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Generaldirektörens förord

Efter att ha bytt en mycket stor andel av personalen
under omlokaliseringsprocessen planerade myndigheten att under 2020 stabilisera verksamheten, arbeta
med interna processer och personalutveckling för att
öka kunskapen om olika delar i verksamheten, samt
att återuppta en del av de utvecklingsarbeten som inte
kunde genomföras under omlokaliseringsperioden.
Det planerade interna arbetet har endast delvis kunnat
genomföras.
MUCF:s verksamhet kom tidigt att präglas av
covid-19-pandemin. Arbete i hemmet har rekommenderats under hela pandemin då många medarbetare
har långa arbetsresor i kollektivtrafik. Hemarbete gjorde att myndigheten gick över till digitala arbetsformer
både när det gäller interna möten och när det gäller
spridningsaktiviteter.
Övergången från fysiska till digitala konferenser underlättades av att en egen studio hade byggts upp. De
planerade aktiviteterna omvandlades till digitala, och
året avslutades med fyra digitala dagar som sändes
från MUCF:s studio i Växjö, med fokus på myndighetens olika verksamhetsområden, och som genererade
många deltagare. Den snabba omställning som skedde
på grund av pandemin kommer att vara till nytta för
verksamhetens fortsatta utveckling.
Myndighetens uppdrag har fått stor påverkan av
pandemin. Civilsamhällets villkor förändrades när
fysiska möten inte kunde genomföras. Verksamhet
fick ställas in och ställas om. Den årliga rapporten om
civilsamhällets villkor uppdaterades för att även spegla
situationen under pandemin. Myndigheten fick i uppdrag att informera civilsamhället om regeringens olika
stödpaket med anledning av covid-19. Flera förstärkta
stöd till civilsamhället hanterades av MUCF.
Frågor kring ungas etablering i samhället och i
arbetslivet fick ett nytt perspektiv när pandemin fick
spridning. Ungas arbetslöshet, ungas engagemang i
civilsamhället och ungas psykiska hälsa är alla frågor
som myndigheten arbetat med tidigare men som under året fått än mer aktualitet.
Årets rapporter har bland annat belyst ungas fritid,
ungas utsatthet för sexuella trakasserier i utbildningsmiljön, unga som varken arbetar eller studerar, unga
hbtq-personers tillgång till mötesplatser samt civilsamhällets villkor före och under pandemin. En större
satsning har varit att ta fram Rätt att veta, en webbutbildning för vuxna som möter unga i sin yrkesutövning. Webbutbildningen ger verktyg och kunskap i att

samtala med unga om frågor så som sexualitet, relationer och jämställdhet.
Ungas delaktighet på lokal, nationell och europeisk
nivå har varit centralt i myndighetens arbete. För att
öka beslutsfattares medvetenhet om ungas rättigheter
har en struktur för ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv tagits fram. MUCF har avtalat med sex kommuner och en region att långsiktigt samarbeta för att ta
fram modeller för ungas delaktighet, och en kunskapshöjande insats har gjorts för att stärka ungas delaktighet i frågor som rör EU.
Trots en mycket annorlunda arbetssituation har
MUCF lyckats leverera inom de uppdrag som myndigheten har haft. Utvecklingsarbetet inom den digitala
sidan kommer att vara bra för framtiden men vi har
saknat möjligheten att skapa mer av gemenskap inom
vår nyanställda personalgrupp.
Lena Nyberg
generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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1 Verksamhetsöversikt

