myndighetsövergripande över 
avdelningsgränserna har civilsamhällesfrågorna därtill 
fått ett tydligare ungdomsperspektiv.

MUCF har skapat en ny typ av mötesplats för 
forskare och civilsamhälle och genomförde i augusti 
ett samtal dit utvalda forskare, civilsamhällesaktörer 
och representanter för kulturdepartementet bjöds in 
att delta. Metoden som användes utvecklades tillsam-
mans med en civilsamhällesaktör för att deras behov 
skulle tillgodoses och vi nådde ett mycket gott resul-
tat. Forskare från flera olika lärosäten och med olika 
inriktning på sin forskning bjöds in, och resultatet blev 
att samtliga deltagare fick en bredare kunskap om 
civilsamhällesforskningen. Genom att fortsätta arbeta 
och utveckla denna modell för möten mellan forskning 
och civilsamhälle hoppas myndigheten stärka civilsam-
hällets villkor.

Nätverkande med strategiska målgrupper
MUCF driver sedan år 2012 två myndighetsnätverk 
kring civilsamhällesfrågor med utgångspunkt i den 
generella politiken för det civila samhället och myndig-
heternas roll för politiken. Ett av nätverken utgörs av 
tjänstepersoner från ett trettiotal olika myndigheter 
och det andra utgörs av myndighetschefer från, till stor 
del, samma myndigheter.

MUCF ser myndighetsnätverken som ett strategiskt 
viktigt verktyg för att involvera deltagande myndig-
heter i arbetet med politikens genomförande, inom 
respektive sektorsområde. Myndigheten avser att 
utveckla nätverken och att bjuda in nya myndigheter 
till dem. Genom nätverkens möten har myndigheterna 
fortsatt kontakt med MUCF, till exempel kring frågor 
om demokrativillkor i statlig bidragsgivning, idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) och andra dialog och sam-
rådsfrågor. MUCF ser också ett fortsatt värde med att 
skapa gemensamma diskussioner om civilsamhällets 
villkor på GD-nivå. Det stärker förutsättningarna för att 
politiken för det civila samhället får ett bättre genom-
slag i myndigheternas arbete på lång sikt.

Under år 2019 var 29 statliga myndigheter inbjudna 
till tjänstemannanätverket. Av dessa deltog 16 i minst 

ett av de två möten. Delegationen mot segregation 
(Delmos) och Jämställdhetsmyndigheten återupptog 
sina platser under året. Nationellt organ för dialog 
och samråd mellan regeringen och det civila samhäl-
let (NOD) och Sverige kommuner och regioner (SKR) 
är adjungerade och deltar som viktiga aktörer kring 
samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor. 
Några myndigheter har under året haft svårt att delta 
på nätverksmötena. Förhoppningarna är att dessa kan 
återkomma under nästkommande år.

Under året har MUCF genomfört två myndighets-
nätverksmöten. Det första mötet var i samarbete 
med Diskrimineringsombudsmannen (DO). MUCF:s 
kunskapsöversikt om hinder för att delta i det civila 
samhället presenterades och diskuterades i syfte att 
öka kunskapen om hinder för underrepresenterade 
grupper att delta i det civila samhället. Presentation 
gjordes också av MUCF:s rapport Ideella föreningars 
villkor 2018 – Uppföljning av principerna för det civila 
samhället där ideella föreningars och samfälligheters 
villkor har jämförts utifrån om de är verksamma på 
landsbygderna eller i tätort.

Den andra träffen genomfördes tillsammans med 
NOD med temat Demokrativillkorsutredningen. Under 
detta mötet bjöds utredningens huvudsekreterare in 
för att presentera utredningens förslag och hålla i en 
diskussion där olika frågeställningar problematise-
rades för att öka förståelsen kring hur förslagen kan 
användas och tolkas i bidragshandläggning av myndig-
heter. På mötet diskuterades även ideella föreningars 
villkor enligt de sex principerna.

Syftet med de två nätverksmötena som arrangerats 
under året har varit att öka de deltagande myndig-
heternas kunskap om civilsamhällets organisationers 
villkor och utmaningar samt om metoder för dialog 
och samverkan mellan offentlig sektor och civilsam-
hälle. Ett annat syfte har varit att diskutera myndighe-
ternas roll i det fortsatta arbetet kring genomförandet 
av politikens mål, det vill säga att öka kunskapen och 
stärka civilsamhällets villkor genom ett gemensamt 
erfarenhetsutbyte och utveckling.

För att möta behovet hos civilsamhället om ett 
administrativt stöd och att underlätta för civilsamhället 
att bedriva sin kärnverksamhet har myndighetsnät-
verken inlett en process kring att starta arbetsutskott. 
Nätverket har identifierat tre områden för arbets-
utskott:

1 Tema: Samverkan och samverkansmodeller.
2 Tema: Förenkling och förtydligande av information 

till civilsamhället.
3 Team: Erfarenhetsutbyte kring redovisning av bi-

drag, resultat och effekter.

Parallellt med ovanstående arbete pågår uppdate-
ring av nätverkets skrift ”Vem gör vad – 22 myndighe-
ters samverkan med det civila samhället 2017”. Skriften 
beskriver hur myndigheterna utifrån sina uppdrag 
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arbetar med kunskap, stöd och samverkan med det 
civila samhällets organisationer. Skriften har uppdate-
rats inför år 2020 med en utökning av nya myndigheter 
och organisationer och ska digitaliseras för att bli mer 
tillgänglig.

I maj bjöd MUCF in de deltagande myndigheternas 
generaldirektörer för en träff. På grund av MUCF:s 
omlokalisering år 2018 har det gått två år sedan förra 
träffen. Ett stort antal generaldirektörer prioriterade 
att delta på träffen och 25 myndigheter deltog. Vid 
träffen deltog statssekreterare Helene Öberg, Vill-
korsrapporten presenterades och en rad utmaningar 
diskuterades, så som effektredovisning.

Studier om det civila samhället
MUCF har i uppdrag att fördela bidrag till forsknings-
studier om det civila samhället. Bidraget syftar till 
att öka kunskapen om det civila samhället och dess 
samspel med offentlig sektor och det övriga samhället 
inom behovsidentifierade forskningsområden. Studier 
som berör interaktion mellan det civila samhället, den 
offentliga sektorn eller näringslivet är extra intressan-
ta. Det kan till exempel vara frågor enligt nedan punk-
ter, men forskningsprojekt kan även riktas mot andra 
identifierade områden som rör det civila samhället i 
enlighet med bidragets syfte och mål.

• Samverkan mellan det civila samhällets aktörer och 
den offentliga sektorn ‒ till exempel vilka möjlighe-
ter som finns samt hur de juridiska och organisa-
toriska förutsättningarna för dessa ser ut och hur 
sektorerna kan mötas.

• Människors organisering ‒ till exempel former och 
syften för organisering samt hur den offentliga sek-
torn och andra aktörer förhåller sig till traditionella 
och nya former.

• Människors engagemang ‒ till exempel möjligheter 
och hinder för dem som står utanför det civila sam-
hället och hur mångfald uppnås i ideella organisa-
tioner.

• Nyanländas etablering i samhället ‒ till exempel 
civilsamhällets arbete för att underlätta nyanländas 
etablering i samhället och hur det sker i relation till 
det övriga samhället.

År 2019 var anslaget 4 058 000 kronor att fördela 
till ett- eller två-åriga forskningsprojekt, eller som stöd 
till att utveckla forskningsansökningar. Under år 2019 
inkom 35 ansökningar, varav två avvisades av formella 
skäl. Kvalitén bedöms vara högre jämfört med tidigare 
år och då konkurrensen är hög har det lett till att flera 
bra ansökningar fått avslag på grund av begränsade 
medel. Totalt beviljades medel till tre projekt, se nedan.

Ansökningarna granskades av en extern vetenskap-
lig beredningsgrupp. Beredningsgruppen består av 
fyra professorer från olika discipliner och lärosäten. 
Granskningen sker enligt bedömningskriterier och ruti-
ner som finns beskrivna i en beredningshandbok, vilket 

syftar till att säkerställa en rättssäker och likvärdig be-
dömning. I kontrakt med beredningsgruppen påpekas 
vikten av ett jämställdhets- och hbtq-perspektiv.

Antalet inkomna ansökningar med kvinnor som 
huvudsökande var 20 varav 1 beviljades projektmedel. 
Antalet ansökningar med män som huvudsökande var 
13 varav 2 beviljades projektmedel.

Den geografiska spridningen av sökande lärosäten 
har varit stor och täckt in stora delar av Sverige, från 
Malmö till Luleå med Kalmar, Lund, Växjö, Göteborg, 
Jönköping, Linköping, Norrköping, Stockholm/Hud-
dinge, Uppsala, Karlstad, Falun och Umeå.

Myndigheten bedömer att det finns en stor efterfrå-
gan på forskningsstödet om det civila samhället.

Bidraget fördelades till följande forskningsprojekt:

• Civilsamhällets (nya?) roller för att motverka hem-
löshet? En uppföljande studie, Marie Nordfeldt, 
Institutionen för sociala och psykologiska studier, 
Karlstads Universitet.

• Unga och organiserad politik. En medlemsstudie av 
de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund, 
Niklas Bolin, Institutionen för humaniora och sam-
hällsvetenskap, Mitthögskolan.

• Flickors deltagande i idrott och dess potential för 
inkludering och jämställdhet, Magnus Dahlstedt, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lin-
köpings universitet.

MUCF har under år 2019 tagit emot en populärve-
tenskaplig rapport om resultaten från följande tidigare 
beviljat projekt: Ungdomsråd? Ett deliberativt komple-
ment på gränsen mellan civilsamhälle och kommunal 
verksamhet? Ersta Sköndal Bräcke högskola. Rapporten 
publicerades på MUCF:s webbplats.

Kunskapskonferens utifrån aktuella 
forskningsresultat
MUCF har i uppdrag att sprida forskningsbaserad 
kunskap, vilket myndigheten gör genom årlig kun-
skapskonferens som riktar sig till offentlig verksamhet 
samt till civilsamhällets organisationer. På konferensen 
presenteras och sprids aktuell forskning och forsk-
ningsprojekt som rör det civila samhället, däribland de 
studier som erhållit medel från MUCF från tidigare år.

I oktober arrangerade MUCF, i samverkan med Ve-
tenskapsrådet, Ideell Arena samt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 2019 års kunskapskonferens där 
bland annat aktuella forskningsprojekt presenterades. 
Målgruppen var tjänstepersoner och förtroendevalda i 
offentlig sektor och företrädare för det civila samhället 
och akademin.

Konferensen genomfördes för sjätte gången och 
årets tema var ”Elitism eller engagemang - En kunskaps-
konferens om civilsamhället och dess samverkan med 
offentlig verksamhet.” 

Syftet med konferensen var att belysa aktuell forsk-
ning utifrån dessa två olika perspektiv för att diskutera 
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om de är motsättningar eller kompletteringar till 
varandra. Enligt forskning präglas svenskt civilsamhälle 
fortfarande av folkrörelser med stora organisationer 
och höga medlemsantal och svenskarnas ideella enga-
gemang är fortfarande högt. Forskning pekar också på 
en utveckling mot mer professionellt drivna organisa-
tioner där ideella organisationer får anpassar sig till 
nya tider genom att inta nya roller. Flera frågeställning-
ar lyftes, exempelvis hur framtidens engagemang kom-
mer se ut när professionaliseringen och ett eventuellt 
mer elitistiskt tänkande tilltar inom civilsamhället.

Utöver att sprida forskning var syftet med konferen-
sen att vara en arena för möten mellan offentlig sektor 
och civilsamhället och mellan forskning och praktik. 
Ett fokus för konferensen var att ställa frågor om vilket 
behov av kunskap om det civila samhället som finns 
och vilken kunskap som praktiker har om samspelet 

med det offentliga. Frågan om hur befintlig forskning 
bättre kan nå ut i verksamheter och komma till nytta 
diskuterades också.

Sammanlagt 155 externa deltagare deltog i konfe-
rensen. Tidigare år har majoriteten varit från offentlig 
verksamhet medan årets konferens lockade fler från 
civilsamhällesorganisationerna. Tio forskare, tio civil-
samhällesorganisationer och tre kommuner medverka-
de och bidrog till konferensens olika seminarier. Flera 
av seminarierna hade representanter från de olika 
sektorerna och forskningen.

Den utskickade utvärderingen av konferensen 
besvarades av 59 procent av deltagarna. Av dem ansåg 
94 procent att helhetsintrycket av konferensen var bra 
(svarsalternativen 4 och 5 på en skala från 1 till 5) och 
47 procent att innehållet var användbart i arbetet.

Kunskapskonferensen arrangerades i samverkan med Vetenskapsrådet, Ideell Arena samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
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MUCF bedömer att konferensen nu är etablerad 
som kunskapskälla och mötesplats och att årets kon-
ferens nådde en bredare målgrupp än de tidigare. Att 
genomföra den i samverkan med andra aktörer bidrog 
till att öka kvaliteten, stärka innehållet och förank-
ringen. Vidare bedömer MUCF att myndigheten har 
en betydelsefull roll att göra forskning tillgänglig för 
aktörer som samverkar med eller vars verksamheter 
berör civilsamhället.

Kunskapsstöd till det civila samhället
Myndigheten har i uppdrag att utveckla kunskapsstöd 
till det civila samhället om det offentliga regelverket 
gällande organisationsformer, bidrag, med mera. Myn-
digheten har under 2019 fokuserat på att höja ideella 
föreningarnas kunskap om föreningsteknik, om olika 
finansieringskällor, grundläggande kunskap om politi-
ken för det civila samhället samt tillhandahålla samord-
nad information om olika bidrag som föreningar kan 
söka. Detta har myndigheten gjort genom att i dialog 
med det civila samhället skapa en målgruppsanpassad 
kunskapsguide, som i slutet av 2019 publicerades som 
en integrerad del av myndighetens webbplats.

Kunskapsguiden innehåller samlad information, 
vägledning och metodstöd till det civila samhället om 
att starta och driva olika organisationsformer, om 
samverkan med offentliga sektor samt om olika bidrag 
som föreningar kan söka från statliga myndigheter, 
kommuner, regioner och EU. Syftet med kunskapsgui-
den är att synliggöra den information som redan finns 
genom att vara en samlande ingång samt komplettera 
med kortfattad och mer generell basinformation till 
målgruppen.

För att identifiera ideella föreningars kunskaps-
behov har myndigheten under året genomfört fem 
träffar med civilsamhällesorganisationer. Kartlägg-
ningsarbetet skedde bland annat genom träffar med 
lokala föreningar i Västerås, Haninge, Örnsköldsvik och 
Malmö och genom samråd med nationella minoriteter. 
Sammantaget deltog 61 föreningar i träffarna. Det 
framkom tydligt att föreningarna, särskilt nybildade, 
har behov av kunskap om föreningsteknik, om att 
ansöka och redovisa offentligt stöd samt om arbetsgi-
varansvaret.

Myndigheten har under året även kartlagt kommu-
ners och regioners webbplatser för att identifiera vilket 
kunskapsstöd som via dessa ges till civilsamhället. Vi 
konstaterade att det i de flesta fall finns mycket infor-
mation som är riktad till civilsamhället, men att den 
ibland är svår att hitta.

Med ett fortsatt uppdrag att erbjuda kunskapsstöd 
till det civila samhället kan MUCF fortsätta att sprida 
och uppdatera kunskapsguiden.

Utbildningsinsatser
Myndigheten har i uppdrag att samla, ta fram och 
förmedla kunskap om det civila samhällets samman-
sättning, utveckling och villkor.

MUCF samverkar med Ersta Sköndal Bräcke hög-
skola kring uppdragsutbildningen Civila samhället i 
samhället, som omfattar 7,5 universitetspoäng. Kursen 
riktar sig framför allt till tjänstepersoner och chefer 
inom offentlig sektor men är även öppen för personer 
verksamma inom civilsamhället. Utbildningen genom-
fördes för sjätte gången 2019.

Utbildningen genomfördes i tre moduler à tre da-
gar: Den första modulen omfattade det civila samhäl-
let, dess karaktärsdrag och idéhistoriska utveckling, 
den andra modulen handlade om sektorns rolltagande 
och relationerna med offentlig sektor och den tredje 
fokuserade på metoder och verktyg för dialog och 
samverkan.

Utbildningen hade 24 anmälda deltagare 2019 (24 
deltagare 2018, 31 deltagare 2017 och 20 deltagare 
2016). Av deltagarna var vid anmälan 10 från statliga 
myndigheter, 10 från kommuner, 1 från region och 3 
från civilsamhället. 18 av deltagarna var kvinnor, 5 av 
deltagarna var män och 1 av deltagarna var av annan 
könstillhörighet.

Utbildningen kommer att genomföras 2020, i fort-
satt samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola. 
MUCF bedömer att den nationella utbildningen och 
andra former av utbildningsinsatser är högst relevanta 
för att öka kunskapen om det civila samhället. MUCF 
har noterat ett intresse för att skapa regionala utbild-
ningar eller kortare varianter av utbildning för att ge 
fler tillgång till utbildning om det civila samhällets 
utveckling och villkor.

Offentliga aktörers insatser i 
förhållandet till politikområdets 
mål samt uppföljning av det civila 
samhällets villkor
Uppföljning om det civila samhällets  
villkor 2018
MUCF har i uppdrag att varje år ta fram en rapport 
som speglar det civila samhällets villkor. Årets rap-
port, Ideella föreningars villkor 2018 - Uppföljning av 
principerna för det civila samhället beskriver hur ideella 
föreningars villkor skiljer sig åt utifrån de sex princi-
perna: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, 
långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Rapporten bygger på en enkät som drygt 1 100 
organisationer har svarat på. Den belyser villkoren för 
idrotts- och kulturföreningar och för intresseorganisa-
tioner. Av de svarande bedriver 62 procent verksamhet 
endast på lokal nivå medan 24 procent finns enbart på 
regional, nationell eller internationell nivå. De reste-
rande bedriver verksamhet både lokalt och nationellt/
internationellt. Framtagningen av rapporten har skett 
i dialog med organisationer från det civila samhället i 
form av en referensgrupp.
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De organisationer som svarat på enkäten upplever 
generellt goda ekonomiska förutsättningar. De flesta 
föreningar uppger att förutsättningarna att bedriva 
sin kärnverksamhet idag och under kommande år är 
goda. Något färre upplever att de har goda möjlighe-
ter att under kommande år utveckla sin verksamhet. 
Men en relativt stor andel av föreningarna upplever 
att bidragssystemets utformning gör det svårt för dem 
att ha en långsiktig planering. En möjlig orsak är att 
föreningarnas ekonomi varje årsskifte är osäker då de 
inväntar besked om beviljade bidrag.

Av de inkomstkällor som flest föreningar upp-
ger som viktiga är medlemsavgifter, försäljning och 
generella bidrag förknippade med självständighet 
och oberoende. Däremot kan projektbidrag påverka 
verksamhetens innehåll, och mellan 20 och 25 procent 
av föreningarna uppger att en betydande andel av de 
medel de får från stat och kommun endast kan använ-
das till särskilda ändamål.

Vad gäller uppdragsverksamhet så är det få ideella 
föreningar som bedriver verksamhet på uppdrag av 
stat, region eller kommun. Det är vanligast att fören-
ingar bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner. 
Endast en mindre andel av föreningarna bedömer sina 
möjligheter att konkurrera i upphandling av tjänster 
som goda, medan de flesta uppger att de inte kan bedö-
ma om möjligheterna att konkurrera är goda eller inte.

I rapporten ges bedömningar kring områden där 
stärkta insatser behövs.

Stöd till romers engagemang i det  
civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
har i uppdrag att under åren 2016–2019 genomföra 
insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna 
för romers engagemang i det civila samhället och för 
romska organisationers deltagande i samhällslivet. 
I uppdraget ingår att genomföra utbildning i fören-
ingsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska och 
icke-romska organisationer. I genomförandet av upp-
draget ska myndigheten särskilt uppmuntra romska 
flickors och kvinnors deltagande. Uppdraget ska ge-
nomföras efter samråd med romska representanter. I 
uppdraget ingår även att fördela stöd enligt förordning 
(2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser 
riktade till romer.

Myndigheten genomförde under hösten en upp-
startsträff för de organisationer som fått projektbidrag 
av MUCF under 2019. Utöver dessa medverkade även 
de antidiskrimineringsbyråer som fått MUCF:s verk-
samhetsbidrag under 2018, regeringens nationella 
satsning på medie- och informationskunnighet och 
det demokratiska samtalet samt Center mot våldsbe-
jakande extremism. Totalt 60 organisationer deltog på 
uppstartsträffen varav 12 var romska organisationer.

Uppstartsträffens syfte var att både att bidra 
med ny kunskap och att möjliggöra erfarenhetsut-
byte mellan romska och icke-romska organisationer. 

Myndigheten avsikts var även att skapa synergier 
mellan de olika bidragsformer som myndigheten 
arbetar med. De romska organisationerna och de 
icke-romska organisationerna diskuterade och pre-
senterade projekt, utmaningar och lyfte frågor kring 
projektredovisning.

MUCF har under 2019 hållit fyra utbildningstillfällen 
i föreningsteknik. Detta har gjorts då det varit efter-
frågat av de romska organisationerna. Under våren 
hölls två föreningsteknikträffar i form av skrivarstu-
gor inför projektansökningsomgången 2019. Den 
ena hölls i Stockholm och genomfördes tillsammans 
med föreningarna Romer kultur, fritid, kunskap och 
tolerans (RKFKT) och Internationella Rom och Resan-
de Kvinnoforum (IRKF). Den andra gjordes i Malmö i 
samarbete med Malmö Romska idécenter, Romska 
ungdomsförbundet och Internationella klubb Vorta 
Drom. Skrivarstugorna utformades för att stärka för-
eningarna i föreningsfrågor såsom stadgar, men även 
i hur man skriver en projektansökan och vad som är 
viktigt att tänka på när man driver ett projekt. MUCF 
uppmuntrade även de romska föreningarna att söka 
myndighetens andra projektbidrag. Utbildningarna 
gav god effekt, då 24 organisationer sökte och 10 fick 
bifall inom hälsofrämjande insatser riktade till romer. 
Därutöver sökte 7 romska föreningar projekt inom 
stödformen för ungas organisering och 4 sökte inom 
stödformen mot rasism. Av dessa beviljades 3 organi-
sationer projekt inom ungas organisering och en inom 
stödformen mot rasism.

Under hösten genomförde MUCF en ungdomsträff 
i Stockholm för romska ungdomar på temat makt-in-
flytande-rättigheter. Syftet var att ge möjlighet för 
samhällsintresserade romska ungdomar att mötas och 
diskutera frågor som är viktiga för dem. Ungdoms-
träffen utformades i partnerskap med unga repre-
sentanter från Gävles romska förening samt Malmö 
Ungdomscentral. Då deltagarna på träffen gemensamt 
utformade agendan och innehåll under träffen, samt 
diskuterade ämnen kring bland annat organisering i 
föreningar samt samråd så var träffen även en utbild-
ning i föreningsteknik.