Inledning

MUCF:s årsredovisning följer den struktur som etablerades i årsredovisningen 2018, i samband med att
myndigheten fick en ny instruktion.
Kapitel 1 ger en översikt över myndighetens verksamhet och ekonomi. Här ges en samlad bedömning
av MUCF:s resultat. Avslutningsvis återrapporteras
också de uppdrag där särskilda återrapporteringskrav
ställdes i myndighetens regleringsbrev för 2020. Här
redovisas också hur MUCF i sin verksamhet har arbetat
med uppdraget som hbtq-strategisk myndighet och
uppgiften att motverka diskriminering.
I kapitlen 2, 3 och 4 ges en fördjupad redovisning av
verksamheten. Syftet är att ge en bredare bild av hur
myndigheten arbetar med sina uppdrag och presentera
resultat som har skapats inom myndighetens arbetsområden. 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 (kapitel 4).
I kapitel 5 redovisas MUCF:s arbete med det ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden: beslut om
bidrag. Antal ansökningar och beslutade bidrag inom
organisations-, projekt- och verksamhetsbidragen beskrivs, följt av en presentation av arbetet med kvalitet
i och utveckling av bidragshanteringen. Styckkostnad
för handläggning av bidragsärenden, inklusive bidrag
inom internationellt samarbete och mobilitet, redovisas här. Avslutningsvis ges en beskrivning av bidragens
användning och effekter.
I kapitel 6 ges en beskrivning av myndighetens
organisation, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och
arbete med verksamhetsstyrning.
I kapitel 7 finns myndighetens ekonomiska redovisning.
I kapitel 8 finns en redovisning av de statsbidrag där
det finns särskilda återrapporteringskrav.
Läsanvisningar
Enligt myndighetens instruktion ska kön vara en övergripande indelningsgrund i myndighetens redovisningar av statistik, uppföljningar och analyser, om det
inte finns särskilda skäl mot detta. När det är relevant
ska även ålder och andra indelningsgrunder användas. MUCF redovisar främst statistik på individnivå i
myndighetens rapporter och utredningar, och i det
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arbetet följer MUCF instruktionens krav så långt det är
möjligt. I årsredovisningen sammanställs information
om bidragsgrundande medlemmar efter könstillhörighet för barn- och ungdomsorganisationer.
Myndigheten har 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 rättssäkerhet 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 tillgänglig,
rättssäker och effektiv. Resultaten anses som osäkra
när svarsfrekvensen är under 50 procent.
MUCF registrerar antal deltagare i myndighetens
olika seminarier, konferenser, med mera. Under året har
de flesta arrangemangen genomförts i digital form. Av
tekniska skäl har det inte alltid varit möjligt att registrera
deltagare/åskådare i digitala sändningar. Ibland redovisas därför endast antalet anmälda till ett arrangemang.

Myndighetens uppdrag 2020

MUCF styrs främst genom myndighetens instruktion,
regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Enligt
förordning (2018:1425) med instruktion för Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är MUCF förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken
och politiken för det civila samhället. Myndigheten verkar
för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för
det civila samhället uppnås genom att ta fram, samla och
sprida kunskap, bidra till samordning av statliga insatser,
samverka med myndigheter, kommuner, regioner och
det civila samhällets organisationer, 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
eller könsuttryck. Myndigheten har också till uppdrag
att integrera ett jämställdhetsperspektiv och motverka
diskriminering i sin verksamhet.
Under 2020 hade myndigheten utöver sitt ordinarie
regleringsbrev uppdrag genom regleringsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet och Statsrådsberedningen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2020

Ett år präglat av covid-19-pandemin
Ett år efter MUCF:s omlokalisering till Växjö, mitt i en
expansiv utvecklingsfas, kom covid-19-virusets snabba
spridning att steg för steg påverka verksamheten.
Myndigheten fick på grund av pandemin be stora delar
av personalen att arbeta hemifrån. I samband med
det fick samtliga mötesaktiviteter, både interna och
externa, ställas om från fysiska evenemang till digitala.
Detta medförde utmaningar både i form av ändrade
arbetssätt och en omprioritering av resurser.
Allt arbete med att sprida kunskap i form av seminarier, utbildningar och konferenser har digitaliserats.
Arbetet har dessutom försvårats när vissa viktiga
målgrupper inte har kunnat nås som planerat, trots att
digitala mötesformer har erbjudits. Det handlar bland
annat om yrkesverksamma inom skola, eftersom skolorna har haft fullt fokus på att lösa undervisningen under epidemin. Myndigheten har även erfarit att bland
annat yrkesverksamma inom öppna fritidsverksamheter och representanter för civilsamhällesorganisationer
efterfrågar mer kunskap kring digitalisering.
Ett ytterligare problem är att de digitala mötesformerna har försvårat möjligheten att knyta kontakter
och skapa relationer med nyckelpersoner inom viktiga
målgrupper.
Pandemin har även försämrat ungas förutsättningar att delta i de olika verksamheter som MUCF arbetar
med. Det handlar till exempel om öppna fritidsverksamheter som till stor del har ställts om till digital
miljö. Ungas möjligheter att delta i EU-programmen
Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren har helt förändrats. På grund av restriktioner har
deltagare fått avsluta sitt utbyte eller praktik i förväg
eller inte kommit iväg alls.
Arbetet med att fördela statliga bidrag har också
påverkats. Pandemirestriktioner har medfört svårigheter
för organisationer att både rekrytera nya medlemmar,
att anordna aktiviteter och att förbruka organisationsbidraget från MUCF. Myndigheten har därför beslutat att
godkänna att oförbrukade medel för verksamhetsår 2020
förs över till verksamhetsår 2021. Organisationers arbete
med projektmedel har också försvårats, och myndigheten har i förekommande fall bifallit organisationers begäran om att få förlängd tid för att genomföra projektet om
målen inte kan uppnås inom ursprunglig tidsram.
Myndighetens uppgift att ta fram kunskap om
ungas levnadsvillkor och om villkoren för det civila
samhället har varit särskilt utmanande, eftersom dessa
har ändrats från en dag till en annan. Att beskriva
hur situationen var innan pandemin upplevs mindre
relevant, samtidigt som det tar tid att få tillgång till
statistik och andra underlag som krävs för att beskriva
situationen under en pågående pandemi.
Trots ökade svårigheter har pandemiåret också
fått en del positiva följder för MUCF:s verksamhet.
Att snabbt utveckla myndighetens digitala utbud
har resulterat i att tillgängligheten till myndighetens
kunskap har blivit bättre. Digitala utbildningar och