Under hösten genomfördes ytterligare en utbild-
ning i föreningsteknik i Göteborg. Utbildningen gjordes 
i partnerskap med Romano Pasos Research Center, 
Romska ungdomsförbundet, Malmö Ungdomscen-
tral, FUSION samt Romer kultur, fritid, kunskap och 
tolerans.

Utöver utbildningar i föreningsteknik så har MUCF 
inför 2019 års ansökningsomgång av bidraget för 
hälsofrämjande insatser riktade till romer stöttat fören-
ingar med att formulera ansökningar.

MUCF ska senast den 15 mars varje år 2017–2020 
redovisa uppdraget till Kultur- och Utbildningsdeparte-
mentet. En mer detaljerad redogörelse av utförandet av 
uppdraget 2019 kommer därmed att lämnas i mars 2020.
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4 Internationellt samarbete  
och mobilitet

Uppdrag
Av MUCF:s instruktion framgår att myndigheten ska 
vara nationellt programkontor för Erasmus+ Ung-
domsfrågor, nationell korrespondent för EU:s Youth 
Wiki-verktyg, nationell kontaktpunkt för Ett Europa för 
medborgarna och att myndigheten ska representera 
Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén.

Europeisk ungdomspolitik
Erasmus+ Ung och Aktiv
MUCF har i uppdrag att vara nationellt programkontor 
för Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens 
program för ungdomssamarbete. Erasmus+ Ung och 
Aktiv riktar sig till unga mellan 13 och 30 år samt till 
personer som arbetar med unga. I programmet ingår 
delarna Ungdomsutbyte, Kompetensutveckling för 
ungdomsledare, Strategiska partnerskap och Ung-
domsdialog (tidigare Möten mellan unga och besluts-
fattare). Europeisk volontärtjänst flyttades i slutet av 
2018 till EUkommissionens nya initiativ Europeiska 
Solidaritetskåren.

Erasmus+ Ung och Aktivs syfte är att bidra till att 
möta de utmaningar Europa står inför, till exempel den 
höga ungdomsarbetslösheten. Programmet syftar till 
att öka den sociala inkluderingen, förståelsen för andra 
kulturer och avser att stärka ungas makt över det egna 
livet samt deras delaktighet i samhället. En prioritering 
för Erasmus+ är att främja inkludering av unga med 
begränsade möjligheter, däribland unga nyanlända. 

Särskilda fokusområden för Erasmus+ Ung och Aktiv 
är att arbeta med aktivt deltagande och icke-formellt 
lärande. Stor vikt läggs till exempel vid ungas delaktig-
het i projekten, särskilt inom ungdomsutbyten.

MUCF har under 2019 fortsatt arbetet med att 
säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning 
och en korrekt användning av bidragsmedel. Parallellt 
med det har myndigheten fortsatt arbetet med att få 
in fler aktörer in i programmet och att erbjuda stöd till 
de aktörer som har störst behov av det, till exempel 
organisationer som jobbar med unga med begränsade 
möjligheter. Informationsinsatser har bland annat ge-
nomförts inom ramen för informationsnätverket Euro-
desk som för närvarande finns på 19 platser i Sverige.

Under 2019 inkom 238 ansökningar inom Eras-
mus+, vilket är en minskning med nästan 25 procent 

jämfört med 2018. Minskningen beror bland annat på 
att Europeisk volontärtjänst (EVS) sedan hösten 2018  
inte ligger inom Erasmus+ utan har flyttats till Europe-
iska solidaritetskåren.

Kvaliteten på inskickade ansökningar är fortsatt 
relativt låg, vilket resulterar i en lägre andel beviljade 
projekt än vad budgeten egentligen ger utrymme för. 
Att öka kvaliteten på ansökningarna genom utbildan-
de insatser är något myndigheten måste fortsätta att 
arbeta med.

Under 2019 har MUCF skickat drygt 40 deltagare 
till 18 internationella utbildningar organiserade under 
Erasmus+ Training and Cooperation Activities, TCA. 
MUCF organiserade en av dessa utbildningar i Malmö. 
Kurserna syftar till att höja deltagarnas kunskap om 
Erasmus+ programmet, utveckla konkreta projektidéer, 
skapa arenor för nätverkande och utbyte av erfaren-
het med andra representanter från ungdomssektorn, 
och därigenom öka antalet projekt inom ramen för 
Erasmus+. MUCF har under 2019 valt att fokusera på 
internationella kurser som berör ämnena social inklu-
dering med fokus på nyanlända, ungas etablering med 
fokus på unga med begränsade möjligheter, ungas 
deltagande samt validering av resultat och kompetens 
från icke-formellt lärande.

 
Arbete med kvalitet
I oktober 2019 hade MUCF ett så kallat Supervisory 
visit från EU-kommissionens DG EAC där bland annat 
kontorets regelefterlevnad kontrollerades. Genom-
gången av vad som gjorts, vad som planeras och vad 
som saknas var en god hjälp i det redan påbörjade 
kvalitetsarbetet.

I slutet av 2018 fattade avdelningen beslut om att 
inrätta en särskild handläggningsordning (SHO) för 
organisationer där upprepade problem identifierats 
och skäl därför finns att ifrågasätta deras operationella 
kapacitet. Inledningsvis fick fyra organisationer beslut 
om SHO vilket innebär att de måste uppfylla speci-
ficerade krav innan de åter kan beviljas medel inom 
Erasmus+ eller Europeiska Solidaritetskåren. Handlägg-
ningsordningen implementerades vidare under 2019 
med resultatet att ytterligare tre organisationer fick 
beslut om att handläggas inom SHO. Bakgrunden till 
besluten handlar bland annat om upprepade klagomål 
från deltagare och partnerorganisationer samt felaktig 
hantering av projektmedel.
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Arbetet med att kvalitetssäkra bidragshanteringen 
har prioriterats under 2019 och har gett tydliga resul-
tat, dels genom en tydligare riskanalys i bedömning-
en av ansökningar dels genom en mer djupgående 
kontroll av slutrapporteringen av projekt. Nya rutiner 
för kontroller av slutrapporter har lett till identifiering-
en av misstänkt bedrägeri, bland annat genom oriktiga 
deltagarlistor. Upptäckterna ledde till att myndigheten 
granskade även avslutade projekt genomförda av sam-
ma organisationer. Resultaten av detta är att MUCF 
riktat återkrav mot sex organisationer under 2019 och 
ytterligare en i början av 2020.

Solidaritetskåren
MUCF har i uppdrag att vara programkontor för Euro-
peiska Solidaritetskåren, EU-kommissionens initiativ 
för att främja solidaritet i Europa. Solidaritetkårens 
projekt riktar sig till unga som är mellan 18 och 30 år 
gamla. Syftet med programmet är att bidra till ökad 

solidaritet i samhället, främja ungas aktiva medborgar-
skap och personliga utveckling samt berika organisa-
tioner och lokalsamhällen.

Under 2019 inkom 41 projektansökningar. Det finns 
ett relativt stort intresse bland organisationer och kom-
muner för att genomföra volontärprojekt. Ytterligare 
insatser krävs dock för att öka intresset för solidaritets-
projekt och projekt inom Solidaritetskårens yrkesdel.

Under året har 13 nya organisationer ansökt om att 
få den kvalitetsmärkning, Quality Label, som krävs för 
att kunna skicka in en ansökan om volontär- och yrkes-
projekt inom Europeiska Solidaritetskåren. Ytterligare 
9 organisationer har ansökt om att utöka den Quality 
Label som de redan innehar – för att utöka antalet 
volontärer de får ta emot, utöka med nya platser där 
de får ta emot volontärer eller för att utöka genom att 
även kunna ta emot praktikanter och anställda genom 
programmet.

TABELL 4.1 Erasmus+ Ung och Aktiv, antal sökta och beviljade bidrag per 
delprogram samt belopp, 2017–2019. Euro

 2019 2018 2017

Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro)

Mobilitet (Ungdomsutbyten, Europeisk vo-
lontärtjänst* samt Utbildning och nätverks-
byggande)

199 69 1 818 898 280 97 3 189 371 246 106 4 722 252

Strategiska partnerskap 32 8 1 056 094 27 4 846 618 29 5 888 669

Ungdomsdialog** 7 3 136 640 8 4 135 330 7 4 142 117

Summa Erasmus+ Ung och Aktiv 238 80 3 011 632 315 105 4 171 319 282 115 5 753 038

EVS ackreditering* 16 14 22 24

Beviljat (kronor) Beviljat (kronor) Beviljat (kronor)

TCA*** 1 506 904 1 091 542 1 712 814

Summa 238 80 331 119 304 139

* Europeisk Volontärtjänst ingår sedan hösten 2018 i programmet Europeiska Solidaritetskåren.
** Tidigare Möten mellan unga och beslutsfattare.
*** Omräkning av kostnader har gjorts för 2018 för att samma beräkningsmetod ska användas under åren 2017–2019.

TABELL 4.2 Solidaritetskåren, 2018–2019. Euro

 2019 2018

Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro)

Volontärskap 39 31 1 614 768 16 11 606 418

Praktik och jobb 1 1 2 291 0 0 -

Solidaritetsprojekt 1 1 8 892 1 1 5 892

Summa Europeiska Solidaritetskåren 41 33 1 625 951 17 12 612 310

Quality 22 16 0 4 0

Beviljat (kronor) Beviljat (kronor)

NET 271 665 13 293

Summa 63 49 21 12
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Inom Europeiska Solidaritetskåren ska MUCF erbjuda 
volontärer följande volontärkurser: ankomstkurs, 
mitterminskurs och uppföljningskurs. Under 2019 har 
MUCF genom Bromma Folkhögskola anordnat sex 
ankomstkurser, fem mitterminskurser och en uppfölj-
ningskurs. Vidare har MUCF inom Europeiska Solidari-
tetskårens utbildningsdel NET genomfört fem nationella 
utbildningar i Stockholm, Göteborg, Alingsås, Varberg 
och i Örnsköldsvik. Dessa utbildningar har genomförts i 
syfte att väcka intresse för programmet lokalt samt hjäl-
pa potentiella ansökare med deras framtida ansökning-
ar och projekt. MUCF har också skickat deltagare till tre 
olika internationella utbildningar under året.

 
Youth Wiki
MUCF har i uppdrag att representera Sverige som 
nationell korrespondent för den Europeiska kommis-
sionens ungdomspolitiska kunskapsportal Youth Wiki, 
som lanserades i slutet av 2017. För närvarande deltar 
29 länder i Youth Wiki.

Huvudsyftet med Youth Wiki är att stödja evidens-
baserat europeiskt samarbete på ungdomsområdet. 
Det sker genom att tillhandahålla information om 
respektive medlemsstats ungdomspolitiska initiativ 
och reformer utifrån det europeiska samarbetet på 
ungdomsområdet för åren 2010–2018. Innehållet styrs 
av den Europeiska kommissionen utifrån de politiska 
prioriteringar som den Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna har kommit överens om, och som 
berör ungas levnadsvillkor, demokratiska deltagande 
och rättigheter.

Den förnyade strategin för perioden 2019–2027 har 
hittills inte påverkat arbetet med Youth Wiki. Däremot 
är MUCF Sveriges representant i kommissionens ar-
betsgrupp som ser över de befintliga EUindikatorerna 
för ungdomsområdet, utifrån den förnyade strategin.

Informationen i Youth Wiki tillhandahålls och 
uppdateras årligen av nationella korrespondenter 
som utsetts av regeringarna i varje deltagande land. 
Informationen är i huvudsak kvalitativ och möjliggör 
analys av reformer och trender i politiska inriktningar i 
de deltagande länderna.

Ytterligare syfte är att möjliggöra ömsesidigt lä-
rande på EU-nivå avseende nationell politik på ung-
domsområdet och andra besläktade politikområden. 
Youth Wiki möjliggör därmed utbyte av information om 
innovativa metoder och kan därför underbygga peer 
learning-aktiviteter.

Målgrupper för Youth Wiki, utöver aktörer inom den 
Europeiska kommissionen, är bland andra besluts-
fattare på nationell och lokal nivå och andra yrkes-
verksamma inom ungdomsområdet som samarbetar 
med aktörer i andra europeiska länder, samt forskare, 
studenter och massmedier.

Områdena som beskrivs i Youth Wiki är respektive 
lands styrmodell för den nationella ungdomspolitiken, 
utbildning, sysselsättning och entreprenörskap, hälsa 
och välbefinnande, delaktighet, frivilligarbete, social 

integration, ungdomar i världen och kreativitet och 
kultur. Beskrivningarna omfattar bland annat nationell 
lagstiftning, strategier, prioriteringar och initiativ på 
respektive område, styrning och ansvarsfördelning 
samt ungas delaktighet. Under 2019 har ett nytt kapitel 
om ungdomsarbete förberetts. Det nya kapitlet ska 
publiceras under 2020.

European Knowledge Centre for Youth Policy, 
EKCYP
Myndigheten har också i uppdrag att representera 
Sverige som nationell korrespondent för European 
Knowledge Centre for Youth Policy, EKCYP. EKCYP är en 
online-databas avsedd att ge ungdomsområdet tillgång 
till kunskap och information om ungas situation i hela 
Europa. Avsikten är att förstärka kunskapsöverföringar 
mellan forskning, politik och praxis genom insamling 
och spridning av information och arbetsmetoder samt 
genom egna komparativa forskningsprojekt.

De nationella korrespondenternas arbete inom 
EKCYP består av årliga uppdateringar avseende landets 
ungdomspolitik och ungdomsarbete, samt av inlämna-
de av bidrag till olika forskningsprojekt som EKCYP har 
initierat. Under 2019 MUCF bidragit i följande aktiviteter:

• Kunskapsinsamling från Europarådets medlemslän-
der om respektive lands ungdomsarbete. 

• Framtagande av utvärderingsmodeller för ungdom-
spolitiken som olika medlemsländer har tagit fram. 
En första analys presenterades vid årsmötet i Novi 
Sad, Serbien.

• Forskning om professioner involverade i ungdoms-
arbete, om digitalisering och social inkludering, om 
europeiskt medborgarskap och om ungas politiska 
deltagande.

EKCYP:s arbete med att bidra till EU:s Youth 
Wiki-plattform avseende länder som inte ingår i 
EU-programmet Erasmus+ har fortsatt. Hittills har tio 
länder publicerat Youth Wiki-kapitlen 1 och 2 på webb-
platsen för Partnerskapet mellan EU och Europarådet 
på ungdomsområdet.

Övriga uppdrag
Becoming a part of Europe
MUCF ingår i ett samarbete med åtta andra nationel-
la kontor för Erasmus+, projektet Becoming a part of 
Europe, som koordineras av Italien och påbörjades i 
slutet av 2016. Samarbetet fokuserar på unga nyan-
lända, med syftet att höja kunskapsnivån och att öka 
spridningen av goda exempel om hur unga nyanlända 
bättre kan inkluderas.

Ett specifikt fokus ligger på hur ungdomsarbete 
kan bidra till integrationen av unga nyanlända och 
ensamkommande unga samt hur ungdomsarbete, 
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icke-formellt lärande och frivilligsektorn generellt kan 
bidra till integrering och samhällsetablering.

Under 2019, som är projektets sista år, har fokus 
legat på att erbjuda en Training of Trainers (ToT) till ett 
antal ungdomsledare från olika länder, för att stärka 
deras kompetens när det gäller att utforma, implemen-
tera och utvärdera utbildningsvägar för personer som 
arbetar med unga nyanlända inom ungdomssektorn. 
Sverige skickade två deltagare som vid framtida utbild-
ningar också kommer att kunna lyfta de goda exempel 
från ungdomssektorn som projektet har tagit fram. 
Under 2020 kommer en utbildning av ungdomsledare 
att genomföras i Sverige av de svenska deltagarna i 
samarbete med en norsk deltagare från samma ToT.

De rekommendationer som projektet tog fram un-
der 2018 har översatts till svenska under 2019. Hittills 
har rekommendationerna främst delats internt med 
de uppdrag som har tydliga synergier med Becoming 
a part of Europe, för vidare användning via dessa upp-
drag. Information om projektet och om rekommenda-
tionerna sprids även via MUCF:s webbplats.

Nordiska barn- och ungdomskommittén
MUCF är Sveriges myndighetsrepresentant i Nordiska 
barn och ungdomskommittén, NORDBUK. Under det 
isländska ordförandeskapet har NORDBUK arbetat 
vidare med genomförandet av den tvärsektoriella stra-
tegin för barn och unga i Norden 2016–2022, Norden 
ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.

Den tvärsektoriella strategins implementeringen 
har utvärderats under 2019. Resultaten visade att mi-
nisterrådet efter tre års arbete med den tvärsektoriella 
strategin för barn och unga har nått en ökad medve-
tenhet om hur barn och unga påverkas av arbetet, 
genomfört ett betydligt högre integreringsarbete i sina 
strategiska processer, samt inrapporterat väsentligt 
fler projekt som berör barn och unga. Dessutom har 
det skett en ökning i antal projekt som ger barn och 
unga medbeslutande och ägandeskap i utformningen 
(projekt med och av barn och unga).

Efterfrågan på ungas deltagande i olika projekt 
inom ministerrådet har ökat under 2019, vilket också 
visar att NORDBUK:s arbete har fått genomslag. Exem-
pelvis har NORDBUK samarbetat med Nordiska rådets 
sekretariat och ministerrådets ämbetsmannakommitté 
för miljö om ungas deltagande i förhandlingarna i ett 
nytt globalt avtal om biodiversitet.

Klimatet och hållbar utveckling har genomsyrat 
andra delar av NORDBUK:s verksamhet. Konferensen 
”Youth Leading a Sustainable Lifestyle” hölls i Reykjavik 
i april 2019, med temat hur ungdomar, genom att leva 
hållbara livsstilar, spelar en ledande roll för en hållbar 
produktion och konsumtion. Vidare har NORDBUK 
samarbetat med sektorn för hållbar utveckling om im-
plementeringen av Nordiska ministerrådets program 
för Agenda 2030. NORDBUK har också utpekat två 
ungdomsrepresentanter till expertgruppen för hållbar 

utveckling och stöttat ungdomstoppmötet på Åland 
”ReGeneration 2030.

Nordiskt projekt, ungas sociala inkludering
Nabo – ungas sociala inkludering i Norden är ett 
projekt som lanserades under det svenska ordförande-
skapet i nordiska ministerrådet 2018. Projektet löper 
över perioden 2018–2020 och syftar till att synliggöra 
ungdomsperspektivet på social inkludering genom 
rösterna från unga i Norden.

Under 2019 har sju empiriska undersökningar 
genomförts, en i respektive nordiskt land, samt på 
Åland, Grönland och på Färöarna. Tillsammans med 
forskare och med utgångspunkt i intervjuguiden från 
den svenska delstudien – Fokus 18, har det genom-
förts fokusgruppsintervjuer med unga kring fem olika 
teman av social inkludering. Rapporterna har eller 
kommer att ges ut på respektive lands språk i syfte att 
sänka trösklarna för att ta till sig kunskapen och kunna 
sprida dem nationellt. En komparativ studie kommer 
att tas fram under 2020.

Projektet har etablerat närmare samarbete med 
två av de nordiska deltagarna, Norge och Åland, kring 
policyutvecklande processer. Valet styrdes av språkliga 
avväganden och deltagarnas intresse. Under hösten 
har policyutvecklande processer följts i två svenska 
kommuner kring två olika ungdomspolitiska utveck-
lingsfrågor. Arbetet har skett i samarbete med region 
Dalarna som kommunerna ligger i. Regionen har drivit 
processen och Nabo har utgjort stöd, haft avstämning-
ar och dokumenterat arbetet. Två kommuner i region 
Dalarna valdes ut för att göra omfattningen på uppdra-
get rimlig och öka synergieffekterna regionalt. Doku-
mentationen från de två processerna i Sverige kommer 
tillsammans med dokumentation från Norge och Åland 
att utgöra ett underlag till utvecklingen av MUCF:s 
strategiska arbete riktat mot regioner och kommuner 
utifrån ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

I början av året fick LSU – Sveriges ungdomsor-
ganisationer i uppdrag att planera och genomföra 
ett ungdomsdrivet toppmöte som samlar de nord-
iska ungdomsråden för att diskutera de resultat och 
rekommendationer som framkommit i Nabos rappor-
ter. Genomförandet är en del i hur det offentliga kan 
praktisera ett ungdomsperspektiv och låta unga driva 
egna projekt. I november genomfördes Nabo Youth 
Summit under tre dagar i Stockholm. Mötet resultera-
de i åtta konkreta rekommendationer för att öka ungas 
sociala inkludering, riktade till nationell, regional och 
lokal nivå i de nordiska länderna. Mötet ledde också 
till att de nordiska företrädarna identifierade behov av 
samverkan och formulerade en strategi för en nordisk 
ungdomsplattform knuten till den nordiska Barn- och 
Ungdomskommittén (NORDBUK).

I april genomfördes en konferens i samverkan 
med Nordens välfärdscenter på temat segregation 
och social inkludering i Norden. Konferensen samlade 
deltagare från hela norden under en heldag. Deltog 
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på scen gjorde forskare, tjänstemän och unga från de 
nordiska länderna för att ge en övergripande bild av 
de utmaningar och exempel på lösningar som finns för 
social inkludering i de nordiska länderna.

Rapporterna som tagits fram är Nabo – social 
inclusion of youth in Iceland, Nabo – Unges opplevelse 
av sosial inkludering i Norge, Nabo – ungas röster om 
social inkludering på Åland, Nabo – Unges stemmer om 
social inklusion i Grønland, Nabo – ungas röster om social 
inkludering i Färöarna, Nabo – ungas röster om social in-
kludering i Finland och Nabo – Unges stemmer om social 
inklusion i Danmark.

Nabo-projektet deltog vid politikermötena i Almeda-
len och Mariehamn. Seminariet i Mariehamn gjorde att 
arbetet med att ta fram ett nytt ungdomspolitiskt pro-
gram tog fart på Åland. Det öppnade också upp för möj-
ligheten att arbeta med policyutvecklande workshops 
tillsammans med Ålands landskapsregering.

Under hösten har välbesökta seminarium genom-
förts vid tre tillfällen i Norge, en gång i Mariehamn och 
en gång i Stockholm.

Projektet valde att i de fem största länderna genom-
föra en särskild fokusgrupp med unga hbtq-personer, 
för att lyfta fram gruppens förutsättningar särskilt. I 
rapporterna beskrivs också likheter och skillnader i hur 
unga killar, tjejer och hbtq-personer beskriver olika 
delar för social inkludering. Myndigheten ser det som 
ett viktigt budskap till Nordiska ministerrådet och or-
ganisationer med nordisk finansiering att se unga som 
heterogena grupper med sinsemellan olika behov.

Knutet till projektet finns en styrgrupp bestående 
av representanter från myndigheter eller departement 
i de nordiska länderna. Gruppen har visat sig vara en 
viktig kanal för spridning, förankring och lärande mel-
lan länderna. Något som särskilt lyfts i styrgruppen är 
behovet av nordisk samordning och erfarenhetsutbyte 
inom ungdomspolitiken. Det finns många liknande 
utmaningar och länderna arbetar på lite olika sätt med 
frågorna, vi ser goda möjligheter i att fortsätta samar-
betet även efter att projektet Nabo är avslutat.

Joint Working Group on Youth
MUCF har i uppdrag att representera Sverige i Joint 
Working Group on Youth, JWGY, inom Barentsregio-
nen. Barentsregionen är Europas nordligaste samar-
betsregion. Barentsregionen omfattar de nordligaste 
regionerna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra 
Ryssland. Sverige har haft ordförandeskapet inom 
samarbetet under perioden från oktober 2017 till 
oktober 2019.

I UD:s ordförandeskapsprogram för 2017–2019 har 
unga utpekats som en prioriterad målgrupp. Under 
2018 genomfördes en konferens inom ordförandeska-
pet som mynnade ut i framtagande av rekommenda-
tioner för hur respektive arbetsgrupp avser att jobba 
vidare med unga och ungas inflytande.

Under 2019 har JWGY varit ett stöd till alla arbets-
grupper inom Barentssamarbetet som fått i uppdrag att 

ta fram rekommendationer för att stärka ungdomsper-
spektivet inom respektive sakområde, och olika deltaga-
re inom JWGY har medverkat på andra arbetsgruppers 
möten. JWGY har även fortsatt att ha nära samarbete 
med Barents Regional Youth council, BRYC, med ung-
domsrepresentanter från hela regionen.

JWGY genomförde under april 2019 ett möte i 
Tromsö där det presenterades en kartläggning om hur 
de olika regionerna utser BRYC-representanter, och på 
vilket sätt regionerna har kontakt och kommunikation 
mellan sina respektive ungdomsrepresentanter. Dess-
utom diskuterades det förslag på ungdomsrekommen-
dationer, och önskemålet från JWGY var att synliggöra 
unga och få till en ökad delaktighet bland unga inom 
Barentssamarbetet.

Vidare har MUCF givit BRYC stöd för genomföran-
de av en ungdomsledarkonferens om sexuell hälsa. 
Konferensen samlade 13 deltagare i Kiruna i maj 2019. 
UD och Länsstyrelsen i Norrbotten arrangerade i juni 
en uppföljande konferens med unga från Barentsregi-
onen kring framtida rekommendationer, bland annat 
med en ungdomspanel, där 30 personer deltog.

I början av oktober genomfördes det svenska 
ordförandeskapets avslutande utrikesministermöte i 
Umeå, och där antogs ungdomsrekommendationerna 
kring ökat ungdomsinflytande. Rekommendationerna 
fokuserar på strategiskt synliggörande av ungdoms-
samarbete, att rekommendera arbetsgrupperna att 
regelbundet bjuda in representanter från BRYC till 
möten som rådgivare, samt att det ska finnas en punkt 
i återrapporteringsmallen till Internationella Barents-
sekretariatet (IBS) där varje arbetsgrupp beskriver hur 
man har arbetat med och för unga i respektive arbets-
grupp (den delen är redan implementerad). Från och 
med oktober 2019 har ordförandeskapet överlämnats 
till Norge.

Ett Europa för medborgarna
MUCF är sedan 2012 nationell kontaktpunkt för 
EU-programmet Europa för medborgarna. Som natio-
nell kontaktpunkt har myndigheten i uppgift att öka 
kunskapen om programmet och främja deltagandet 
i Sverige. Detta görs genom att informera om möjlig-
heterna inom programmet för potentiella ansökare, 
som kan vara både civilsamhällesorganisationer och 
kommunala eller regionala aktörer, samt till aktörer 
som kan sprida kännedom om programmet vidare. I 
uppdraget ingår även att upprätthålla nätverkskontakt 
med övriga aktörer i Europa och arbeta strategiskt på 
olika nivåer utifrån uppställda kriterier från EU-kom-
missionen.

Under året har MUCF genomfört 18 aktiviteter och 
informationsinsatser genom vilka 666 personer har 
nåtts av information om de bidragsmöjligheter som 
finns inom programmet. Därutöver har enskilda kon-
sultationer genomförts via e-post, telefon och fysiska 
möten med potentiella ansökare. Information har 
även spridits genom MUCF:s nyhetsbrev Vidgade Vyer 
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som levereras till dryga 4 000 mottagare samt genom 
inlägg om utlysningar, informationstillfällen och part-
nerförfrågningar på den för programmet dedikerade 
Facebook-sidan som har 330 följare.

EU-kunskap
MUCF har i uppdrag att genomföra utbildnings- och 
kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunska-
pen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska 
unionen. Civilsamhället och ungdomsledare har iden-
tifierats som den primära målgruppen. Den sekundära 
målgruppen är unga själva.

Insatserna under 2019 tog avstamp i den analys 
och de förslag på insatser som togs fram under 2018. 
Den kartläggning som gjordes 2018 visade vikten av 
att öka informatörers kunskap om EU samt att erbjuda 
metoder för spridning av kunskapen till unga. Därför 
har MUCF under 2019 samarbetat med Bromma Folk-
högskola för att kunna erbjuda ett utbildningspaket i 
fyra delar.

Den första delen av utbildningspaketet bestod av 
kurser i EU-kunskap och demokratifrågor och rikta-
de sig till personer som arbetar med unga. Kurserna 
innehöll också icke-formella lärandemetoder. Kurserna 
har ägt rum i Stockholm, Malmö och Härnösand med 
totalt 41 antal deltagare. Vid utvärderingen svarade 
65 procent av deltagarna att utbildningens innehåll är 
användbart i arbetet, och 73 procent att deras helhets-
intryck av utbildningen var bra (svaren 4 och 5 i en 
skala från ett till fem).

Som komplement till kurserna skapades ett digitalt 
verktyg i form av ett instagramkonto med syfte att 
sprida information om EU och skapa ett engagemang 
i EU-frågor. Den tredje delen bestod av en webbaserad 
utbildning för de som inte hade möjlighet att delta på 
de fysiska kurstillfällena. Den fjärde delen består av 
uppbyggnaden av en verktygslåda i form av presen-
tationer, informationsfilm och en samling av olika 
metoder för att öka ungas kunskap om EU.

För att på ett konkret sätt visa hur EU-samarbetet 
fungerar och påverkar unga medborgare har MUCF 
vidare tagit fram en omvärldsrapport på temat Brexit 
som tydligt förklarar en aktuell EU-fråga.

MUCF har under 2019 fortsatt samarbetet med 
LSU kring digitalisering av Röstresan (LSU:s arbete 
med ungdomsdialogen som är en central del av 
EU:s ungdomsstrategi). Syftet med samarbetet är att 
utveckla Röstresans konsultationsprocess och möjlig-
göra för andra aktörer än LSU, såsom skola, fritid och 
Eurodesknätverket, att vara med i dialogen med unga. 
Under hösten 2019 anordnades fyra demokrativerkstä-
der i olika städer för att testa det digitala verktyget och 
utveckla metoder för att använda det.

MUCF bjöd under våren 2019 in till konferens för att 
erbjuda en mötesplats för de organisationer som hade 
arbetat med att öka valdeltagandet i Europaparlament-
svalet eller i skolvalet 2019, samt för Eurodesknät-
verket och organisationer aktiva under European 
Youth Week. Syftet med konferensen var att skapa en 
möjlighet för deltagarna att få kunskap och inspiration 
och dela erfarenheter med varandra.

I samband med MUCF:s rikskonferens arrangera-
des seminariet ”från EU:s ungdomsstrategi till lokal 
handlingsplan” för att diskutera hur ett europeiskt 
policydokument kan användas på lokal nivå för att nå 
ungdomsmålen.

Ytterligare ett synergiprojekt initierades kopplat till 
forskningsprojektet Research-based Analysis and Moni-
toring of European Youth Programmes som finansieras 
av Erasmus+. Ett kvalitativt forskningsprojekt om orga-
nisationers lärande utvidgades till att också undersöka 
organisationers kunskap om EU. Som komplement 
genomfördes en kvantitativ undersökning för att få en 
överblick över hur unga får kunskap om EU.

För att möjliggöra för målgruppen att själva kunna 
arrangera aktiviteter som de bedömer att det finns ett 
behov av för att öka kunskapen och stärka delaktighe-
ten i frågor om EU, fördelades ett aktivitetsbidrag på 
max 15 000 kronor till totalt 18 organisationer. Drygt 
en tredjedel av dessa bidrag fördelades inom ramen 
för European Youth Week som 2019 hade temat Demo-
cracy and me.
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5 Bidrag

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheter som har ärendeslag 
som omfattar ett stort antal ärenden redovisa antal 
och styckkostnad för handläggning av dessa ärenden. 
MUCF:s redovisning gäller myndighetens beslut om 
statsbidrag.

MUCF har genom instruktion, regleringsbrev, för-
ordningar och särskilda regeringsbeslut i uppdrag att 
fördela statsbidrag enligt gällande författningar till ide-
ella organisationer och kommuner samt i vissa fall även 
till andra typer av organisationer. Myndigheten delar in 
besluten i ärendetyperna beslut om organisationsbidrag 
och beslut om projekt- och verksamhetsbidrag.

Bidragsgivningen är en del av myndighetens arbete 
inom både ungdomspolitik och politiken för det civila 
samhället. Den redovisas dock samlat i detta kapitel för 
att kunna förmedla en helhetsbild av arbetet.

Redovisningen inleds med en samlad översikt över 
vilka statsbidrag som har ingått i de två ärendetyper-
na 2019, antal beslut i ansökningar om bidrag samt 
beviljade bidrag. Därefter följer en presentation av 
arbetet med kvalitet i bidragshanteringen, följd av en 
redovisning av bidragens kostnader. I redovisningen 
av bidragens kostnader ingår även de bidrag som 
redovisas i kapitel 4 Internationellt samarbete och 
mobilitet. Avslutningsvis ges en bedömning av stats-
bidragens resultat.

Översikten över antal sökta och beviljade organisa-
tionsbidrag (tabell 5.1) samt över projekt- och verk-
samhetsbidrag (tabell 5.2) inkluderar inte slutrapporter 
som handlagts under året. Slutrapporter är dock 
inkluderade i presentationen av bidragshanteringens 
kostnader (avsnitt 5.3). I ärendehanteringen inom 
handläggningen av bidrag ingår hela arbetsprocessen 
runt bidragen, från information om bidragen till beslut 
om ansökningar och beslut om inlämnade slutrappor-
ter. En korrekt bild av bidragens kostnader uppstår 
därför först när hela arbetsprocessen inkluderas.

Under 2019 togs 1 063 beslut om ansökningar eller 
slutrapporter för organisationsbidrag och projekt- eller 
verksamhetsbidrag (2018 togs 1 291 beslut, 2017 togs 
1 484 beslut). Att färre beslut har fattats 2019 jämfört 
med 2018 (228 beslut) beror bland annat på att tre 
uppdrag om att fördela statsbidrag avslutades under 
2018 utan att dessa ersattes av nya uppdrag. Samtidig 
beslutade MUCF om 248 slutrapporter gällande bidrag 
till öppen fritidsverksamhet från 2018, ett bidrag som 

redovisades som transferering 2018 och som därför 
inte ingår i denna redovisning.

Organisationsbidrag, 
projektbidrag och 
verksamhetsbidrag
Syftet för varje bidragsform anges i de förordningar 
som styr bidragsgivningen. För organisationsstöden är 
intentionen att stödja själva organiseringen och orga-
nisationernas initiativ och verksamhet utifrån olika än-
damål. För projektbidragen och verksamhetsbidragen 
är intentionen att främja eller stärka arbetet inom ra-
men för de specifika syften som förordningarna anger. 
Det kan till exempel handla 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 lik-
nande former av intolerans eller om att minska antalet 
aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer. Projekt-
bidragen är avgränsade i tid och fördelas vanligtvis till 
en insats som skiljer sig från organisationens ordinarie 
verksamhet. Verksamhetsbidraget fördelas istället till 
löpande arbete inom en specifik verksamhet.

Organisationsbidrag
Organisationer som verkar på nationell nivå kan söka 
organisationsbidrag för sin löpande basverksamhet. 
Under 2019 kunde organisationsbidrag sökas utifrån tre 
olika förordningar, förordning (2008:63) om statsbidrag 
till organisationer bildade på etnisk grund, förordning 
(2008:349) om statsbidrag till organisationer för homo-
sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt förord-
ning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsor-
ganisationer. Totalt fördelades cirka 240 miljoner kronor.

Sammanlagt lämnades 358 ansökningar in om 
organisationsbidrag under 2019 varav 280 beviljades 
(329 inlämnade och 286 beviljade 2018 samt 416 inläm-
nade och 350 beviljade 2017). Det var således totalt 
78 procent av ansökningarna som beviljades 2019, 
jämfört med 87 procent 2018 och 84 procent 2017 
(tabell 5.1).

Projekt- och verksamhetsbidrag
MUCF fördelar även projektbidrag utifrån de upp-
drag som regeringen har beslutat om. Myndigheten 
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fördelar också ett verksamhetsbidrag till antidiskrimi-
neringsverksamhet för löpande arbete i form av anti-
diskrimineringsbyråer. Projektbidragen kan sökas av 
civilsamhället och i vissa fall kommuner. Projekten kan 
sträcka sig över ett år och projektägarna ska tre måna-
der efter projektslut slutrapportera resultat kopplat till 
de mål de formulerade vid ansökningstillfället. Det kan 
också finnas olika prioriteringar inom respektive stöd-
form alternativt olika strategier i arbetet med att nå ut 
till den specifika målgruppen som kan söka bidraget.

Det totala antalet ansökningar inom projektbidrag 
under 2019 var 305 (2018 var antalet 516 och 2017 var 
antalet 505). Totalt 104 projekt beviljades bidrag (varav 
3 i forskningsstöd), vilket är 34 procent av de inkom-
na ansökningarna. Detta kan jämföras med andelen 
beviljade ansökningar 2018 som var 31 procent och 
2017, 33 procent (tabell 5.2).

Under 2019 har myndigheten fördelat sex projektbi-
drag och ett verksamhetsbidrag utifrån sju olika syften 
och förordningar. En av bidragsformerna finns inom 
ungdomspolitiken och sex inom politiken för det civila 
samhället. Därtill har MUCF fördelat medel till forsk-
ning om det civila samhällets villkor.

Kvalitet i bidragshanteringen
MUCF följer upp bidragshanteringens effektivitet och 
kvalitet på olika sätt. MUCF följer upp handläggningstid 
och ärendebalanser. Myndigheten mäter också nöjd-
heten hos målgruppen i en årlig enkät. Sedan delar av 
MUCF:s beslut kan överklagas mäter myndigheten även 
resultatet av dessa processer.

Arbete med kvalitet
I tidigare regleringsbrev har regeringen angivit att 
MUCF:s bidragshantering ska vara effektiv och hålla 
hög kvalitet. Det målet styr MUCF:s bidragsgivning.

Effektivitet 
MUCF mäter effektivitet genom att följa upp handlägg-
ningstiden. Det interna målet är att myndigheten ska 
fatta beslut inom tre månader samt att det inte finns 
ärendebalanser. På våren handläggs ansökningar om 
samtliga projektstöd och på hösten handläggs organi-
sationsstöden. Projektstöden har sista ansökningsdag 
under mars och besluten fattas i juni. Organisations-
stöden har sista ansökningsdag den 1 september eller 
den 1 oktober och besluten fattas i december eller 
januari. MUCF uppfyller därmed målet om att fatta be-
slut inom tre månader från det att ansökan inkommit. 
Vidare har MUCF inga ärendebalanser på ansökningar 
och därmed är även effektivitetsmålet uppfyllt på det 
sätt som MUCF mäter.

Kvalitet
MUCF:s bidragsgivning ska hålla hög kvalitet. Kvalitet 
kan mätas på olika sätt. MUCF följer upp dessa interna 
mål för kvaliteten i bidragsgivningen:

• Myndighetens beslut ska hålla för överklagande.
• Antalet begärda omprövningar är lågt.
• Myndigheten initierar ärenden om återbetalning 

när det inkommer nya uppgifter.
• Organisationerna förstår myndighetens beslut.

TABELL 5.1 Organisationsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag per 
bidragstyp samt belopp, 2017-2019. Kronor

 2017 2018 2019

Ungdomspolitik Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Barn och ungdomsorganisationer 123 111 72 430 125 122 112 71 999 969 141 110 71 999 956

Barn- och ungdomsorganisationer-
nas lokala verksamheter

122 110 140 864 532 121 111 139 999 970 140 110 139 999 955

Totalt* 245 221 213 294 657 243 223 211 999 939 281 220 211 999 911

Civilsamhällespolitik Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Organisationer bildade på etnisk 
grund

77 58 18 905 000 75 54 18 904 999 66 51 18 905 000

Organisationer för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller perso-
ner med könsöverskridande identitet 
eller uttryck

8 7 9 298 000 11 9 9 298 000 11 9 9 297 999

Kvinnors organisering 86 64 22 208 946

Totalt 171 129 50 411 946 86 63 28 202 999 77 60 28 202 999

Totalt samtliga 416 350 263 706 603 329 286 240 202 938 358 280 240 202 910

* 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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Myndighetens beslut ska hålla för överklagande 
Under 2019 har organisationer överklagat MUCF:s 
beslut om att avslå ansökningar i tio fall. Av dessa har 
domstolen delat MUCF:s bedömning i sak i samtliga 
fall utom ett. I detta fall återförvisades ärendet då 
domstolen bedömde att MUCF inte prövat samtliga 
omständigheter i ärendet. MUCF har för bidragsåret 
2019 avslagit ett ärende med hänvisning till brister 
avseende demokratins idéer. Domstolen delade även 
där MUCF:s bedömning. Samtliga överklaganden av 
avslagsbeslut fattade under 2019 är avgjorda i första 
instans (förvaltningsrätten).

Under året har även Kammarrätten i Stockholm 
meddelat dom i ett mål som initierades hos MUCF 
redan 2016. Kammarrätten delade i huvudsak MUCF:s 
bedömning om att organisationen inte levde upp till 

förordningens krav att bedriva en verksamhet i enlig-
het med demokratins idéer.

Vid genomgång av samtliga domar sedan 2016 där 
organisationer har överklagat ett beslut från MUCF har 
domstolen delat MUCF:s bedömning i sak i samtliga 
fall förutom ett. Detta beslut från 2016 (för bidragsår 
2017) gällde vilka krav MUCF kunde ställa på en or-
ganisations hantering av sin egen ekonomi. Detta får 
betraktas som ett mycket gott utfall och mått på att 
MUCF:s bidragshantering håller hög kvalitet.

Antalet begärda omprövningar är lågt
MUCF har fått in begäran om omprövning i 10 fall. 
MUCF har efter omprövning inte funnit anledning att 
ändra beslutet.

TABELL 5.2 Projekt- och verksamhetsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag 
per bidragstyp samt belopp, 2017-2019. Kronor

2017 2018 2019

Ungdomspolitik Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Stöd till barns- och ungdomars 
organisering

99 39 22 882 799 98 36 21 183 910 74 30 18 469 142

Bidrag till samverkansinsatser för 
unga som varken arbetar eller 
studerar

63 22 17 650 000 49 20 17 150 000

Bidrag för projekt i samband med 
skolval 2019

17 7 1 670 053

Totalt 162 61 40 532 799 164 63 40 003 963 74 30 18 469 142

Civilsamhällespolitik Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Verksamhetsbidrag för kvinnors 
organisering

62 11 5 954 054

Statsbidrag till jämställdhetsprojekt 62 14 8 773 410

Statsbidrag till verksamheter mot 
rasism och liknande former av 
intolerans

67 21 13 964 932 56 14 13 861 103 52 14 13 975 109

Statligt stöd för verksamhet som 
förebygger och motverkar diskrimi-
nering

23 15 13 500 000 24 16 27 994 700 27 17 27 999 986

Statsbidrag för verksamhet som vär-
nar demokratin mot våldsbejakande 
extremism

69 27 13 765 722 69 24 13 475 174 31 11 13 307 500

Stöd för hälsofrämjande insatser till 
romer

14 6 1 799 468 13 8 1 899 835 24 10 1 899 815

Statsbidrag till verksamhet för de-
mokratisk delaktighet genom lokala 
resurscenter

21 7 4 020 000 18 5 3 272 588

Statsbidrag för insatser som mot-
verkar hot och hat i det offentliga 
samtalet

12 4 6 000 000 14 6 5 999 500

Statsbidrag för projekt som syftar till 
ökat valdeltagande

148 20 8 228 210 48 13 4 918 705

Medel till studier om det civila 
samhället

25 5 4 058 000 12 4 4 058 000 35 3 4 045 405

Totalt 343 106 65 835 586 352 95 78 789 610 231 74 72 146 020

Totalt samtliga 505 167 106 368 385 516 158 118 793 573 305 104 90 615 162
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Myndigheten initierar ärenden om återbetalning när det 
inkommer nya uppgifter
MUCF har under 2019 fattat beslut om återkrav i 173 
fall. Av dessa var 169 frivilliga återbetalningar och 4 
ärenden rörde då MUCF initierat ett återkrav av någon 
anledning.

Att det är så många återkrav beror på uppdraget 
Fritidsverksamheter för unga där 88 kommuner fick 
en faktura om återbetalning av ej förbrukade medel. 
Av de 4 ärenden där MUCF initierat ett återkrav finns 
3 ärenden som har gått vidare till inkasso eftersom 
organisationerna inte inkommit med redovisningen. 
Ett ärende gäller delvis återbetalning då MUCF inte 
godkänd hela slutredovisningen.

Organisationerna förstår myndighetens beslut
MUCF följer årligen upp målgruppernas bedömning av 
kvaliteten i myndighetens bidragsgivning genom en 
enkätundersökning.

Målgruppsenkäten som myndigheten varje år skick-
ar ut till de som under året mottagit ett beslut (bifall 
eller avslag) på sin bidragsansökan används för att 
identifiera utvecklingsområden och för att få återkopp-
ling på genomförda förbättringsåtgärder. Responden-
terna får ta ställning till tio påståenden om bidragens 
tillgänglighet, handläggningens rättssäkerhet och 
effektivitet.