seminarier har även skapat en annan typ av tillgänglighet för deltagarna, i form av lägre kostnader och ingen
tidsåtgång för resor. MUCF kan därmed nå större delar
av sina målgrupper mer effektivt än tidigare. En annan
följd är att inställda aktiviteter har resulterat i mycket
mindre resande även för myndighetens egen del, vilket
har gjort att tid och ekonomi i stället har kunnat satsas
på att bland annat utveckla arbetsmetoder.

Ekonomisk översikt

Den ekonomiska översikten är indelad i verksamheterna
ungdomspolitik, politiken för det civila samhället och internationellt samarbete och mobilitet på samma sätt som 2019.
Som tabell 1.1 visar så minskade myndighetens
totala budgetram med 6,3 miljoner kronor från 2019
till 2020. Myndighetens kostnader har påverkats av
covid-19-pandemin på flera sätt. Bland annat har verksamhet ställts in, ett stort antal arrangemang har ställts
om från att vara fysiska till digitala vilket har inneburit
lägre kostnader och myndighetens resekostnader har
varit mycket lägre än året innan. Detta har fått konsekvenser för genomförandet av de olika uppdragen.
Kostnaderna för verksamhet ungdomspolitik har
minskat med över 10 miljoner kronor, bland annat
på grund av att myndigheten under 2019 avslutade
arbetet med en omfattande attityd- och värderingsstudie. Arbete med skolval pågick under 2019 men inte
2020. Vidare påverkades arbetet med unga som varken
arbetar eller studerar av de särskilda villkor som gällde
under året så att kostnaderna reducerades. Kostnaderna för det nordiska uppdraget Nabo, om ungas sociala
inkludering, flyttades från verksamhet ungdomspolitik
till internationellt samarbete och mobilitet.
Inom arbetet med politiken för det civila samhället
fick myndigheten i uppdrag att fördela statsbidrag med
anledning av covid-19 och ett samverkansuppdrag till
följd av pandemin. Dessa nya uppdrag bidrog till att
verksamheten ökade med 2 miljoner kronor från 2019.
Kostnaderna för verksamhet internationellt samarbete och mobilitet har ökat med 3,7 miljoner kronor från
2019 till 2020, den huvudsakliga förklaringen till det är
att det nordiska uppdraget Nabo flyttades från ungdomspolitik till internationellt samarbete och mobilitet.
Fördelning av kostnader
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av
tre stabsfunktioner. I stabsfunktionerna ingick 11,8
årsarbetskrafter 2020. Kostnaden för myndighetens
administration uppgick den 31 december 2020 till
25 384 tkr. Genomsnittlig myndighetsgemensam
kostnad (MGK) per person (73 årsarbetskrafter exkl.
stabsfunktionerna enligt MUCF:s tidredovisningssystem) var 348 tkr och beräknas på kostnaden för
myndighetens administration 25 384 tkr.
I kommunikationsavdelningen ingick 4,1 årsarbetskrafter 2020. Kostnaden för myndighetens kommunikationsarbete uppgick till 6 195 tkr.
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Totala intäkter och kostnader