I årets enkät tillfrågades totalt 393 representanter 
för organisationer och andra som fått beslut om orga-
nisationsbidrag (198) och projekt eller verksamhets-
bidrag (195). Svarsfrekvensen för organisationsbidrag 
var 59 procent och för projekt- och verksamhetsbidrag 
50 procent. Resultaten är inte helt tillförlitliga på grund 
av det relativt höga svarsbortfallet.

Det sammanvägda resultatet av enkäten för år 
2019 var att 83 procent av de svarande instämde i att 
bidragshanteringen i mycket eller ganska hög grad är 
tillgänglig, rättssäker och effektiv (svar 4 och 5 på en 
femgradig skala). 2018 var det 80 procent och 2017 var 
det 83 procent. Myndigheten anser att resultatet är 

tillfredsställande om 90 procent anser att bidragshan-
teringen i mycket eller ganska hög grad är tillgänglig, 
rättssäker och effektiv.

Enkäten ger värdefullt underlag till myndighetens 
utvecklingsarbete. Generellt är organisationerna mer 
nöjda med tillgänglighet och rättssäkerhet än med ef-
fektivitet. 97 procent av de som söker organisationsbi-
drag och 86 procent av de som söker projektbidrag är 
nöjda med myndighetens tillgänglighet. De anser att 
de får den information de behöver för att kunna söka 
bidrag och att det är enkelt att kontakta handläggare 
för att ställa frågor.

Det som främst drar ner betygen på effektivitet är 
att organisationerna upplever att besked om beslut 
kommer sent, samt att tiden för eventuella efterfrå-
gade kompletteringar är för kort. Dessa förhållanden 
står dock emot varandra. Skulle kompletteringstiden 
bli längre blir den totala handläggningstiden längre. 
Myndigheten strävar alltid efter att göra en så snabb 
och effektiv handläggning som möjligt, men utan att 
ge avkall på kvaliteten, då organisationerna är bero-
ende av beslut och medel från myndigheten för att 
kunna bedriva verksamhet. Handläggningstiden är 
idag under tre månader vilket myndigheten anser är 
tillfredsställande.

I övrigt kommenterar flera respondenter att MUCF:s 
process upplevs som mycket tydlig och effektiv. Resul-
taten av enkäten visar i övrigt att myndigheten, särskilt 
inom projektstöden, behöver bli bättre på att tydliggö-
ra villkor och krav, samt fortsätta att utveckla kvaliteten 
på beslutsmotiveringar vid avslag.

Kontrollinsatser och utvecklingsarbete
MUCF har under 2019 fortsatt med arbetet med syste-
matiska förbättringar inom bidragsgivningen. Kvalite-
ten i bidragsgivningen har varit en fortsatt prioriterad 
del av verksamheten.

I arbetet med att utveckla bidragsgivningen är 
Statskontorets myndighetsanalys av MUCF fortfarande 
ett bra verktyg (Statskontoret 2017:13). Under 2019 har 

TABELL 5.3 Överklaganden och återkrav, 2017–2019. Antal

 2019 Totalt, 2017–2019

Organisationsstöd
Etniska or-

ganisationer
Barn- och 

ungdomsor-
ganisationer

HBTQ-orga-
nisationer

2017 2018 2019

Av MUCF avslagna eller avvisade ärenden 15 14 2 53 33 31

Av organisationer överklagade ärenden 4 4 2 13 9 10

Av domstol bifallna överklaganden 0 0 0 0 0 0

Av domstol avslagna överklaganden 4 4 1 12 9 9

Av domstol återförvisade ärenden 0 0 1 1 0 1

Av domstol ej avgjorda ärenden 0 0 0 0 0 0

Tabellen redovisar samtliga beslut fattade som avser bidragsåret 2017, 2018 och 2019. Detta innebär att siffrorna kan ändras från ett år 
till ett annat beroende på utgången i överklagandena.
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MUCF genomfört förbättringar och förtydliganden i 
hur myndigheten arbetar med revision avseende både 
medlemsantal och ekonomi. MUCF har även tagit fram 
och börjat använda allmänna villkor för organisations-
bidragen. Detta har skett för att tydliggöra MUCF:s 
ställningstagande.

MUCF vidhåller alltjämt den striktare tolkningen 
och tillämpningen av demokratikriteriet i bidrags-
förordningarna. Domstolarna går på MUCF:s linje 
vid överklagandena och MUCF bedömer därmed att 
tolkningen som myndigheten gör är korrekt. Det kan 
även noteras att Demokrativillkorsutredningen (SOU 
2019:35) i sitt betänkande föreslog att MUCF skulle 
få i uppdrag att stötta övriga statliga myndigheter i 
tillämpningen av ett nytt enhetligt demokrativillkor. 
Detta är också en bekräftelse på att MUCF gör korrek-
ta bedömningar.

Arbetet med att se över fördelningsnyckeln för 
bidraget till barn- och ungdomsorganisationerna 
fortsätter. MUCF har i anslutning till detta arbete även 
börjat se över strukturen på hur organisationerna 
organiserar sig, bland annat avseende hur liten en 
medlemsförening kan vara och ändå kunna räknas 
som en bidragsgrundande medlemsförening som 
uppfyller förordningens krav. Detta arbete kommer 
att fortsätta under 2020 och kommer att påverka 
framförallt barn- och ungdomsorganisationerna. 
Arbetet kommer därför att ske i samråd med dessa 
organisationer.

Kostnader för administrationen 
av bidrag
I detta avsnitt redovisar MUCF styckkostnader för 
myndighetens bidragsbeslut, beskriver faktorer som 
påverkar kostnaden för bidragshanteringen samt jäm-
för kostnaderna med tidigare år.

Arbetet med administration av bidragen omfattar 
allt från information om bidragen till beslut om ansök-
ningar och om inlämnade slutrapporter. Den följande 
redovisningen innehåller därför kostnader som upp-
står under hela arbetsprocessen runt bidragen. Vissa 
uppdrag innehåller både hantering av projektbidrag 
och annan, kompletterande verksamhet. I dessa fall 
ingår hela kostnaden för uppdragets genomförande i 
beräkningen av styckkostnaden för bidragsbesluten. 
Vidare inkluderas både beslut om ansökningar och be-
slut om slutrapporter när antal beslut redovisas nedan.

Den totala kostnaden för organisationsbidrag 
respektive för projekt- och verksamhetsbidrag framgår 
av tabellerna 5.4 och 5.6. Kostnaderna per bidrags-
form framgår av tabellerna 5.5 och 5.7. Kostnaderna 
redovisas i tusentals kronor (tkr) och till följd av det kan 
summeringsdifferenser förekomma.

I redovisningen ingår 2019 års verksamhetskostna-
der, myndighets- och avdelningsgemensamma kost-
nader och lönekostnader. Verksamhetskostnaderna 

täcker uppdragets genomförande och kan variera 
från bidrag till bidrag. Typiska verksamhetskostnader 
är informationsmaterial, möteskostnader och vissa 
administrativa kostnader (till exempel större portokost-
nader) som inte ingår i de myndighetsgemensamma 
kostnaderna. I de myndighetsgemensamma kostna-
derna (motsvarande 336 tkr för en årsarbetskraft 2019) 
ingår bland annat kostnader för lokaler, it, kontors-
material och löner till stabspersonal. De avdelnings-
gemensamma kostnaderna (för avdelningen för 
statsbidrag motsvarande 254 tkr för en årsarbetskraft 
2019) innehåller bland annat kostnader för avdelnings-
chef, kvalitetsutvecklingsinsatser, arbete med proces-
ser och rutiner samt administrativa kostnader som 
avdelningsmöten och telefoni.

Ett bidrags lönekostnader inkluderar alla medarbe-
tare som har arbetat med det aktuella bidraget (med 
undantag för stabspersonal). Fördelningen av medar-
betarnas tid på olika bidrag sker utifrån medarbetar-
nas tidredovisning.

Även när MUCF inte längre har kvar ett uppdrag om 
att fördela projektbidrag måste myndigheten hantera 
slutrapporter som kommer in efter att projekten har 
avslutats. Myndigheten räknar med att det för varje 
slutrapport kan krävas resurser runt i genomsnitt 1 tkr 
för handläggning, diarieföring och eventuella återbe-
talningskrav. Detta är insatser som finansieras över 
förvaltningsanslaget. För 2019 gällde detta 15 slutrap-
porter, varav 9 ingick i en bidragsform med särskilt 
återrapporteringskrav.

Som tabellerna 5.5 och 5.7 visar så skiljer sig kost-
naderna en del mellan olika bidragsformer. Faktorer 
som kan leda till högre kostnader för hanteringen 
av bidrag är bland annat om uppdraget är inom ett 
nytt område för myndigheten och det därför finns 
behov av förberedande insatser, om det krävs akti-
viteter utöver de ordinarie för att förmedla kunskap 
om bidraget, om målgrupperna behöver särskilda 
informationsåtgärder och stöd i ansökningsproces-
sen, 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. Utöver detta så finns det 
markanta skillnader när det gäller kostnader mellan 
uppdrag som endast innehåller hantering av bidrag 
och uppdrag som även inkluderar mer omfattande 
insatser, som till exempel utbildningar, nätverksbyg-
gande och annat.

Måttet ”styckkostnad” ska därför användas med viss 
försiktighet. Måttet används bäst för att få en bild av 
kostnadsutvecklingen för ett specifikt bidrag, eller för 
att belysa varför det finns skillnader i kostnader mellan 
bidrag. Det bör även nämnas att kostnaderna för 
bidragshanteringen under åren 2018 och 2019, och i 
någon utsträckning även 2017, påverkades av omloka-
liseringen. Dessa år kan därför inte fullt ut anses vara 
representativa när det gäller vad bidragshantering på 
MUCF kostar.
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Kostnader för organisationsbidrag
Det togs 218 beslut om organisationsbidrag 2019, 
vilket är en liten ökning från året innan. Kostnaden 
för administration av organisationsbidrag ligger i nivå 
med kostnaderna 2018 och är fortfarande på en högre 
nivå än 2017 och tidigare år. Detta kan delvis förklaras 
med att MUCF även 2019 har haft högre kostnader på 
grund av omlokaliseringen. Bland annat har erfarna 
medarbetare stannat kvar under hela eller delar av 
året för att bistå med kompetensöverföring och därför 
har myndigheten haft något högre bemanning. Vidare 
tar handläggning och kvalitetskontroll mer tid än 
tidigare år. Dels på grund av att många medarbetare 
är nya och behöver mer tid på att genomföra olika 
arbetsuppgifter, men särskilt på grund av att myndig-
heten har haft mer fokus på kontroll och uppföljning 
av bidragen. Detta gäller alla organisationsbidrag som 
myndigheten hanterar.

MUCF lägger mer resurser på statsbidraget till et-
niska organisationer än på övriga organisationsbidrag. 
Detta då det finns större behov av kompletteringar i 
ansökningarna och att antalet överklaganden är högre.

Kostnaden för hantering av bidraget till hbtq-orga-
nisationer avviker påtagligt från kostnadsnivån 2018 
och 2017. Antalet ansökningar är dock så lågt att även 
mindre variationer i de totala kostnaderna kan ge stora 
utslag i kostnaden per beslut. Myndighetens bedöm-
ning är att 2019 har varit nära ett normalår i hantering-
en av just detta bidrag.

Antalet beslut om organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer i tabell 5.5 avviker från antalet 
ansökningar om bidrag till samma organisationer som 
redovisas i tabell 5.1. Av tabell 5.1 framgår att varje 
ansökan gäller två olika bidrag; organisationsbidrag 
och bidrag till lokal verksamhet. Det tas dock bara ett 
beslut, vilket är vad som redovisas i tabell 5.5.

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 slutrap-
port vid samma tillfälle.

Kostnader för projekt- och verksamhetsbidrag
Det togs 845 beslut om projekt och verksamhetsbi-
drag 2019. Antalet beslut har minskat med 238 jämfört 
med 2018. Skillnaden uppstår bland annat på grund av 
att MUCF inte har fördelat bidrag till samverkansinsats-
er för unga som varken arbetar eller studerar (myndig-
heten har endast hanterat slutrapporter). Vidare har 
antalet ansökningar minskat inom bidrag till verk-
samhet som värnar demokratin mot våldsbejakande 
extremism och det inkom färre ansökningar om bidrag 
till insatser för ökad deltagande i europaparlamentsva-
let än till motsvarande bidrag gällande riksdagsvalet. 
Inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har 
antal ansökningar gått ned. Antalet beslut påverkas 
där även av att det har varit svårt att hinna avsluta 
handläggningen av alla slutrapporter som inkommit 

TABELL 5.4 Beslut om organisationsbidrag 2015–2019. Antal och tkr

 2015 2016 2017 2018 2019

Antal beslut 320 328 349 208 218

- ungdomspolitik 115 114 123 122 141

- civilsamhällespolitik 205 214 226 86 77

Kostnad tkr 2 477 3 305 3 286 4 613 5 348

Kostnad per beslut, tkr 8 10 9 22 24

Kommentar: I tabellen ingår beslut och kostnader för hanteringen av statsbidrag till kvinnors organisering under åren 2015–2017.

TABELL 5.5 Kostnad per beslut om organisationsbidrag 2015–2019. Antal och tkr

 Kostnad per beslut, tkr

2015 2016 2017 2018 2019 Antal 
beslut

Kost-
nad, tkr

Ungdomspolitik

Barn  och ungdomsorganisationer 9 9 13 21 21 141 2 982

Politiken för det civila samhället

Etniska organisationer 11 * 18 11 21 33 66 2 187

Hbtq -organisationer 10 14 25 36 16 11 177

* Kostnaden per beslut har justerats upp med 1 tkr jämfört med årsredovisningen 2015 då en andel av avdelningens gemensamma 
kostnader ingår sedan 2016.
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under året, på grund av hög arbetsbelastning och nya 
handläggare. Rent generellt har MUCF varit återhåll-
sam när det gäller att sprida information om bidrag 
under 2019, för att undvika att antalet ansökningar 
skulle bli högre än vad den nya organisationen har haft 
förutsättningar att hantera.

Detta visar att arbetet med projekt- och verksam-
hetsbidrag har påverkats av omlokaliseringen, inte 
minst med tanke på att bidragen har hanterats av 
nya medarbetare som har behövt tid att sätta sig in i 
arbetsprocesser, regler och rutiner. Samtidigt har myn-
digheten även inom projekt- och verksamhetsbidrag 
lagt mer tid på djupare och mer omfattade gransk-
ningar av ansökningar och slutrapporter. Detta har 
haft konsekvenser för den totala lönekostnaden som 
redovisats på de olika uppdragen.

I tabell 5.6 presenteras den genomsnittliga kostna-
den per beslut om projekt- eller verksamhetsbidrag. 
I tabell 5.7 presenteras genomsnittskostnaden för de 
enskilda bidragen. MUCF vill nämna att genomsnitts-
kostnaden för alla bidrag i tabell 5.6 inte ger någon bra 
bild av vad det kostar myndigheten att administrera 
ett projekt- eller verksamhetsbidrag. Detta då bidragen 
som ingår är olika, och även varierar från år till år.

Vidare så påverkas kostnaden per beslut i tabell 5.6 
mycket av att Erasmus+ och Europeiska solidaritets-
kåren utgör över 60 procent av de totala kostnaderna 
men utgör mindre än 40 procent av bidragsbesluten. 
Samtidigt är dessa exempel på uppdrag som i tillägg 
till bidragshantering innehåller en rad olika uppgifter 
som på olika sätt kompletterar bidragen och stödjer 
arbetet för att nå uppdragens syften. Kostnaderna per 
bidragsbeslut inom Erasmus+ och Europeiska solidari-
tetskåren är därför ofta högre än för många nationella 
statsbidrag. Det gäller särskilt arbetet med Europeiska 
solidaritetskåren som fortfarande är i en etableringsfas.

Uppdraget om att fördela statsbidrag för hälsofräm-
jande insatser riktade till romer ingår i ett uppdrag 
att genomföra insatser som ska bidra till att bättra 
förutsättningarna för romers engagemang i det civila 
samhället och för romska organisationers deltagande 
i samhällslivet. På samma sätt som för de två euro-
peiska uppdragen nämnda ovan så ingår därför olika 
kompletterande och stödjande aktiviteter i uppdraget, 
i detta fall handlar det till exempel om utbildning i 
föreningsteknik och träff för unga romer. Kostnaden 
per bidragsbeslut är därför högre än i de flesta andra 
statsbidrag. 

Inom arbetet med statsbidrag för insatser som 
motverkar hot och hat i det offentliga samtalet har det 
fortfarande funnits behov av att nå ut med information 
om bidraget och att förbättra förutsättningarna för 
att målgruppen ska kunna lämna in bra ansökningar. 
Mycket arbete har därför lagts på informationsinsats-
er, bland annat en kortfilm riktad mot konstnärer och 
journalister. Kostnaden per beslut är därför fortfaran-
de hög, men dock lägre än 2018.

Arbetet med statsbidraget till ungas organisering 
har präglats av behov av kompetensöverföring med 
anledning av omlokalisering och personalbyte. Det har 
därför funnits dubbel bemanning av uppdraget under 
våren och kostnaderna blev högre än året innan.

Den totala kostnaden för arbetet med verksamhets-
bidraget till antidiskrimineringsbyråerna ökade 2018 
i samband med en fördubbling av bidragets storlek. 
Kostnaden fortsätter att ligga på samma nivå 2019, 
kostnaden per beslut har dock reducerats något bero-
ende på en ökning i antalet beslut om ansökningar.

Antal ansökningar inom statsbidraget till verk-
samhet som värnar demokratin mot våldsbejakande 
extremism halverades från 2018 till 2019. Skälet borde 
vara att antalet ansökningsomgångar reducerades från 
två till en. Trots en ökning i antal beslut om slutrap-
porter och en lägre totalkostnad resulterade detta i att 
kostnaden per bidragsbeslut ökade.

Bidragens användning och 
effekter
MUCF tar varje år fram rapporter till regeringen om 
organisationsbidragens och projektbidragens använd-
ning och effekter. MUCF lämnade 2019 ett antal förslag 
rörande hur myndigheten skulle kunna fördjupa 
kunskapen om hur bidragen används och vilka effek-
ter de leder till. Tills vidare bygger rapporterna och 
redovisningen nedan på den egenrapportering som 
mottagarna av bidragen ger till MUCF och på data från 
myndighetens ansökningssystem.

Målet för politiken för det civila samhället är att för-
bättra villkoren för det civila samhället som en central 
del av demokratin. Detta ska bland annat ske genom 
att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra 
människor delaktiga, samt genom att stärka det civila 
samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutveck-
lingen och välfärden. Statsbidrag är ett sätt att stärka 
det civila samhällets förutsättningar.

Organisationsbidrag
Organisationsbidragen har en särskilt viktig betydelse 
för organisationers roll som röstbärare, opinionsbilda-
re och granskare av den offentliga maktutövningen. 
Detta eftersom organisationsbidragen styr organisa-
tionerna i lägre grad än andra bidragsformer, såsom 
verksamhets- och projektbidrag.

Organisationerna själva anger att organisationsbi-
dragen är mycket viktiga för deras existens och möj-
lighet att bedriva löpande verksamhet. Bidragen utgör 
mer än hälften av organisationernas totala intäkter. 
Enligt Organisationsbidragens användning och effek-
ter 2019 utgjorde stödet för etniska organisationer i 
genomsnitt 71 procent av de totala intäkterna under 
2017, för hbtq-organisationerna handlade det om 72 
procent och för barn- och ungdomsorganisationerna 
utgjorde stödet i genomsnitt 58 procent (2017 var det 
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TABELL 5.6 Beslut om projekt- och verksamhetsbidrag 2015–2019. Antal och tkr

 2015 2016 2017 2018 2019

Antal beslut 1 057 1 076 1 135 1 083 845

- ungdomspolitik 567 624 661 676 487

- civilsamhällespolitik 490 452 474 407 358

Kostnad tkr 11 195 13 616 18 059 26 744 25 857

Kostnad per beslut, tkr 11 13 16 24 30

TABELL 5.7 Kostnad per beslut om projekt- och verksamhetsbidrag, 2015–2019. 
Antal och tkr

 Kostnad per beslut, tkr

2015 2016 2017 2018 2019 Antal 
beslut

Kost-
nad, tkr

Ungdomspolitik

Ungas organisering 4 6 6 11 16 118 1 982

Samverkansinsatser för unga som varken 
arbetar eller studerar

17 17 17 7 ***** 24 181

Bidrag för projekt i samband med skolval 7

Erasmus+ ** 19 * 15 23 31 41 276 11 473

Solidaritetskåren 60 62 63 3 919

Avslutade projektbidrag *** 0,5 0,5 1 1 6 5

Politiken för det civila samhället

Verksamheter mot rasism och liknande 
former av intolerans

8 * 13 12 17 14 79 1 161

Verksamhet som förebygger och motverkar 
diskriminering

16 13 14 34 31 44 1 405

Verksamhet som värnar demokratin **** 10 18 18 23 29 65 1 898

Hälsofrämjande insatser riktade till romer 40 * 22 15 41 36 36 1 298

Demokratisk delaktighet genom lokala 
resurscenter

11 15 22 23

Statsbidrag för insatser som motverkar hot 
och hat i det offentliga samtalet

78 56 14 792

Statsbidrag för projekt som syftar till ökat 
valdeltagande

11 14 76 1 118

Studier om det civila samhället 6 16 14 32 15 35 529

Avslutade projektbidrag *** 2 9 23

* 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 årsredovisningsåret.

**** Värna demokratin innehåller för åren 2015 och 2016 beslut om slutrapporter även från statsbidrag för demokratifrämjande verk-
samhet och statsbidrag till verksamhet mot våldsbejakande extremism.

***** Samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar innehåller endast handläggning av slutrapporter.
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senast avslutade verksamhetsåret när ansökan 2019, 
som informationen är hämtat från, lämnades in.)

Organisationsbidraget ger stabilitet och möjliggör 
kontinuitet och utveckling samt underlättar för orga-
nisationerna att söka annan projektfinansiering, om 
de skulle vilja det. Organisationsstödet gör det möjligt 
att bedriva långsiktig verksamhet som steg för steg 
kan förbättras, fördjupas och utvidgas. De resultat och 
effekter som beskrivs bör ses i relation till att organisa-
tionen inte skulle ha fått bidrag, och ska inte jämföras 
med resultat och effekter året innan.

De externa effekter som organisationerna beskriver 
är oftast svåra att mäta. De kan också vara svåra att 
direkt koppla till en enskild organisations verksamhet. 
Organisationen kan fortfarande ha spelat en viktig roll 
för sina målgrupper eller i samhällsutvecklingen, men 
exakt vilken roll en viss organisation spelat kommer 
sannolikt alltid vara svårt att fastställa.

En enskild person kan vara medlem i flera organi-
sationer och i flera medlemsföreningar inom samma 
organisation vilket gör siffran ungefärlig, men MUCF 
bedömer att cirka 780 000 medlemmar indirekt får ta 
del av de bidrag som fördelas inom de tre förordningar 
som myndigheten fördelar stöd inom. Av dessa är cirka 
653 465 medlemmar inom barn- och ungdomsorga-
nisationerna (inklusive medlemmar utanför spannet 
6–25 år), medan 117 451 är medlemmar inom de 
etniska organisationerna och 10 807 är medlemmar 
i hbtq-organisationerna (Organisationsbidragens 
användning och effekter 2019). Organisationerna 
som mottar organisationsbidrag har en jämn könsför-
delning bland sina medlemmar. När det gäller med-
lemmar i hbtq-organisationer så är gränsdragningen 
mellan olika kön inte alltid relevant och könstillhö-
righet kan vara en uppgift som dessa organisationer 
ogärna för register över. Frågan kan också vara svår att 
ställa till medlemmarna ur ett hbtq-perspektiv.

Sammantaget ser MUCF att organisationsbidragen 
på flera sätt når upp till intentionerna i bidragsförord-
ningarna, till exempel att stärka etniska organisatio-
ners egna initiativ, hbtq-personers ställning samt barns 
och ungas inflytande i samhället.

Projektbidrag
Till skillnad från organisationsbidrag fördelas projekt-
bidrag till särskilda ändamål och verksamheter som 
begränsas av tydligt angivna projektmål och tidsramar. 
Det gör att projektbidrag i större utsträckning kan an-
tas ge upphov till effekter på samhällsnivå alternativt 
för en specifik målgrupp. Sammantaget bedöms både 
användningen och de effekter som organisationerna 
har rapporterat in till myndigheten ligga i linje med 
bidragens syften.

Det är vanligt med fleråriga projekt. Många organi-
sationer vill arbeta långsiktigt och metodiskt över flera 
år där ofta en plan för spridning av resultaten ingår. 
Att få arbeta under tre år i ett och samma projekt ger 
ofta bättre förutsättningar för långsiktiga effekter. Det 

är viktigt för att projekten ska kunna genomföra något 
som verkligen ger avtryck.

Ett av de vanligaste resultaten i samtliga projektstöd 
är att organisationen finner att det skapat bestående 
förändringar för målgruppen. Interna förändringar som 
lyfts är stärkt självförtroende och ökad kunskap i sak-
frågor samt förbättrade metoder och arbetssätt. Bland 
externa förändringar nämns att ha lyckats lyfta viktiga 
frågor som organisationen bedömer har haft direkt 
påverkan på individer utanför den egna organisationen. 
Andra effekter som lyfts fram är att projekten resulterat 
i att skapa mötesplatser och nätverk som består över 
tid och att de har skapat verksamhet som kommer att 
fortsätta när projektets finansiering är slut.

Att organisationerna har arbetat mot nya mål eller 
har gjort nya prioriteringar är mindre vanligt. Organi-
sationerna söker ofta projektbidrag för att koncentrera 
sig på ett ämne eller område som ligger nära deras 
ordinarie verksamhet och mer sällan för att identi-
fiera eller utveckla nya mål med sin verksamhet. De 
vill främst arbeta intensivt för att utöka sin ordinarie 
verksamhet.

Detta stärker tanken om att organisationsbidrag 
och projektbidrag samverkar. Organisationsbidraget 
stärker det osynliga vardagsarbetet som omfattar 
medlemsrekrytering, nätverkande med andra aktö-
rer, olika kurser, utbildningar och studiecirklar med-
an projektbidragen bidrar till synlighet i samhället, 
exempelvis i samband med aktioner, debattinlägg och 
demonstrationer. En stärkt organisering bidrar till att 
verksamheten har kapacitet och möjlighet att driva 
projekt.
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6 Organisation

Organisation
Myndigheten leds av en generaldirektör. Från 1 februari, 
i samband med omlokalisering, fick myndigheten en 
ny organisation som består av fyra avdelningar och tre 
stabsfunktioner:

• Avdelningen för utredning 
• Avdelningen för statsbidrag
• Avdelningen för kunskapsstöd
• Avdelningen för internationellt samarbete
• HR-enheten
• Stabsenheten
• Strategienheten

Insynsråd
Insynsrådet har sammanträtt fyra gånger under året. 
MUCF:s generaldirektör är ordförande i insynsrådet. 
Följande var ledamöter i insynsrådet under hela 2019: 
Amir Rostami, Birgitta Roos, Eva Lundgren Axell, Folke 
K. Larsson, Jonas Agdur, Pontus Ringborg och Rosaline 
Marbinah.

Ann-Katrin Persson, Inti Chavez Perez och Vesna 
Prekopic var ledamöter under perioden 1 januari till 30 
april 2019. Edvard Agrell, Henrik Edin och Kristin Lilie-
qvist förordnades att vara ledamöter från 1 juli 2019.

Anställda
Myndigheten hade 91 personer anställda vid årets slut 
(95 personer 2018 och 73 personer 2017). Av dessa 
var tre medarbetare tjänstlediga och en var visstidsan-
ställd. Tjänsterna fördelade sig på 67 kvinnor och 24 
män vilket innebär att andelen kvinnor var 74 procent 
och andelen män 26 procent. MUCF utgår från juridiskt 
kön om ingen annan information har delgivits myndig-
heten.

Medeltalet anställda under året var 93 och antalet 
årsarbetskrafter var 84. Medelåldern inom myndighe-
ten var 40 år. Åldersspridningen var 23 till 63 år.

MUCF har haft ett jämnt antal anställda under året 
trots att fortsatt överlämning har skett. Färre tjänster 
har varit dubbelbemannade jämfört med föregående 
år. Många av myndighetens pendlare har slutat till följd 
av nya anställningar. Ersättningsrekryteringar har skett 
med anställning i Växjö.

Under året har 36 personer lämnat sin anställning 
genom egen uppsägning eller tjänstledighet för att prö-

va annat arbete. 48 personer har påbörjat sin anställ-
ning under året, varav en är visstidsanställd. 27 medar-
betare från kontoret i Stockholm har haft pendlingsavtal 
för att följa med myndigheten och säkra kompetensö-
verföringen, 12 av dem var kvar till årsskiftet.

Verksamhetsstyrning
MUCF:s modell för verksamhetsstyrning bygger på en 
övergripande, strategisk planering, årlig verksamhets-
planering, intern styrdialog och resultatuppföljning. 
Modellen har, som året innan, följts men behövt anpas-
sas något till de villkor som gällde under året.

Under 2019 har fokus varit på att säkra en fortsatt 
hög nivå på myndighetens leveranser, samtidigt som 
ett stort antal nya medarbetare har genomgått intro-
duktion till och kompetensutveckling inom myndighe-
tens olika arbetsområden och ett löpande arbete har 
pågått för att bygga en ny arbetsgemenskap.

Myndigheten har särskilt arbetat med följande 
områden:

• Förmågan att göra bedömningar och att lämna 
användbara rekommendationer till regeringen ska 
stärkas.

• Myndigheten ska utveckla omvärldsbevakningen 
inom både Sverige, Norden och EU och öka kunska-
pen inom politikområdena.

• Myndighetens kommunikationsarbete ska utveck-
las.

• Arbetet med Agenda 2030 och de mänskliga rättig-
heterna ska förstärkas.

• Det ska utvecklas arbetssätt för att bättre nå ut 
nationellt till alla kommuner och regioner.

• Myndigheten ska säkerställa hög kvalitet, effektivi-
tet och tillgänglighet inom bidragshanteringen.

• Myndigheten ska vara en attraktiv arbetsgivare.
• MUCF ska etablera ett verksamhetsbaserat kontor 

och utveckla nya arbetsformer gentemot externa 
aktörer.

• Medarbetarskap och ledarskap ska utvecklas på 
myndigheten.

Kompetensförsörjning
Omlokaliseringen av MUCF har inneburit en stor 
utmaning när det gäller myndighetens rekrytering och 
kompetensöverföring. MUCF är beroende av att det 
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finns erfarna och kompetenta medarbetare som kan 
hantera myndighetens uppdrag. Omlokaliseringen 
innebar en allvarlig risk för omfattande kompetens-
tapp i samband med att medarbetarna kunde välja att 
lämna myndigheten. MUCF har därför från första dag 
arbetat aktivt för att minimera risken för kompetens-
tapp. Det har handlat om åtgärder för att få medarbet-
are att stanna så länge som möjligt, insatser för att få 
medarbetare att följa med till Växjö, avtal om pendling 
för att säkerställa kompetensöverföring, ett intensivt 
arbete med dokumentation och inte minst ett omfat-
tande rekryteringsarbete.

Under året har 36 personer lämnat sin anställ-
ning. Myndigheten har i och med det förlorat många 
specialister med lång tjänstgöring som varit bärare av 
myndighetens kunskap och institutionella minne. Myn-
digheten har dock lyckats rekrytera mycket kvalificerad 
personal. Rekryteringar sker i hela södra Sverige som 
utgångspunkt. Många medarbetare har därför lång 
resa till arbetsplatsen.

Myndigheten har genom personaldagar, andra 
utbildningsdagar och konferenser arbetat med att 
introducera nyanställda till myndighetens uppdrag 
och uppgifter. Den myndighetsgemensamma kompe-
tensutvecklingen har omfattat många olika delar inom 
statstjänstemannarollen men även myndighetsspecifi-
ka utbildningar för att öka grundkompetensen för alla 
medarbetare. Alla nya medarbetare har gått interna 
utbildningar, och många har därtill erbjudits individuel-
la kurser och deltagit på konferenser, för att så snabbt 
som möjligt kunna sätta sig in i sina nya roller. Alla av-
delningar har fått lägga mycket tid på kompetensöver-
föring från tidigare medarbetare till nya medarbetare. 
Varje avdelning har även genomfört verksamhetsdagar 
för teamutveckling samt specifika utbildningsinsatser.

Ledningsgruppen har fortsatt arbetet kring myn-
dighetsgemensamma processer och avdelningsöver-
gripande samarbete. Ledningsgruppen är till stor del 
ny och har också arbetat med teamutveckling och att 
sätta upp gemensamma mål för arbetet.

MUCF har parallellt med detta även påbörjat ett 

arbete för att marknadsföra myndigheten som arbets-
plats, bland annat genom att delta på en arbetsmark-
nadsmässa.

Myndighetens bedömning är att arbetet med 
kompetensförsörjning har lyckats. Myndigheten har 
under 2019, och även tidigare under omlokaliserings-
perioden, kunnat säkerställa att genomförandet av 
myndighetens olika uppdrag och uppgifter har kunnat 
ske med tillfredsställande kvalitet. Det har pågått ett 
metodiskt arbete med dokumentation av verksam-
heten och kompetensöverföring till nya medarbeta-
re. Myndigheten har rekryterat mycket kompetent 
personal som med stort engagemang har tagit sig 
an myndighetens uppgifter. Genom detta har MUCF 
skapat förutsättningar för att myndigheten även i 
framtiden ska kunna utföra sina uppdrag med kva-
litet. Nu väntar ett långsiktigt arbete för att utveckla 
myndighetens förmåga att leverera resultat inom sina 
områden, samt att säkerställa kompetensförsörjningen 
på längre sikt.

Sjukfrånvaro
Under året har MUCF tecknat ett avtal om företagshäl-
sovård med Previa i Växjö.

Sjukfrånvaron är lägre i jämförelse med 2018 och 
är totalt sett 4,5 procent av arbetad tid. Kvinnors 
sjukfrånvaro är lägre än föregående år och männens 
sjukfrånvaro är högre. Arbetet med sjukskrivningar och 
rehabiliteringsåtgärder sker på individnivå. Då myn-
digheten har genomfört en omlokaliseringsprocess var 
prognosen att sjukfrånvaron skulle öka vilket den inte 
har gjort under 2019. Alla medarbetare i sjukskrivning 
har erbjudits individuella insatser, i vissa fall även i 
förebyggande syfte innan sjukskrivning.

Enligt kraven i förordningen (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag, 7 kap. 3 §, ska myndighe-
ten 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 2017–2019. Procent

Sjukfrånvaro* 2017 2018 2019

Totalt 5,2 5,2 4,5

Kvinnor 6,6 6,6 4,3

Män 2,0 1,5 5,0

Anställda 29 år och yngre redovisas ej 0,5 3,5

Anställda 30–49 år 4,0 3,5 5,5

Anställda 50 år eller äldre redovisas ej redovisas ej 1,2

* Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid
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RESULTATRÄKNING

(tkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 79 353 83 321

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 2 770 101

Intäkter av bidrag 3 20 286 20 044

Finansiella intäkter 4 28 7

Summa 102 437 103 474

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -67 234 -62 177

Kostnader för lokaler 6 -4 792 8 278

Övriga driftkostnader 7 -29 219 -32 347

Finansiella kostnader 8 -47 -25

Avskrivningar och nedskrivningar 9 -1 145 -647

Summa -102 437 -103 474

Verksamhetsutfall 0 0

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 10 7 122 4 960

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -7 122 -4 960

Saldo 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 11 333 526 412 014

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 12 -6 1 000

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 13 38 862 41 236

Lämnade bidrag 14 -369 937 454 838

Saldo 2 445 -588

Årets kapitalförändring 15 2 445 -588
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BALANSRÄKNING

(tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 16 922 875

Summa 922 875

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 17 899 0

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 18 2 804 742

Pågående nyanläggningar 19 0 140

Summa 3 703 882

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 436 68

Fordringar hos andra myndigheter 21 2 140 2 514

Övriga kortfristiga fordringar 22 8 573 4 818

Summa 11 149 7 400

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 23 1 217 1 981

Upplupna bidragsintäkter 24 47 1 605

Summa 1 264 3 586

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 25 5 012 11 621

Summa 5 012 11 621

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 26 3 760 0

Kassa och bank 27 57 862 42 407

Summa 61 623 42 407

SUMMA TILLGÅNGAR 83 672 66 770

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 28

Balanserad kapitalförändring 4 694 5 282

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 15 2 445 588

Summa 7 139 4 694

Avsättningar

Övriga avsättningar 29 260 941

Summa 260 941

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 30 4 078 1 181

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 31 0 1 317

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 32 2 474 2 240

Leverantörsskulder 4 357 6 987

Övriga kortfristiga skulder 33 2 092 1 633

Summa 13 001 13 359

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 34 5 495 4 422

Oförbrukade bidrag 35 57 776 43 355

Summa 63 271 47 777

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 83 672 66 770
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr) Not Ingående över-
föringsbelopp

Årets tilldelning 
enl.regl.brev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Indragning Totalt disponi-
belt belopp

Utgifter Utgående över-
föringsbelopp

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag

ap. 004 Valdeltagande - 
skolval 2019

0 5 500 0 5 500 4 788 712

ap. 009 Valdeltagande - 
stöd till organisationer och 
kommuner

36 778 6 000 778 6 000 -5 094 906

ap. 015 Värna demokratin 
- MUCF

37 267 15 000 -267 15 000 -13 435 1 565

ap. 021 Förordning för att 
motverka hot och hat i det 
offentliga samtalet

38 0 6 600 0 6 600 -6 600 0

ap. 023 Ett Europa för 
medborgarna 

0 350 0 350 -295 55

Uo 01 07:002 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ramanslag

ap. 010 Organisering inom 
det civila samhället

39 0 2 550 550 0 3 100 -2 959 141

Uo 01 09:001 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

ap. 004 EU-information - 
del till MUCF

18 2 000 18 2 000 -1 974 26

Uo 13 01:001 Etableringsåtgärder, ramanslag

ap. 013 Statsbidrag till 
organisationer bildade på 
etnisk grund 

40 87 18 905 87 18 905 18 585 320

Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag

ap. 001 Stöd för verksam-
het som motverkar rasism 
och liknande former av 
intolerans 

41 491 14 320 -491 14 320 -12 597 1 723

ap. 002 Stöd till organisa-
tioner för homosexuella, 
bisexuella och transper-
soner 

0 9 298 0 9 298 9 298 0

ap. 003 Stöd till verksam-
het som förebygger och 
motverkar diskriminering 

42 43 29 000 -43 29 000 28 296 704

Uo 13 03:001 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag

ap. 011 Särskilda jäm-
ställdhetsåtgärder - del till 
MUCF

43 99 7 000 -99 7 000 6 989 11

Uo 17 12:001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ramanslag

ap. 001 Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor 

44 -729 42 061 0 41 332 -41 942 -611
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Redovisning mot anslag

Anslag (tkr) Not Ingående över-
föringsbelopp

Årets tilldelning 
enl.regl.brev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Indragning Totalt disponi-
belt belopp

Utgifter Utgående över-
föringsbelopp

Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ramanslag

ap. 001 Statsbidrag till 
ungdomsorganisationer 

45 0 72 000 0 72 000 -72 000 0

ap. 002 Nationellt kontor 
för EU-program 

0 3 800 0 3 800 -3 795 5

ap. 007 Bidrag till inter-
nationellt ungdomssam-
arbete 

46 0 160 0 160 -160 0

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

47 1 414 161 180 -1 414 161 180 -156 497 4 683

Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag

ap. 001 Särskilda insatser 
- till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor

48 0 9 500 0 9 500 9 378 122

ap. 003 MUCF Unga som 
varken arbetar eller 
studerar

49 1 580 0 1 580 0 0

Uo 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ramanslag

ap. 005 Nationellt organ 
för dialog och samråd mel-
lan regeringen och 
det civila samhället

0 7 200 0 7 200 -7 200 0

ap. 006 Studier inom iden-
tifierade behovsområden 

50 0 4 058 0 4 058 -4 045 13

ap. 008 Förstärkning 
MUCF för kompetens-
höjande insatser om det 
civila samhället

0 7 000 0 7 000 -6 997 3

Summa 4 049 423 482 550 -4 778 423 303 -412 926 10 376

Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)
Avslutade anslag

Not Ingående över-
föringsbelopp

Årets tilldelning 
enl.regl.brev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Indragning Totalt disponi-
belt belopp

Utgifter Utgående över-
föringsbelopp

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag

ap. 003 Lokala resurs-
center för demokratisk 
delaktighet 

51 1 041 0 -1 041 0 0

Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag

ap. 005 Statsbidrag fritids-
gårdar och motsvarande 
öppen fritidsverksamhet

52 6 770 0 -6 770 0 0

Summa avslutade anslag 7 812 -7 812

Summa totalt 11 860 423 482 550 -12 590 423 303 -412 926 10 376
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REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat belopp Inkomster

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

318 Övriga inkomster 53 0 7 122

Summa 0 7 122
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REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE I ÅRSREDOVISNINGEN

Anslag/Anslagsbenäm-
ning (tkr)

Not Tilldelat be-
myndigande

Ingående 
åtaganden

Utestående 
åtaganden

Utestående 
åtagandens 
fördelning 

per år

2020 2021 2022 2023 2024

Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 

ap. 001 Statsbidrag till ungdoms-
organisationer 

54 72 000 72 000 72 000 72 000 0 0 0 0

Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 

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

55 140 000 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0

Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag

ap. 002 Stöd till organisationer för 
homosexuella, bisexuella och trans-
personer 

56 9 298 0 0 0 0 0 0 0

Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag

ap. 003 Stöd till verksamhet som före-
bygger och motverkar diskriminering 

57 29 000 28 000 28 000 28 000 0 0 0 0

Summa 250 298 240 000 240 000 240 000 0 0 0 0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

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

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
bokföring följer god redovisningssed och förordning 
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekono-
mistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd 
till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad 
i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovis-
ning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och 
allmänna råd till denna förordning.

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förord-
ning om myndigheters bokföring) tillämpar Myndighe-
ten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  brytdagen 
den 5 januari eller närmast föregående vardag. 
För räkenskapsåret 2019 var brytdatum 3 januari 2020. 

Efter brytdagen har fakturor överstigande 25 tkr 
bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande 
beloppsgräns föregående år var 25 tkr.   
  
Kostnadsmässig anslagsavräkning  
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas 
fr. o. m. år 2009 från anslaget först vid uttaget enligt 
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2018, 
143 tkr, har år 2019 minskat med 46 tkr till 97 tkr. 
 
  
 

 
  

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade 
dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt 
maskiner och inventarier som har ett anskaffnings-
värde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk 
livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen 
för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Av-
skrivning under anskaffningsåret sker från den månad 
tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar 
datorutrustning kostnadsbokförs, då den beräknade 
livslängden understiger tre år.

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har vär-
derats till balansdagens kurs.

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

Övriga upplysningar
Under 2019 har myndighetens verksamhet präglats 
av regeringsbeslutet Uppdrag till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor om myndighetens 
lokalisering U2017/03456/UF.

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 hyreskon-
traktet, dock lägst tre år.
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ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER

Myndighetschef och insynsrådets ordförande Lön (kr) Andra råds- och styrelseuppdrag

Generaldirektör Lena Nyberg 1 297 998 Tandvårdsnämnden (vice ordförande)

varav bostad och reseförmån 49 917

Övriga insynsledamöter Ersättning (kr) Andra råds- och styrelseuppdrag

Jonas Agdur 3 000

Edvard Agrell 1 500

Henrik Edin 1 500

Folke K. Larsson 4 500 Arbetsdomstolen (ersättare ämbetsmannaledamot), Adoxa AB

Kristin Lilieqvist 3 639

Eva Lundgren Axell 3 000

Inti Chavez Perez 0 Aloy AB

Rosaline Marbinah 4 500 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ordförande), Forum 
Syd (ledamot), statliga kommittén Demokratin 100 år (leda-
mot), Ideell Arena(ledamot), Arvsfondsdelegationen (ledamot), 
insynsrådet för Folke Bernadotteakademin (ledamot)

Ann-Katrin Persson 0 AnnCat AB (vilande), Idea Arbetsgivarservice AB, Nordisk Kun-
skapsakademi Aktiebolag (vilande), Sensus Möte AB, Stiftelsen 
Arbetets museum, Studieförbunden i samverkan

Vesna Prekopic 4 500 Ledamot Föreningen Arbetarskrivare och Jakobsbergs folkhög-
skola 

Pontus Ringborg 4 500

Birgitta Roos 3 000

Amir Rostami 0

ANSTÄLLDAS SJUKFRÅNVARO

Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i avsnitt 6 i årsredovisningen.
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NOTER

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

RESULTATRÄKNING
2019 2018

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag 79 353 83 321

Summa 79 353 83 321

Summa ”Intäkter av anslag” samt ”medel som erhållits från statens budget för finansiering av 
bidrag” (totalt 412 879 tkr) skiljer sig från summa ”Utgifter i anslagsredovisningen”(412 926 tkr) 
på samtliga anslag. Skillnaden (46 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.

Minskade intäkter av anslag mot föregående år består till stor del av minskade uppdrag inom 
utgiftsområdena 01 06:001 Allmänna val och demokrati och 17 12:003 Särskilda insatser inom 
ungdomspolitiken under 2019.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 2 770 97

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 5

Summa 2 770 101

Ökningen mot föregående år av intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen beror på att Rikskonfe-
rensen anordnades under 2019.

Not 3 Intäkter av bidrag

Intäkter av bidrag 20 286 20 044

Summa 20 286 20 044

Specifikation intäkter av bidrag 2019 2018

Uppdrag Temagruppen Unga i arbetslivet, medel från Europeiska socialfonden 0 1 009

Uppdrag Ett Europa för medborgarna, EU-medel 266 263

Programmet Erasmus+ inkl. SALTO-IRC, informationsnätverket Eurodesk, TCA-aktiviteter, Euro-
peiska Solidaritetskåren och Youth Wiki, EU-medel

13 279 13 159

Ungas sociala inkludering och delaktighet i utsatta område, bidrag från Danmark 5 083 2 496

Svensk ordförandeskapssatsning barn och unga, projektbidrag Nordiska Ministerrådet 0 847

Övriga diverse regeringsuppdrag 1 616 2 082

Övriga bidrag 42 189

Summa  20 286 20 044

Not 4 Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0

Ränta på avistalån i Riksgäldskontoret 8 7

Valutakursvinst 20 0

Övriga finansiella intäkter 0

Summa 28 7

Räntesatsen för ränte och avistakonton hos Riksgälden har sedan 20150218 varit negativ.

Ökningen mot föregående år av finansiella intäkter beror främst på valutakursvinster i sam-
band med betalning av leverantörsfakturor i annan valuta.
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RESULTATRÄKNING
2019 2018

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal)

43 863 37 789

Varav lönekostnader ej anställd personal 170 209

Sociala avgifter 21 481 17 336

Övriga kostnader för personal 1 890 7 052

Summa 67 234 62 177

Ökningen mot föregående år av kostnader för personal beror främst på dubbel bemanning för 
kompetensöverföring i samband med omlokaliseringen.

Not 6 Kostnader för lokaler

Kostnader för lokaler 4 792 8 278

Summa 4 792 8 278

Minskningen mot föregående år beror främst på dubbla lokalkostnader under 2018 pga omlo-
kaliseringen.

Not 7 Övriga driftkostnader

Resor, representation, information 5 085 4 353

Konferenskostnader 1 362 345

Datakostnader 3 353 2 862

Konsultkostnader 14 753 19 251

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 15 0

Övrigt 4 651 5 536

Summa 29 219 32 347

Minskningen mot föregående år av övriga driftkostnader beror främst på att behovet av omlo-
kaliseringsrelaterade konsulttjänster var lägre 2019 än året innan.

Not 8 Finansiella kostnader

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 7 23

Övriga räntekostnader 3 0

Övriga finansiella kostnader 37 2

Summa 47 25

Räntesatsen för ränte och avistakonton hos Riksgälden har sedan 20150218 varit negativ

Ökningen mot föregående år av finansiella kostnader beror främst på kursförluster i samband 
med betalning av leverantörsfakturor i annan valuta.

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar immatereilla anläggningstillgångar 294 304

Avskrivningar övriga anläggningar 851 343

Summa 1 145 647

Ökningen mot föregående år av kostnader för avskrivningar beror främst på de ökade investe-
ringar i samband med etablering av myndigheten i nya lokaler.
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RESULTATRÄKNING
2019 2018

Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

Återbetalning av bidrag avseende avslutade anslag 7 122 4 960

Summa 7 122 4 960

Ökningen mot föregående år beror till stor del av återbetalningar av det avslutade anslaget 17 
12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag ap. 005 Statsbidrag fritidsgårdar 
och motsvarande öppen fritidsverksamhet.

Not 11 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

Bidrag till kommuner för konsumtion 333 526 412 014

Summa 333 526 412 014

Minskningen mot föregående år av bidrag till kommuner för konsumtion beror till stor del av 
det avslutade anslaget 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag ap. 005 
Statsbidrag fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet.

Not 12 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

Erhållna medel från andra myndigheter -6 1 000

Summa -6 1 000

Minskningen mot föregående år av medel som erhållits från myndigheter för finansiering av 
bidrag beror på att medel att inga bidragsmedel rekvirerats och att återbetalning av tidigare 
års bidragsmedel skett under 2019.

Not 13 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Bidrag inom EU-programmet Erasmus+ och Solidaritetskåren 38 862 41 236

Summa 38 862 41 236

Not 14 Lämnade bidrag

Bidrag till statliga myndigheter 4 045 4 058

Bidrag till kommuner för konsumtion 6 482 72 343

Bidrag till landsting 2 205 7 823

Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för konsumtion 359 650 369 671

Lämnade bidrag till enskilda personer och företag 355

Periodiseringar avseende återkrav av bidrag -2 445 588

369 937 454 838

Minskning mot föregående år av periodiseringar avseende återkrav av bidrag beror till stor 
del på att inbetalningar avseende 2017 inbetalades 2018 gällande medel som kommuner 
rekvirerade för stöd till sommarlovsaktiviteter 2017. Fordringarna redovisas mot kapitalföränd-
ringen p.g.a. kassamässig avräkning. Minskningen av utbetalningar till kommuner beror på att  
statsbidrag fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet upphörde 2018.

Not 15 Årets kapitalförändring

Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet 2 445 588

Summa 2 445 -588

Minskning mot föregående år av periodiseringar avseende återkrav av bidrag beror till stor 
del på att inbetalningar avseende 2017 inbetalades 2018 gällande medel som kommuner 
rekvirerade för stöd till sommarlovsaktiviteter 2017. Fordringarna redovisas mot kapitalföränd-
ringen p.g.a. kassamässig avräkning. Minskningen av utbetalningar till kommuner beror på att  
statsbidrag fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet upphörde 2018.
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BALANSRÄKNING
2019-12-31 2018-12-31

Not 16 Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 3 632 3 307

Årets anskaffningar 341 325

Summa anskaffningsvärde 3 973 3 632

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 756 -2 452

Årets avskrivningar -294 -304

Summa ackumulerade avskrivningar -3 050 -2 756

Utgående bokfört värde 922 875

Not 17 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets anskaffningar 978 0

Summa anskaffningsvärde 978 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -79 0

Summa ackumulerade avskrivningar -79 0

Utgående bokfört värde 899 0

Ökningen mot föregående år av förbättringsutgifter på annans fastighet beror främst på 
anpassningar av myndighetens lokaler i samband omlokaliseringen.

Not 18 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 5 812 5 359

Årets anskaffningar 2 709 453

Överfört från pågående anläggningar 140 0

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -2 212 0

Summa anskaffningsvärde 6 449 5 812

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 070 -4 727

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 2 198 0

Årets avskrivningar -772 -343

Summa ackumulerade avskrivningar -3 644 -5 070

Utgående bokfört värde 2 804 742

Ökningen mot föregående år av maskiner, inventarier, installationer mm beror främst på de 
ökade investeringar i samband med etablering av myndigheten i nya lokaler.

Not 19 Pågående nyanläggningar

Ingående balans 140

Årets anskaffningar 0

Överfört till maskiner, inventarier etc -140 140

Summa anskaffningsvärde 0 140

Minskningen mot föregående år av pågående nyanläggningar beror på att arbetet med 
myndighetens nya lokaler påbörjades under 2018 och slutfördes under 2019.
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BALANSRÄKNING
2019-12-31 2018-12-31

Not 20 Kundfordringar

Kundfordringar 436 68

Summa 436 68

Not 21 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 2 061 2 512

Kundfordringar hos andra myndigheter 79 2

Summa 2 140 2 514

Minskningen mot föregående år av fodringar hos andra myndigheter beror på färre inköp i 
december 2019, vilket resulterade i lägre rekvisition av mervärdesskatt.

Not 22 Övriga kortfristiga fordringar

Fordringar bidragsåterbetalningar, SCR 7 139 4 694

Fordringar bidragsåterbetalningar, Euro-konto 414 124

Fordringar på anställda 1 020 0

Summa 8 573 4 818

Ökningen mot föregående år av övriga kortfristiga fordringar beror på att större belopp 
återkrävdes under 2019 av bidragsåterbetalningar samt  att skatter i samband med en fel-
tolkning av pendlingsöverenskommelser kommer att återbetalas av de anställda.

Not 23 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 740 1 419

Övriga förutbetalda kostnader 477 562

Summa 1 217 1 981

Minskningen mot föregående år av förutbetalda kostnader beror på lägre hyreskostnader.

Not 24 Upplupna bidragsintäkter

Upplupna bidragsintäkter, EU-medel 47 1 605

Summa 47 1 605

Minskningen mot föregående år av upplupna bidragsintäkter beror på att medel avseende 
2018 från EUkommissionen betalades in på myndighetens konto först under 2019.
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BALANSRÄKNING
2019-12-31 2018-12-31

Not 25 Avräkning med statsverket

Uppbörd

Redovisat mot inkomsttitel -7 122 -4 960

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 7 122 4 960

Skulder avseende Uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 10 046 4 142

Redovisat mot anslag 370 984 450 832

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -376 723 444 928

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 4 307 10 046

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 729 -69

Redovisat mot anslag 41 942 44 611

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -42 061 43 813

Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde 611 729

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 143 249

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -46 -107

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 97 143

Övriga fordringar på statens centralkonto

Ingående balans 704 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 35 680 12 030

Utbetalningar i icke räntebärande flöde 405 986 -451 295

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 369 602 439 969

Övriga fordringar på statens centralkonto 0 704

Summa Avräkning med statsverket 5 012 11 621

Minskningen av fodringar avseende anslag i icke räntebärande flöde mot föregående år be-
ror på minskade uppdrag i icke räntebärande flöde, vilket medfört lägre leverantörsskulder 
samt belastning på räntekontot under december månad 2019 då utbetalningarna skett via 
ränteflödet. Flödesjustering av beloppet mellan kontona görs i januari 2020.  Övriga fordring-
ar på statens centralkonto avser erhållna bidrag som ej utbetalats.

Not 26 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 3 760 0

Summa 3 760 0

Ökningen av behållning räntekonto i Riksgäldskontoret beror på att behållningen 2018 var 
negativ och redovisades i posten Räntekontokredit i Riksgäldskontoret.

Not 27 Kassa och bank

Kassa och bank 57 862 42 407

Summa 57 862 42 407

Kassa och bank avser medel på valutakontot från EU-kommissionen.

Ökningen mot föregående år av kassa och bank beror dels på att bidragsmedel inom Er-
samus + ökat, dels på att Solidaritetskårens bidragsmedel tillkommit.
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BALANSRÄKNING
2019-12-31 2018-12-31

Not 29 Övriga avsättningar

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 171 178

Årets förändring 89 -7

Utgående balans 260 171

Ökningen mot föregående år av avsättning för lokalt omställningsarbete beror främst på att  
färre insatser genomfördes under 2019 än året innan.

Avsättning för omlokalisering av myndighet enligt regeringsbeslut

Ingående balans 770 1 060

Årets förändring -770 -290

Utgående balans 0 770

Minskningen mot föregående år av avsättning för omlokalisering av myndigheten beror på 
omlokaliseingen avslutades under 2019.

Summa avsättningar 260 941

Not 30 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Ingående balans 1 181 1 393

Under året nyupptagna lån 4 042 428

Årets amorteringar -1 145 -640

Utgående balans 4 078 1 181

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 5 100 5 000

Nyttjad låneram inklusive finansiell leasing 4 078 1 181

Inköp efter lånetillfälle i december 547 tkr

Ökningen mot föregående år av lån i Riksgäldskontoret beror på finansiering av ökade inves-
teringar i samband med etablering av myndigheten i nya lokaler.

Not 31 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 1 317

Summa 0 1 317

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 7 000 7 000

Minskningen av räntekontokredit i Riksgäldskontoret beror på att behållningen 2019 är posi-
tiv och redovisades i posten Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret.

Not 28 Myndighetskapital

Specifikation förändring av myndighetskapitalet   

Balanserad 
kapitalförändring, 
transfereringar

Kapitalförändring 
enligt resultaträk-
ningen

Summa

Utgående balans 2018 5 282 -588 4 694

Ingående balans 2019 5 282 -588 4 694

Föregående års kapitalförändring 588 588 0

Årets kapitalförändring 0 2 445 2 445

Summa årets förändring -588 3 033 2 445

Utgående balans 2019 4 695 2 445 7 139
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BALANSRÄKNING
2019-12-31 2018-12-31

Not 32 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 751 31

Arbetsgivaravgifter 556 1 306

Leverantörsskulder andra myndigheter 1 167 904

Summa 2 474 2 240

Ökningen mot föregående år av kortfristiga skulder till andra myndigheter beror till stor del 
på att fakturering av deltagaravgifter på Rikskonferensen medfört ökad utgående mervär-
desskatt. Sänkning av mot föregående år av arbetsgivaravgifter beror på omprövningsbeslut 
från Skatteverket avseende löner i samband med en feltolkning av pendlingsöverenskom-
melser.

Not 33 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 1 063 1 211

Valutakursreglering 1 022 419

Övriga kortfristiga skulder 7 2

Summa 2 092 1 633

Ökningen mot föregående år av övriga kortfirstiga skulder beror till stor del på ökad  
valutakursreglering.

Not 34 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 3 727 3 350

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 497 78

Övriga upplupna kostnader 1 271 994

Summa 5 495 4 422

Ökningen mot föregående år av upplupna kostnader beror till stor del på en stor andel nyan-
ställningar där semester inte hunnit tas ut under 2019.
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ANSLAGSREDOVISNING

Not 36 Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag

ap. 009 Valdeltagande - stöd till organisationer och kommuner

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, disponera totalt 6 000 tkr, varav högst 900 tkr får användas till adminis-
trativa kostnader.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 6 000 5 094

varav fördelade medel 4 919

varav återbetalade bidrag -683

varav administrativa kostnader 900 859

Anslagsbehållning över 10% beror på att återbetalningar från föregående år redovisas mot anslag.  
Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

BALANSRÄKNING
2019-12-31 2018-12-31

Not 35 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 8 28

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 8 28

mer än tre månader till ett år 0 0

EU-medel Erasmus+, verksamhetsmedel 129 0

varav bidrag som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 129 0

mer än tre månader till ett år 0 0

EU-medel, EU-programmen  Erasmus+ , Solidaritetskåren och Eurodesk. 55 877 42 274

varav bidrag som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 4 500 0

mer än tre månader till ett år 23 448 19 955

mer än ett år till tre år 27 929 22 319

Övriga erhållna bidrag utomstatliga 1 763 1 053

varav bidrag som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 700 500

mer än tre månader till ett år 700 553

mer än ett år till tre år 363 0

Summa 57 776 43 355

Ökningen mot föregående år av oförbrukade bidrag beror dels på att bidragsmedel inom 
Erasmus + ökat, dels på att Solidaritetskårens bidragsmedel tillkommit.
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ANSLAGSREDOVISNING

Not 37 Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag

ap. 015 Värna demokratin - MUCF

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar 
demokratin, disponera totalt 15 000 tkr, varav högst 1 500 tkr får användas till administrativa kostnader.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 15 000 13 435

varav fördelade medel 12 295

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 -328

varav administrativa kostnader 1 500 1 468

Anslagsbehållning över 10% beror på att återbetalningar från föregående år redovisas mot anslag.  
Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 38 Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag

ap. 021 Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar 
hot och hat i det offentliga samtalet disponera totalt 6 600 tkr, varav högst 600 tkr får användas får användas till admi-
nistrativa kostnader.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 6 600 6 600

varav fördelade medel 6 000

varav administrativa kostnader 600 600

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 39 Uo 01 07:002 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ramanslag

ap. 010 Organisering inom det civila samhället

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser 
riktade till romer, disponera totalt 3 100 tkr, varav minst 1 900 tkr ska fördelas i bidrag.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 3 100 2 959

varav administrativa kostnader 1 200 1 059

Minst tillåtet Utfall

varav fördelade medel 1 900 1 900

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 40 Uo 13 01:001 Etableringsåtgärder, ramanslag

ap. 013 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 18 905 18 585

varav fördelade medel 18 905

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 -320

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.
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ANSLAGSREDOVISNING

Not 41 Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag

ap. 001 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans 

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot 
rasism och liknande former av intolerans, disponera totalt 14 320 tkr, varav högst 320 tkr får användas till administrativa 
kostnader.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 14 320 12 597

varav fördelade medel 13 975

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 -1 698

varav administrativa kostnader 320 320

Anslagsbehållning över 10% beror på att återbetalningar från föregående år redovisas mot anslag.  
Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 42 Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag

ap. 003 Stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som före-
bygger och motverkar diskriminering, disponera totalt 29 000 tkr, varav högst 1 000 tkr får användas till administrativa 
kostnader.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 29 000 28 296

varav fördelade medel 28 000

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 -704

varav administrativa kostnader 1 000 1 000

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 43 Uo 13 03:001 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag

ap. 011 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Enligt regleringsbrev får MUCF använda högst 7 000 tkr inklusive den del MUCF ska betala till Inera AB för förvaltande 
av den digitala plattformen Youmo.se. Det i enlighet regeringsbeslut II:5 från den 19 juli 2018 (S2016/02759/JÄM). 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 7 000 6 989

varav fördelade medel till Inera AB avseende utveckling av den digitala plattformen Youmo 2 205

varav informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet 4 784

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 44 Uo 17 12:001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ramanslag

ap. 001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Enligt regleringsbrev disponerar MUCF en anslagskredit på 1 261 tkr och för 2019 nyttjas den med 611 tkr.

Not 45 Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ramanslag

ap. 001 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorga-
nisationer, disponera totalt 72 000 tkr. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2019 redovisas mot anslag. 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 72 000 72 000

varav fördelade medel 72 000

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 0

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.
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ANSLAGSREDOVISNING

Not 46 Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ramanslag

ap. 007 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete 

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 47 Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ramanslag

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

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorga-
nisationer, disponera 140 000 tkr att fördela i organisationsbidrag och 21 180 tkr att utlysa och fördela som projektbi-
drag. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2019 redovisas mot anslag. 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 161 180 156 497

varav fördelade medel till organisationsbidrag 140 000 140 000

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 -950

varav fördelade medel till projektbidrag 21 180 18 469

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 -1 022

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 48 Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag

ap. 001 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 49 Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag

ap. 003 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 50 Uo 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ramanslag

ap. 006 Studier inom identifierade behovsområden 

Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera totalt 4 058 tkr till att fördela till bidrag för studier om det civila 
samhället.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 4 058 4 045

varav fördelade medel 4 045

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2019 0

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 51 Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag

ap. 003 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet 

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.

Not 52 Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag

ap. 005 Statsbidrag fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet

Enligt regleringsbrev får inget av anslagsbehållningen från 2018 behållas.
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BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE

Not 54 Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 

ap. 001 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet 
är 2020.

Villkor Tilldelat  
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 72 000 72 000

Not 55 Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 

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

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet 
är 2020.

Villkor Tilldelat 
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 140 000 140 000

Not 56 Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag

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

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet 
är 2020.

Villkor Tilldelat 
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 9 298 0

Att de utestående åtaganden är lägre än 75% beror på att det var kort handläggningstid och det krävdes många kom-
pletteringar i stödformen, vilket ledde till att beslut inte hann fattas innan årsskiftet.

Not 57 Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag

ap. 003 Stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet 
är 2020.

Villkor Tilldelat 
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 29 000 28 000

INKOMSTTITEL

Not 53 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

318 Övriga inkomster

MUCF har mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt 7 122 tkr av medel som tidigare var utbetalda på anslags-
posterna:

Anslagsposter Utfall

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

7

Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag ap. 003 MUCF Unga som varken 
arbetar eller studerar

1 491

Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag ap. 005 Statsbidrag fritidsgårdar 
och motsvarande öppen fritidsverksamhet

5 623

SUMMA 7 122
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 5 100 5 000 3 500 3 500 3 500

Utnyttjad 4 078 1 181 1 393 1 147 1 265

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 7 000 7 000 5 000 5 000 5 000

Maximalt utnyttjad 2 631 1 317 3 158 5 982 2 005

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0 7 1 1 0

Räntekostnader 7 23 17 23 14

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Avgiftsintäkter 2 770 101 3 377 2 998 844

Avgiftsintäkter som ej disponeras

Övriga avgiftsintäkter 7 122 4 960 832 1 520 195

Anslagskredit1)

Beviljad 1 261 2 857 2 089 1 180 1 000

Utnyttjad 611 729 0 0 0

Anslag2)

Ramanslag

Anslagssparande 10 987 12 589 42 606 6 179 3 814

Bemyndiganden

Tilldelade3) 250 298 250 298 268 000 241 000 129 000

Summa gjorda åtaganden 240 000 240 000 236 121 234 131 119 927

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 84 73 75 64 63

Medelantalet anställda (st) 93 88 81 68 67

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 205 1 408 1 149 1 189 1 133

Kapitalförändring

Årets 2 445 588 10 585 12 909 1 971

Balanserad 4 694 5 282 15 866 2 957 987

1) Uo 17 12:001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ap. 001.  
2) Samtliga tilldelade anslag.  
3) Samtliga tilldelade ramar
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Samlad översikt av bidrag 2019

Kapitlet Återrapportering innehåller en redovisning av 
myndighetens uppdrag där det av förordning, regle-
ringsbrev eller i särskilda uppdrag framgår att upp-
draget ska redovisas i årsredovisningen. Det innebär 
bland annat att många, men inte alla, uppdrag att 
fördela statsbidrag finns redovisade i detalj nedan.

Kapitlet inleds med en samlad översikt över 
myndighetens uppdrag att fördela bidrag och hantera 
transfereringar. En närmre presentation av myndighet-
ens arbete med organisationsbidrag samt projekt- och 
verksamhetsbidrag finns i kapitlet Bidrag.

För alla tabeller nedan gäller att myndigheten 
under kolumnrubrik beviljat redovisar de beslut som 

myndigheten fattat i samband med ansökan om 
bidrag. Den slutliga utbetalningen till en organisation 
kan avvika från det beviljade beloppet. Väsentliga avvi-
kelser kommenteras vid respektive tabell.

Om en organisation har sökt ett bidrag, men an-
sökan 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 (-).

Tabellerna 8.1 och 8.2 visar samtliga bidrag och 
transfereringar som handlagts av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor under 2017–2019.

Uppgifterna är hämtade från MUCF:s ansöknings-
system och EU-kommissionens ansökningssystem. 
Transfereringar som redovisas i tabell 8.2 hanteras till 
viss del manuellt.
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TABELL 8.1 Bidrag och transfereringar. Antal beviljade bidrag per stödform 
samt fördelade transfereringar 2017–2019. Kronor och euro 

2019 2018 2017

Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr)

Organisationsbidrag 358 280 240 202 910 329 286 240 202 938 416 350 263 706 603

Projekt- och verksamhetsbidrag 305 104 90 615 162 517 158 118 598 873 505 167 106 368 385

Totalt 336 384 330 818 072 846 444 358 801 811 921 517 370 074 988

Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro)

Erasmus+ Ung och Aktiv* 238 82 3 068 213 331 119 4 171 319 304 137 5 753 038

Solidaritetskåren 63 48 1 625 951 21 12 618 202

Totalt 301 130 4 694 164 352 131 4 789 521 304 137 5 753 038

Totalt samtliga 964 514 1198 575 1 225 654

Fördelat (kr) Fördelat (kr) Fördelat (kr)

Transfereringar 7 200 000 50 303 994 205 200 000

Totalt 7 200 000 50 303 994 205 200 000

TABELL 8.2 Transfereringar av bidrag, fördelade bidrag per uppdrag samt 
belopp, 2017-2019. Kronor 

2019 2018 2017

UNGDOMSPOLITIK

Fritidsverksamheter för unga 43 103 994

Sommarlov 198 700 000

Summa 43 103 994

CIVILSAMHÄLLESPOLITIK

Exit 1 000 000

Organisationers arbete med flyktingfrågan

Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom sociala området 7 200 000 7 200 000 5 500 000

Summa 7 200 000 7 200 000 6 500 000

Totalt 7 200 00 50 303 994 205 200 000
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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 reglerings-
brevet för 2019 tilldelades Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor 72 000 tusen kronor 
att fördela som organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationernas verksamhet. Därutöver 
disponerade myndigheten ytterligare 161 180 tusen 
kronor att fördela som bidrag ur anslaget Statligt stöd 
till organisationers arbete för barn och ungdomar på 
lokal nivå.

Enligt villkor i regleringsbrevet för 2019 skulle 
stödet till arbete på lokal nivå fördelas så att 140 000 
tusen kronor gavs i organisationsbidrag till de bidrags-
berättigade barn- och ungdomsorganisationerna 
(tabellerna 8.3–8.7) samt 21 180 tusen kronor gavs i 
bidrag till projekt på lokal nivå med särskilt ändamål 
att stödja barns och ungdomars självständiga organi-
sering och inflytande i samhället. Stödet skulle även 
fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer 
inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller 
lokal nivå och som inte uppfyller de villkor som gäller 
för statsbidrag (tabellerna 8.10–8.11).

Organisationerna ansöker om organisationsbidrag 
från båda anslagsposterna i en och samma ansökan.

Organisationsbidrag till barn- och ungdomsorgani-
sationer 
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 rör-
lig del, alternativt med bara en fast del om organisatio-
nen inte uppfyller alla villkoren för bidraget. Organisa-
tionsbidraget består av fyra delar:

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 an-
talet medlemmar i åldern 6‒25 år och på antalet 
medlemsföreningar i organisationen. Bidrag per 
medlem är 24.15 kronor och bidrag per medlems-
förening är 1 289 kronor.

3 Den tredje delen är ett påslag på 200 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 företrä-
der 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 kro-
nor. Organisationer med 200 eller fler medlemmar i 
åldern 6‒25 år får 225 000 kronor.
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TABELL 8.3 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2017–2019. Kronor

Organisation
2019 2018 2017

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Albakos Ungdomscenter 412 026 826 118 1 238 144 1 220 154 1 219 509

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF) - - - - 1 370 888

Astronomisk Ungdom 451 087 904 435 1 355 522 1 285 007 1 164 908

BEMUF (Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund) 436 982 876 155 1 313 137 1 311 182 1 335 624

Bosnien-Hercegovinas ungdomsförbund 414 219 830 515 1 244 734 1 238 670 1 219 611

Centerpartiets Ungdomsförbund 439 794 881 793 1 321 587 1 310 358 1 231 726

Changing attitudes (f.d.Freethem) 459 474 921 251 1 380 725 1 268 318 1 379 661

CISV Sweden 396 038 794 061 1 190 099 1 172 223 1 183 435

Credo 403 130 808 281 1 211 411 1 224 113 1 241 307

Demokrati för Barns Framtid 422 617 847 353 1 269 970 1 238 902

Devote 490 766 983 992 1 474 758 1 338 759 1 389 179

EFK UNGs Bidragsspår 473 205 948 782 1 421 987 1 405 849 1 417 727

ELSA Sweden 381 614 765 141 1 146 755 1 158 491 1 158 701

Equmenia 1 067 845 2 141 043 3 208 888 3 045 858 3 086 691

Esport United 844 667 1 693 568 2 538 235 2 289 697 2 540 014

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 350 000 701 755 1 051 755 1 151 842 1 141 624

Folk You 395 029 792 038 1 187 067 1 170 146 1 174 224

Fria Moderata Studentförbundet 388 990 779 930 1 168 920 1 163 515 1 160 286

Frisksportens Ungdomsförbund 430 370 862 897 1 293 267 1 251 430 1 295 637

Fritidsforum 508 744 1 020 038 1 528 782 1 855 144 2 369 509

Fältbiologerna - - - 1 210 163 1 204 390

Förbundet Aktiv Ungdom 1 162 507 2 330 842 3 493 349 4 127 962 4 363 406

Förbundet Skog och Ungdom 607 050 1 217 143 1 824 193 1 702 549 1 676 213

Förbundet Unga Forskare 468 206 938 759 1 406 965 1 356 155 1 383 138

Förbundet Vi Unga 731 276 1 466 218 2 197 494 1 974 129 1 779 611

Föreningen Nordens ungdomsförbund - - - 1 173 171 1 158 801

Grön Ungdom Riksorganisationen 419 508 841 119 1 260 627 1 350 898 1 482 382

International Federation of Medical Students Association Sweden 397 741 797 476 1 195 217 1 183 933 1 149 723

IOGT-NTOs Juniorförbund 709 585 1 422 727 2 132 312 2 285 706 2 330 226

jagvillhabostad.nu 384 222 770 370 1 154 592 1 193 927 1 176 044

KFUK-KFUM Sverige 593 667 1 190 310 1 783 977 1 485 566 1 754 197

Kontaktnätet 435 394 872 971 1 308 365 1 340 888 1 368 426

KRIK - Kristen Idrottskontakt 642 853 1 288 929 1 931 782 1 748 082 1 630 118

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 468 166 938 679 1 406 845 1 383 130 1 398 390

Liberala ungdomsförbundet 402 525 807 068 1 209 593 1 230 925 1 232 838

Mattecentrum 669 335 1 342 025 2 011 360 1 581 516 1 652 320

MHF-Ungdom 0 0 0 1 207 325 1 245 088

Moderata Ungdomsförbundet 744 430 1 492 592 2 237 022 2 034 815 2 368 900

Ny Generation Elev- och Studentorganisation 738 783 1 481 270 2 220 053 1 922 052 2 099 817
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TABELL 8.3 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2017–2019. Kronor

Organisation
2019 2018 2017

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 484 651 971 732 1 456 383 1 502 880 1 524 903

PeaceWorks 397 669 797 332 1 195 001 1 288 120 1 433 723

Pingst ung 1 007 741 2 020 534 3 028 275 2 803 358 2 908 078

Popkollo 402 853 807 726 1 210 579 1 206 564 1 200 138

Reach (f.d.Pannkakskyrkans Riksorganisation) 402 071 806 158 1 208 229 1 190 627 1 191 904

Reacta 491 802 986 069 1 477 871 1 410 997 1 392 858

RFSL Ungdom 381 710 765 334 1 147 044 1 162 005 -

Riksförbundet Goodgame 0 0 0 2 134 348 2 695 545

Riksförbundet Sveriges 4H 790 342 1 584 646 2 374 988 2 311 407 2 124 719

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 466 812 935 964 1 402 776 1 364 842 1 343 590

Riksförbundet Unga Musikanter 1 572 302 3 152 486 4 724 788 4 922 205 5 056 385

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden 384 097 770 120 1 154 217 1 151 449 1 151 208

Rädda Barnens Ungdomsförbund 396 790 795 569 1 192 359 1 172 746 1 168 451

Salt - barn och unga i EFS 627 271 1 257 687 1 884 958 1 736 279 1 929 303

Scouterna 5 528 978 11 085 673 16 614 651 15 731 269 15 167 836

Serbiska Ortodoxa Ungdomsförbundet 390 502 782 962 1 173 464 1 196 285 1 172 603

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige 413 734 829 542 1 243 276 1 226 541 1 246 640

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige 446 895 896 030 1 342 925 1 338 107 1 364 916

SESUS 690 899 1 385 262 2 076 161 1 979 525 1 689 102

Studentradion i Sverige 850 738 1 705 741 2 556 479 2 366 208 2 266 749

Svensk Live - Unga arrangörsnätverket (f.d. Musik- och Kultur-
föreningarnas Samarbetsorganisation)

409 612 821 277 1 230 889 0 1 307 990

Svenska Alliansmissionens Ungdom 495 451 993 386 1 488 837 1 485 922 1 490 986

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund - - - 1 176 127 1 176 179

Svenska Kyrkans Unga 941 023 1 886 763 2 827 786 2 902 334 2 864 279

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 426 251 854 639 1 280 890 1 220 918 1 181 006

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 411 060 824 181 1 235 241 1 269 939 1 253 018

Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden 418 061 838 218 1 256 279 1 260 359

Sveriges Blåbandsungdom 407 289 816 620 1 223 909 1 252 094 1 251 768

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) 547 860 1 098 466 1 646 326 1 609 965 1 617 970

Sveriges Elevkårer 3 383 805 6 784 573 10 168 378 9 082 681 8 551 109

Sveriges elevråd 641 072 1 285 358 1 926 430 1 909 494 1 799 011

Sveriges Elevråd SVEA 607 445 1 217 935 1 825 380 1 799 664 1 878 451

Sveriges Frimärksungdom 440 039 882 284 1 322 323 1 346 894 1 334 073

Sveriges Hundungdom 515 319 1 033 221 1 548 540 1 580 453 1 648 443

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks 398 689 799 377 1 198 066 1 219 532 1 188 093

Sveriges Schackförbund 2 880 385 5 775 210 8 655 595 5 800 358 5 382 434

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 587 365 1 177 675 1 765 040 1 550 403 1 793 648

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 607 832 1 218 711 1 826 543 1 720 037 1 702 501
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TABELL 8.3 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2017–2019. Kronor

Organisation
2019 2018 2017

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Sveriges Unga Blåsare 444 879 891 988 1 336 867 1 322 922 1 219 644

Sveriges ungdomsråd 384 734 771 397 1 156 131 1 210 546 1 239 789

Sverok 4 151 553 8 323 918 12 475 471 17 162 588 18 550 394

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 422 800 847 720 1 270 520 1 254 812 1 254 031

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 501 496 1 005 506 1 507 002 1 516 760 1 518 724

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 517 929 1 038 454 1 556 383 1 549 941 1 616 081

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet 458 993 920 287 1 379 280 1 360 439 1 331 171

Tamam 387 323 776 588 1 163 911 1 150 290 1 172 064

Turkiska Ungdomsförbundet 429 395 860 943 1 290 338 1 334 589 1 344 332

Ung Företagsamhet i Sverige 1 098 838 2 203 185 3 302 023 3 038 412 2 929 331

Ung Media Sverige 675 491 1 354 368 2 029 859 1 723 066 1 658 904

Ung Pirat 413 834 829 743 1 243 577 1 247 426 1 250 554

Ung Teaterscen 450 379 903 016 1 353 395 1 320 410 1 374 871

Ung Vänster - - - - 1 294 685

Unga Drogförebyggare (f.d. Smart Ungdom) 431 940 866 045 1 297 985 1 295 572 1 373 319

Unga Feminister 410 156 822 368 1 232 524 1 152 198 1 183 031

Unga Kan 391 670 785 303 1 176 973 - -

Unga KRIS-förbundet 390 903 783 766 1 174 669 1 167 250 1 169 735

Unga Örnars riksförbund 572 381 1 147 631 1 720 012 1 606 747 1 644 529

Ungdomens Nykterhetsförbund 541 346 1 085 406 1 626 752 1 550 817 1 468 278

UNGiKÖR 536 267 1 075 222 1 611 489 1 586 060 1 602 550

Utrikespolitiska förbundet Sverige 421 887 845 889 1 267 776 1 302 338 1 295 468

Älska Livet 388 870 779 689 1 168 559 1 179 645 1 192 784

Totalt 63 411 324 127 140 537 190 551 861 192 008 314 194 668 168

TABELL 8.4 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter. Organisationer som företräder nationella minoriteter,  
2017–2019. Kronor

Organisation

2019 2018 2017

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Judiska ungdomsförbundet i Sverige 403 771 809 566 1 213 337 1 231 933 1 192 953

Romska Ungdomsförbundet 502 587 1 007 693 1 510 280 1 450 223 1 456 600

Saminuora 361 352 724 515 1 085 867 1 089 568 1 089 455

Sverigefinska ungdomsförbundet 380 514 762 936 1 143 450 1 117 701 1 144 595

Totalt 1 648 224 3 304 710 4 952 934 4 889 425 4 883 603
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TABELL 8.5 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till 
lokala verksamheter. Organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning, 2017–2019. Kronor

Organisation
2019 2018 2017

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Fritidsförbundet 596 829 745 522 1 342 351 1 340 798 -

Förbundet Ung med psoriasis 589 119 730 063 1 319 182 1 329 490 1 315 838

Förbundet Unga Rörelsehindrade 583 700 719 198 1 302 898 1 310 392 1 313 343

Riksorganisation Unga Reumatiker 591 549 734 936 1 326 485 1 350 908 1 349 517

Svenska Celiakiungdomsförbundet 625 702 803 413 1 429 115 1 587 133 1 608 274

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 598 195 748 261 1 346 456 1 357 040 1 336 459

Unga Allergiker 620 878 793 741 1 414 619 1 406 849 1 404 286

Unga Funkisar 590 641 733 115 1 323 756 1 324 837 1 322 858

Unga Hörselskadade 593 795 739 439 1 333 234 1 331 121 1 333 253

Totalt 5 390 408 6 747 688 12 138 096 12 338 568 10 983 828

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

TABELL 8.6 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter. Organisationer med undantag från vissa villkor, 2017-2019. 
Kronor

Organisation
2019 2018 2017

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Dövblind Ungdom 0 0 0 500 000 500 000

Fältbiologerna 350 000 701 755 1 051 755

RFSL Ungdom - - - - 1 054 529

Unga Synskadade* 500 000 701 755 1 201 755 1 206 816 1 204 529

Svenska Blå Stjärnas ungdomsförbund 350 000 701 755 1 051 755 - -

Ung Vänster 350 000 701 755 1 051 755 1 056 816 -

Totalt 1 550 000 2 807 020 4 357 020 2 763 632 2 759 058

* Unga Synskadade har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 150 000 kronor, vilket är inkluderat i bidragsbe-
loppet för organisationsbidrag.
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TABELL 8.7  Jämförelse organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2017–2019. Kronor

2019 2018 2017

Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr)

Organisationsbidrag 124 93 63 411 324 106 96 63 589 988 107 96 64 611 121

Organisationsbidrag till organisa-
tioner som företräder nationella 
minoriteter

4 4 1 648 224 4 4 1 619 297 4 4 1 620 876

Organisationsbidrag till organisa-
tioner som företräder unga med 
funktionsnedsättning

9 9 5 390 408 9 9 5 440 684 10 9 5 348 128

Organisationsbidrag beviljat med 
undantag från vissa villkor

4 4 1 550 000 3 3 1 350 000 2 2 850 000

Summa 141 110 71 999 956 122 112 71 999 969 123 111 72 430 125

Ungdomsorganisationernas lokala 
verksamheter

140 110 139 999 955 121 111 139 999 970 122 110 140 864 532

Totalt* 281 220 211 999 911 243 223 211 999 939 245 221 213 294 657

* Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag kan få både organisationsbidrag för organisationens 
verksamhet 

TABELL 8.8  Bidragsgrundande medlemmar i barn- och 
ungdomsorganisationerna, 6–25 år, efter åldersgrupp, bidragsår 2017–2019. 
Antal och procent

Ålder
2019 2018 2017

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

6–12 år 148 195 23 140 000 21 131 582 19

13–18 år 258 612 39 260 366 38 233 625 33

19–25 år 202 354 31 199 790 30 214 196 30

Okänd ålder inom spannet 6–25 år 44 342 7 75 477 11 124 215 18

Totalt, andel 100 100 100

Totalt, antal 653 503 675 633 703 618  

TABELL 8.9  Bidragsgrundande medlemmar i barn- och 
ungdomsorganisationerna, 6–25 år, efter könstillhörighet, bidragsår 2017–
2019. Procent

Kön
2019 2018 2017

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Tjejer 318 959 49 309 571 46 309 611 44

Killar 316 418 48 346 323 51 371 417 53

Annnan könstillhörighet 7 270 1 2 856 0 3 077 0

Uppgift saknas 10 856 2 16 883 3 19 513 3

Totalt 653 503 100 675 633 100 703 618 100
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TABELL 8.10  Projektbidrag till ungdomars organisering, 2019. Kronor. 

Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

ABF Botkyrka Salem A.I.B (Aktiv i botkyrka) 140 000

ABF Södra Småland Förena Mera 750 000

ASOV Stockholm* Vi är UngaASOV del 2 216 321

Drömstort Drömledare Rågsved och Hagsätra 150 000

Fritidsforum Plats för ungt inflytande 2.0 945 000

Fritidsförbundet Equal Fritid 787 000

Hassela Helpline Hassela unga 498 850

Hidde Iyo Dhaqan Tjejer i Centrum- TIC 713 000

Jordens vänner Breddat engagemang för klimaträttvisa 1 527 560

KFUM Mötesplats Aequalis 3 665 180

Lunds kickboxningssällskap/Real fighter I possibilismens tid 113 000

Malmö Ungdomscentral Ungdomar i fokus 2019 243 506

MEDBORGARSKOLAN REGION MITT Ungt inflytande för en central mötesplats i Gävle 172 300

Ortodoxa scouter i Sverige, OSS Unikt sjöscout 2019 802 000

Pingst ung* Sport for Life 2.0 432 500

Reacta Ungas organisering och hälsa 950 000

RFSL Ungdom SAGA Projektet (SAGA = Sexuality and Gender Acceptance) 754 100

Romska Ungdomsförbundet Unga romska ambassadörer för romsk inkludering 2.2 1 270 000

Somaliska Freds- och Skiljedomsförening Somaliska Tjejer i Rörelse 3.0 738 580

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige* Ökad Kunskap - ökad delaktighet 2.0 754 800

Stockholm Vi Unga Distrikt Engagemangsgudier projektår 2 820 135

Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg Vi är unga romer i Gävle 115 000

Studieförbundet Vuxenskolan Halland Föreningsliv för alla i Kungsbacka kommun 645 360

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län Föreningsliv genom skolan i Uppsala län 632 600

Tamam Lund Tamam Start-Up 811 150

The Good Talents The Good Talents talangnätverk 150 000

Tjejer i Förening Malmös ungdomsråd 570 000

Verdandi* Verdandis ungdomsprojekt år 3 795 000

Vi Unga Gävleborg Unga kan och vill! 3.0 543 000

Västra Vi Unga Unga Arrangörer i Trollhättan 3.0 med fokus på Trestad 762 700

Totalt 18 468 642

* Organisationer som beviljas projektbidrag på grund av att de inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag, till en 
summa om 2 198 621 kronor.
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Enligt villkor i regleringsbrevet för 2019 skulle Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utlysa 
och fördela 21 180 000 kronor som projektbidrag till 
projekt på lokal nivå och 140 000 000 kronor i orga-
nisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och 
ungdomsorganisationerna. Organisationsbidraget 
redovisas i tabellerna 8.3–8.7.
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 ungdomsorgani-
sationer på riks- eller lokalnivå som inte uppfyller de 
villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidrags-
givare, fonder och stiftelser.
I tabell 8.10 redovisas också (markerat med*) vilka 
organisationer som har beviljats bidrag på grund av 
att de inte uppfyller de villkor som gäller för statsbi-
drag från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och 
stiftelser.

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



Återrapportering | 91

TABELL 8.11  Jämförelse ungdomars organisering, 2017-2019. Kronor

Ändamål
2019 2018 2017

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

1. Barns och ungas självständiga 
organisering

25 14 7 377 713 24 14 6 737 081

2. Barns och ungdomars inflytande i 
samhället

9 1 150 000 14 4 1 945 000

Fler än ett ändamål 64 21 13 656 197 61 21 14 200 718

Totalt 74 30 18 468 642 98 36 *21 183 910 99 39 22 882 799

Kommentar 2018: *Av de beviljade projekten var det ett som drog tillbaka sin ansökan, vilket gjorde att myndigheten fick 
23 000 åter. Den faktiskt utbetalade summan är 21 160 910.
Kommentar 2019: Ändamålen togs bort vid 2019 års ansökningsomgång.

TABELL 8.12  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade på 
etnisk grund 2017–2019. Kronor

Organisation 2019 2018 2017

ORGANISATIONSBIDRAG

Afrosvenskarnas Riksförbund - - 272 934

Albanska Föreningars Union i Sverige 0 649 641 545 385

Albanska riksförbundet Iliria 299 632 280 630 263 017

Armeniska riksförbundet i Sverige 293 228 0 298 176

Assyriska Riksförbundet i Sverige 469 466 481 880 470 500

Azarbajdzjaniers Kongress I Sverige 425 953 0 347 125

Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverge 0 321 383 0

Bangladesh Riksförbund i Sverige 276 448 273 696 0

Bangladesh Riksförening i Sverige 328 284 319 877 295 474

Bolivianska Riksförbundet 306 214 303 704 0
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Statsbidrag till organisationer 
bildade på etnisk grund 
I regleringsbrevet för 2019 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 organi-
sationernas 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 medlem-
mar 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 orga-
nisationen. Bidrag i spannet 1–6 000 är 58 kronor per 
medlem. Från och med medlem 6 001 och framåt är 
bidraget 29 kronor per medlem. Bidrag per lokalfören-
ing eller avdelning är 3 239 kronor.

För bidrag till samarbetsorganisationerna sker en 
individuell bedömning. För 2019 sökte och beviljades 
en organisation, SIOS, bidraget.
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TABELL 8.12  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade på 
etnisk grund 2017–2019. Kronor

Organisation 2019 2018 2017

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i 
Sverige

366 667 402 016 489 111

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige 749 995 715 424 633 073

Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet i 
Sverige

336 142 345 362 317 932

Djibouti Kvinnor Riksförbund 302 034 284 204 259 428

ERIS (Eritreanska riksförbundet i Sverige) 0 0 239 428

Eritreanska Riksförbundet i Sverige 362 524 320 694 318 400

F.A.P.S. Portugisiska Riksförbundet 261 210 261 637 243 740

FAIS-IR 360 642 351 977 314 419

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige 314 308 304 432 288 288

Förbundet för utveckling och integration (FUI) 
(f.d. Iransk och kurdisk integrations riksförbund 
i Sverige)

- 335 958 307 421

Grekiska Riksförbundet 0 316 079 279 079

Hangool Foundation 313 146 * 0

Immigranternas centralförbund 0 494 617 446 999

Immigranternas Riksförbund 0 0 350 343

Internationella Kvinnoförbundet 324 758 339 808 317 195

Irakiska Riksförbundet i Sverige, IRS 333 870 338 888 341 826

Iranska flyktingars riksförbund (IFRS) 479 336 442 415 412 270

Iranska Riksförbundet i Sverige 426 113 453 876 472 703

Kaldeiska riksförbund i Sverige - 274 229 252 801

Kinesiska Riksförbundet i Sverige 326 090 321 572 289 805

Kroatiska riksförbundet 435 014 448 090 404 652

Kurdiska Federationen Paraply (KFP) 635 295 592 932 -

Kurdiska Riksförbundet 511 236 592 646 558 512

Kurdiska Rådet 0 0 544 211

Kurdiska Unionens Riksförbund i Sverige 304 802 0 298 552

Letternas Riksförbund i Sverige 266 546 259 511 244 851

Litauiska Riksförbundet 281 826 272 672 *

Makedoniska riksförbundet 346 132 340 930 311 988

Mongoliska Riksförening i Sverige 0 274 665 252 140

Polska kongressen i Sverige 377 910 0 342 968

Polska Riksförbundet 360 007 350 037 330 941

RIFFI 342 647 350 286 332 550

Riksförbundet Banjaluka i Sverige 286 168 285 542 269 673

Riksförbundet Bijeljina - Janja 258 550 * *

Ryska riksförbundet i Sverige 300 786 291 798 293 110

Sabeiska Mandeisk Riksförbundet i Sverige 368 486 330 561 0

Serbernas riksförbund i Sverige 668 915 659 050 572 515
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TABELL 8.12  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade på 
etnisk grund 2017–2019. Kronor

Organisation 2019 2018 2017

Serbisk-ortodoxa Kvinnoförbundet 282 364 293 609 -

Serbiska riksförbundet 574 903 538 642 473 804

SIOS 480 000 480 000 480 000

Slovenska Riksförbundet 267 334 264 489 249 508

Somaliland riksförbund i Sverige 447 036 439 992 390 335

Somaliska riksförbundet i Sverige 551 533 580 726 444 446

Sudanesiska Riksförbundet 280 276 312 530 288 185

Sunbul Riksförbundet 261 094 0 241 215

Svensk-kurdiska Riksförbundet 279 904 0 257 997

Svensk-Turkiska Riksförbundet 444 334 434 409 -

Sverigeesternas förbund 373 909 344 829 310 254

Sveriges Kinesiska Riksförbund - - 306 332

Syrianska Riksförbundet i Sverige 419 866 0 0

Syriska Riksförbundet - 0 246 564

Ukrainska Alliansen i Sverige 294 918 287 783 264 669

Ungerska Riksförbundet 467 149 465 271 444 917

Yarsan Riksförbund 0 0 283 239

Summa 18 825 000 18 424 999 18 505 000

ETABLERINGSBIDRAG

Gambiska Riksförbundet 80 000 80 000 0

Hangool Foundation - 80 000 0

Litauiska Riksförbundet - - 80 000

Riksforeningen for khaatumo state of Somalia - 80 000 80 000

Riksförbundet Bijeljina ‒ Janja - 80 000 80 000

Sabeiska mandeisk riksförbundet i Sverige - - 0

Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ 0 80 000 80 000

Tanzaniska Riksförbundet i Sverige - 80 000 80 000

Summa 80 000 480 000 400 000

Totalt 18 905 000 18 904 999 18 905 000

* Organisation som beviljades ett etableringsbidrag under det aktuella året.

TABELL 8.13  Jämförelse organisations- och etableringsbidrag till organisationer 
bildade på etnisk grund, 2017–2019. Kronor

Ändamål
2019 2018 2017

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Organisationsbidrag 62 50 18 825 000 63 48 18 424 999 63 53 18 505 000

Etableringsbidrag 4 1 80 000 12 6 480 000 14 5 400 000

Totalt 66 51 18 905 000 75 54 18 904 999 77 58 18 905 000
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TABELL 8.14  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer 
för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 2017–2019 Kronor

Organisation 2019 2018 2017

ORGANISATIONSBIDRAG

EKHO 392 568 483 484 453 436

FPES (f.d.Transföreningen FPES) 505 763 556 521 580 209

HBTs Sverige 1 238 613 1 297 395 1 355 354

Homo-, bi- och transliberaler - 501 803 428 491

Lesbisk Makt 593 915 381 785 0

Nordic Bears 717 901 0 -

RFSL 4 090 918 4 675 632 5 122 087

SFQ - Sveriges förenade HBT-
QIA+ studenter

421 937 424 858 562 875

Transammans 578 862 150 000 -

Öppna moderater 757 522 826 522 795 548

Totalt 9 297 999 9 298 000 9 298 000

Organisations- och 
etableringsbidrag till 
organisationer för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller 
personer med könsöverskridande 
identitet eller uttryck 
I regleringsbrevet för 2019 tilldelades Myndigheten för 
ungdoms och civilsamhällesfrågor 9 298 000 kronor 
att fördela som stöd till organisationer för homosex-
uella, 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 orga-
nisationsbidrag. 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 organisa-
tion. Beloppet är lika stort för alla organisationer. Det 
rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar och 
antalet lokalföreningar eller avdelningar i organisa-
tionen. Av det rörliga bidraget är 50 procent baserat 
på antal medlemmar i organisationen och 50 procent 
på antal lokalföreningar eller avdelningar i organisa-
tionen. Bidrag per medlem är 368 kronor. Bidrag per 
lokalförening eller avdelning är 38 583 kronor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2019
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TABELL 8.16  Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av 
intolerans, efter ändamål, 2019. Kronor

Organisation Projektnamn Ändamål * Bidragsbelopp

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen Flykten från ett folkmord 2019 1 717 000

Romano Pasos Research Centre Att göra förebilder synliga 4 97 840

Sunderby folkhögskola FOKUS: HBTQ - för engagemang och tolerans 5 199 500

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer Vit/icke vit 2,3 985 000

Stiftelsen Working For Change Working For Change Matters fas 3 2,3 1 357 372

Forum-Idéburna organisationer med social 
inriktning

Civilsamhälle för öppenhet och mångfald 1,2,3 770 000

Tamam Rättvis organisering 1,2,3 741 550

Socialdemokrater för tro och solidaritet Skåne-Ble-
kinge

Interreligiös ungdomsdialog 1,2,4 1 008 700

Stiftelsen Fanzingo Flyktpodden 2.0 1,3,4 357 062

Flamman Ungdomarnas Hus  filial projekt Min Röst 3 1,2,3,4 782 000

emerichfonden Emerichambassadörerna 1,2,3,4,5 560 000

Stiftelsen Expo Faktaalternativet 1,2,3,4,6 1 985 150

PeaceWorks Sweden Min Skola år 3 1,2,3,4,5,6 1 492 400

RFSL Projekt Q - Överlevnadsstrategier och verktyg för 
att hantera rasism i vardagen

1,2,3,4,5,6 2 921 535

Totalt 13 975 109

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt. 1) antisemitism, 2) islamofobi, 3) afrofobi, 4) antiziganism,  
5) homofobi (och transfobi), 6) rasism mot samer.

Statsbidrag till verksamhet mot 
rasism och liknande former av 
intolerans 
I regleringsbrevet för 2019 tilldelades Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 14 320 000 kronor 
(varav högst 320 000 kr får användas för administra-
tion) 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

Av de 14 organisationerna som fått bidrag arbetar 10 
med antisemitism, 10 med islamofobi, 10 med afrofobi, 
8 med antiziganism, 4 med homofobi och transfobi och 
3 med rasism mot samer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2019
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TABELL 8.17  Jämförelse statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande 
former av intolerans, 2017–2019 Kronor

Ändamål
2019* 2018* 2017*

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

1. Antisemitism 3 1 717 000 4 0 0 3 0 0

2. Islamofobi 6 0 0 4 0 0 7 1 180 000

3. Afrofobi 1 0 0 3 0 0 6 1 1 092 000

4. Antiziganism 3 1 97 840 0 0 0 1 1 136 005

5. Homofobi och transfobi 2 1 199 500 2 0 0 3 2 305 980

6. Rasism mot samer 0 0 0 1 1 608 696 0 0 0

7. Annan form av rasism  -   -  - 

Fler än ett ändamål 37 11 12 960 769 42 13 13 252 407 47 16 12 250 947

Totalt 52 14 13 975 109 56 14 13 861 103 67 21 13 964 932

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.

TABELL 8.18  Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, 2019. 
Kronor

Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

Fusion NH Bättre hälsa - Lasio trajo 151 500

Gipsy Queens Hälsa på ohälsan 150 000

Internationella klubb Vorta drom Bättre skolförlädrar 342 980

Malmö Romska Idé Center Romska kvinnor i fokus del 2 75 585

Medborgarskolan Region Mitt More action - just do it 164 500

Roma Insitutet Hälsofrämjand einsatser för unga romer i norr 160 000

Romano Pasos Research Centre Äldre romer ska inte glömmas bort 143 000

Romer kultur, fritid, kunskap och tolerans (RKFKT) Latso trajo - tillsammans för romska kvinnors hälsa och 
rättigheter

153 500

Romska ungdomsförbundet Unga romska hälsoinspiratörer i Halmstad 443 500

Trajosko Drom Aven chejale - häng på 115 250

Totalt 1 899 815

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2019

I regleringsbrev för 2019 tilldelades Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor totalt 2 550 000 
kronor för att förbättra förutsättningarna för romers 
engagemang i det civila samhället och för romska 
organisationers deltagande i samhällslivet, däribland 
arbetet för romsk inkludering.

Av beloppet som myndigheten får disponera ska minst 
1 900 000 kronor fördelas i bidrag för hälsofrämjande 
insatser riktade till romer.

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
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TABELL 8.19  Jämförelse statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till 
romer, 2017–2019. Kronor

Ändamål
2019 2018 2017

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Främja romers hälsa 24 10 1 899 815 13 8 1 899 835 14 6 1 799 468

Totalt: 24 10 1 899 815 13 8 1 899 835 14 6 1 799 468

TABELL 8.20  Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin, efter 
ändamål, 2019. Kronor

Organisation Projektnamn Ändamål * Bidragsbelopp

emerichfonden Out 1,2 710 000

Forum-Idéburna organisationer med social 
inriktning

Demokrati i ögonhöjd-Samstalsstöd för civilsam-
hällesorganisationer som arbetar förebyggande 
mot våldsbejakande extremism

1,2 789 440

Kommon Ground Radikal propaganda 1,2 605 000

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen Två hundra femtiotusen demokratiska idéer i 
Järfälla

1,2 905 408

Open Skåne (Stiftelsen Initiativ för social samman-
hållning i Skåne) 

Tillsammans för ett Öppet Skåne - mot våldsbeja-
kande extremism

1,2 **1 012 500

Operation 1325 Diabella 1,2 1 158 802

Stiftelsen Teskedsorden Radikalisering och Demokrati: att lära av Utöya 1,2 1 086 250

Agera Värmland Samordning mot extremsim 1,2,3 810 600

Exit Fryshuset - Stiftelsen KFUM Söder Verksamhetsbidrag avhopparverksamheten Exit 1,2,3 4 030 000

Flamman Ungdomarnas Hus  filial projekt Framtidsfabriken - Värna demokratin 1,2,3 885 000

Rädda Barnen Det handlar om demokrati! 1,2,3 1 314 500

Totalt **13 307 500

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt. 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
**Av de beviljade projekten var det ett som drog tillbaka sin ansökan, vilket gjorde att myndigheten fick 1 012 500 kronor åter. 
Den faktiskt utbetalade summan är 12 295 000 kronor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2019

Statsbidrag för verksamhet som 
värnar demokratin
I regleringsbrevet för 2019 tilldelades Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 15 000 000 kronor 
(varav högst 1 500 000 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.

Av de 11 organisationerna som fått bidrag arbetar 11 
med att förebygga att antidemokratiska beteenden 
utvecklas, samtliga 11 med att förebygga att individer 
radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande extre-
mistmiljöer och 4 med att stödja individer som avser 
att lämna sådana miljöer.
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TABELL 8.21  Jämförelse statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin, 
efter ändamål 2017-2019. Kronor

Ändamål
2019* 2018* 2017*

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

1. Förebygga att antidemokratiska 
beteenden utvecklas

2 0 0 6 0 0 6 1 651 200

2. Förebygga att individer radikalise-
ras och ansluter sig till våldsbejakan-
de extremistmiljöer

0 0 0 3 0 0 1 0 0

3. Stödja individer som avser att 
lämna sådana miljöer

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fler än ett ändamål 29 11 13 307 500 60 24 13 475 174 62 26 13 114 522

Totalt 31 11 13 307 500 69 24 13 475 174 69 27 13 765 722

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.

TABELL 8.22  Statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga 
samtalet, 2019. Kronor

Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

Brottsofferjouren Sverige Orädd Demokrati, Fas 2 2 873 000

Flamman Ungdomarnas Hus  filial projekt Sluta hata! 770 000

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer Hat och hot mot ungdomsrörelsen 1 015 000

Maktsalongen Organisationer mot näthat 494 000

Näthatsgranskaren Rättsstatsaktivism mot nätkränkningar 536 000

Stiftelsen Fryshuset - Respekt på nätet Respekt på nätet 311 500

Totalt 5 999 500

TABELL 8.23  Jämförelse statsbidrag för insatser som 
motverkar hot och hat i det offentliga samtalet, 20182019. 
Kronor

2019 2018

Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Insatser som motverkar hot och hat i 
det offentliga samtalet

14 6 5 995 000 12 4 6 000 000

Totalt 14 6 5 999 500 12 4 6 000 000

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2019

I regleringsbrevet för 2019 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor totalt 6 600 000 
kronor (varav högst 600 000 kronor för administration) 

för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga 
samtalet.

Insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet
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TABELL 8.24  Statsbidrag till stöd till organisationer och kommuner för 
verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. 
Kronor

Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

ASOV Stockholm Min röst i EU valet 470 000

Borås stad stadsledningskontoret Öka valdeltagandet i EU-valet - #Klartjagskarösta 500 000

Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg Valstärkande i Bergsjön - Europaparlamentsvalet 2019 295 000

Hässleholm Nordöstra Skåne röstar 2.0 311 657

Jönköpings Kommun Dags för EU Tjafs! 215 000

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer Makten är din! 500 000

Romer kultur, fritid, kunskap och tolerans (RKFKT) Romernas röst- i valet 140 000

SIOS Höj din röst - Norra B: EU 2019 686 300

Skärholmens stadsdelsförvaltning Stockholm stad Skärholmen röstar i EU-valet! 484 000

Skåne Stadsmission Europavalåret 2019 177 878

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Min röst hörs i Bryssel 219 850

Uppsala kommun, KLK Din rösträtt i EU-valet 588 020

Vetlanda Kommun Klf Jag röstar! - Ökat valdeltagande på Höglandet 331 000

Totalt 4 918 705

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2019

Valdeltagande, stöd till 
organisationer
I regleringsbrevet för 2019 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor totalt 6 000 
000 kronor att fördela till organisationer inom det 
civila samhället och till kommuner som genomför 
verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europa-

parlamentsvalet 2019. Verksamheten ska inriktas mot 
befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning 
än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt 
svaga områden med lågt valdeltagande i tidigare val.
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Jämställdhetsintegrering
MUCF har under 2019 fortsatt med arbetet inom jäm-
ställdhetsintegrering för att kunna bidra till att nå de 
jämställdhetspolitiska målen.

Myndigheten har under året fokuserat på aktiviteter 
för kunskapshöjning av de många nyanställda. Omlo-
kaliseringen har medfört att fokus har varit på att bibe-
hålla tidigare kunskapsnivå och rutiner samt att skapa 
strukturer för kommande arbete. Förutom att höja 
kunskapen genom introduktionsdagar har halvdagsut-
bildningar för personalen i normkritik, jämställdhetsin-
tegrering och jämställdhetsintegrerat hbtq-strategiskt 
arbete genomförts. Bedömningen är att myndigheten 
under året har stärkt personalens tillgång till kunskap 
kring jämställdhetsintegrering.

MUCF har även tagit fram nya styrdokument, 
rutiner och arbetssätt. Myndigheten har utvecklat den 
kompetensbaserade rekryteringen samt tagit fram 
standardskrivningar för platsannonser för att syn-
liggöra sitt uppdrag, men också för att attrahera fler 
personer med kompetens om jämställdhetsintegre-
ring. MUCF har vidare under 2019 tagit fram en treårig 
plan för jämställdhetsintegrering. Arbetet har utgått 
från de jämställdhetspolitiska målen med en ambition 
att tydligare framöver kunna koppla myndighetens 
uppdrag till både effekter och mål. En förväntad effekt 
är tydligare styrning av myndighetens jämställdhetsar-
bete men också en tydligare bild av hur myndighetens 
aktiviteter bidrar till de jämställdhetspolitiska målen. 
Myndighetens insatser i jämställdhetsintegrering 
väntas kunna bidra till alla de jämställdhetspolitiska 
delmålen men med övervikt på en jämn fördelning 
av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet och 
jämställd hälsa.

Myndighetens arbetssätt och insatser bedöms ha 
haft betydelse för MUCF:s olika målgrupper. Myndig-
heten har kontinuerligt arbetat för att könsuppdelad 
statistik tas fram, inklusive analyser kring statistiken. 
En viktig del har varit attityd- och värderingsstudiens 
tre delrapporter. Resultaten visar bland annat på ökade 
skillnader i attityder mellan tjejer och killar inom ett 
antal områden. Myndigheten har även spridit jäm-
ställdhetsstatistik från den nationella ungdomsenkäten 
2018, främst genom att uppdatera delar av ungidag.se.

MUCF har under året även spridit kunskap från 
myndighetens genomlysning från 2018 om den natio-
nella bidragsgivningen ur ett jämställdhetsperspektiv, 
om effekterna av bidragsgivningen avseende jäm-
ställdhet i civilsamhället.

Inom ramen för uppdraget att genomföra informa-
tionsinsatser om hälsa och jämställdhet för nyanlända 
och asylsökande unga (Youmo) har MUCF fokuserat 
på att stärka kompetensen av vuxna som möter dessa 
unga. Myndigheten har spridit metoder och perspek-
tiv för samtal kring sexualitet, hälsa, relationer och 
jämställdhet.

MUCF har under 2019 samverkat med Jämställd-
hetsmyndigheten för framtagande av indikatorer för 
uppföljning av den nationella strategin. Vidare har 
myndigheten bland annat deltagit i Jämställdhets-
myndighetens tematräffar, Folkhälsomyndighetens 
SRHR-nätverk, det nationella arbetet mot könsstymp-
ning samt prostitution och människohandel, RFSL:s 
arbetsmöten i transkompetent jämställdhetsarbete, 
Jämställdhetsmyndighetens utbildning i jämställdhets-
integrering för ledare i statlig myndighet, samt i pre-
ventionsnätverket prostitution och människohandel. 
Under året har myndigheten även deltagit i samver-
kansgruppen för Folkhälsomyndighetens uppdrag att 
ta fram en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa 
och suicid bland barn och unga där MUCF bland annat 
bidragit med kunskap om unga baserad på könsupp-
delad statistik.

Det är inte möjligt för MUCF att särskilja effekten 
av myndighetens jämställdhetsarbete från effekten av 
andra faktorer som påverkar jämställdheten i samhäl-
let. Myndighetens bedömning är dock att kunskaps-
produktionen kring jämställdhet bland unga och i 
civilsamhället kan bidra till en rad aktörers arbete för 
jämställdhet, inte minst gällande beslutsfattare både 
på lokal, regional och nationell nivå. Med en bred sam-
verkan kan MUCF både sprida den kunskap myndighe-
ten har samt ta del av andras kunskap om jämställdhet 
och ojämställdhet bland unga och i civilsamhället, och 
på det sättet bidra till att de jämställdhetspolitiska 
målen nås.
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhet-
ens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.
 
Stockholm, 2020-02-20

 
Lena Nyberg
generaldirektör
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HOS OSS VÄXER KUNSKAP FRAM
På Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ungas 
villkor och civilsamhällets förutsättningar i fokus. Här växer kunskap 
fram som beslutsfattare använder när de prioriterar insatser för unga 
och för civilsamhället. Vi sprider kunskapen i mötet med människor, 
på såväl nationell som europeisk nivå. Vi fördelar också statsbidrag 
som ger små och stora organisationer möjlighet att genomföra sin 
verksamhet. Det ger också unga möjlighet att arbeta som volontär, 
studera eller praktisera i ett annat europeiskt land.


	Generaldirektörens förord
	1 Verksamhetsöversikt
	Inledning
	Utvecklingen mot det ungdomspolitiska målet
	Utvecklingen mot målet för politiken för det civila samhället
	Myndighetens uppdrag 2019
	Resultat 2019

	2 Ungdomspolitik
	Uppdrag
	Ungas etablering i arbets- och samhällslivet
	Ungas tillgång till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter
	Statliga myndigheters arbete med ett integrerat ungdomsperspektiv och utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting
	Ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar

	3 Politiken för det civila samhället
	Uppdrag
	Offentliga aktörers kunskap 
om det civila samhället och samverkan mellan statliga myndigheter och det civila samhället
	Offentliga aktörers insatser i förhållandet till politikområdets mål samt uppföljning av det civila samhällets villkor

	4 Internationellt samarbete 
och mobilitet
	Uppdrag
	Europeisk ungdomspolitik
	Övriga uppdrag

	5 Bidrag
	Organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag
	Kvalitet i bidragshanteringen
	Kostnader för administrationen av bidrag
	Bidragens användning och effekter

	6 Organisation
	Organisation
	Insynsråd
	Anställda
	Verksamhetsstyrning
	Kompetensförsörjning
	Sjukfrånvaro




	7 Ekonomisk redovisning
	Resultaträkning
	Balansräkning
	Anslagsredovisning
	Redovisning mot inkomsttitel
	Redovisning av beställningsbemyndigande i årsredovisningen
	Tilläggsupplysningar

	Noter
	Sammanställning över väsentliga uppgifter

	8 Återrapportering
	Samlad översikt av bidrag 2019
	Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer 
	Statligt stöd för organisationers arbete för barn och unga på lokal nivå
	Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
	Organisations- och etableringsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck 
	Statsbidrag till verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans 
	Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer
	Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
	Insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet
	Valdeltagande, stöd till organisationer
	Jämställdhetsintegrering