TABELL 1.1 T
 otala intäkter och kostnader, 2018–2020. Tkr
2018

2019

2020

Verksamhet: Ungdomspolitik
Anslag
Övriga intäkter
Kostnader

37 034

45 581

37 493

6 152

6 751

4 570

-43 186

-52 333

-42 063

0

0

0

17 889

22 194

23 543

Summa
Verksamhet: Politiken för det civila samhället
Anslag
Övriga intäkter

123

0

644

-18 012

-22 194

-24 187

0

0

0

Anslag

13 865

10 006

11 631

Övriga intäkter

16 134

16 116

18 208

-30 000

-26 122

-29 839

0

0

0

12 276

1 762

0

-12 276

-1 762

0

0

0

0

103 474

102 436

96 089

-103 474

-102 436

-96 089

Kostnader
Summa
Verksamhet: Internationellt samarbete och mobilitet

Kostnader
Summa
Verksamhet: Omlokalisering, förvaltningsanslag
Förvaltningsanslag
Kostnader
Summa
Totala intäkter
Totala kostnader

Kommunikationsarbetets kostnader och finansiering fördelas enligt:

•
•
•

Figur 1.1 Totala kostnader, 2018–2020. Tkr
120 000

49 procent till verksamhet Ungdomspolitik.
24 procent till verksamhet Politiken för det civila
samhället.
27 procent till verksamhet Internationellt samarbete
och mobilitet.

Fördelning av förvaltningsanslaget på
verksamhetsområden
Myndigheten disponerade 48 757 tkr av förvaltningsanslaget under 2020 (anslaget 17.12.1, ap. 1,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
Fördelningen på de olika verksamheterna framgår av
tabell 1.2.
Förvaltningsanslaget fördelades med 62 procent på
verksamhet Ungdomspolitik, 22 procent på verksamhet Politiken för det civila samhället och 16 procent på
verksamhet Internationellt samarbete och mobilitet.
Kostnader redovisas i tusentals kronor (tkr) och till
följd av det kan summeringsdifferenser förekomma.
Som figur 1.1 illustrerar har myndigheten under
2020 inte haft direkta kostnader på grund av omlokali-
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seringen, förvaltningsanslaget har i sin helhet kunnat
användas på de tre verksamhetsområdena.
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TABELL 1.2 F
 ördelning av förvaltningsanslaget på verksamhetsområden,
2018–2020. Tkr
2018
Verksamhet: Ungdomspolitik

2019

2020

Procent

17 340

24 642

29 959

62

Verksamhet: Politiken för det civila samhället

5 970

9 766

10 921

22

Verksamhet: Internationellt samarbete och mobilitet

8 918

5 726

7 878

16

Omlokalisering*

12 276

1 762

Totalt

44 504

41 896

48 757

100

* Under 2019 och 2018 användes förvaltningsanslaget till finansiering av omlokaliseringskostnader. Dessa ingick inte i myndighetens
normala verksamhet och fördelades inte ut på verksamhetsområdena.

Figur 1.2 Fördelning av förvaltningsanslaget på
verksamhetsområden, 2018–2020. Tkr
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MUCF:s sammantagna bedömning är att myndigheten
under 2020 har uppnått goda resultat, trots pågående
pandemi. Bedömningen bygger på att de uppdrag som
myndigheten har haft under året har genomförts enligt regeringens anvisningar, inklusive de nya uppdrag
som tillkommit under året. Myndigheten har därtill
bidragit till kunskapsutveckling inom båda politikområden, och utifrån de gällande omständigheterna även
hanterat uppdraget att sprida kunskap väl. Uppdragen
inom nationell bidragsgivning och internationell samverkan och mobilitet har genomförts enligt regeringens och den Europeiska kommissionens riktlinjer.
Covid-19-pandemin har dock påverkat MUCF:s resultat på olika sätt. Eftersom pandemin har ändrat villkoren
för unga och civilsamhället har myndighetens prioriteringar och uppdrag under 2020 successivt justerats.
En central utmaning är att fler unga riskerar att
hamna i utanförskap i och med pandemin. MUCF har

under året arbetat för att kartlägga och sprida kunskap
om ungas situation under pandemin, bland annat genom rapporter om gruppen unga som varken arbetar
eller studerar. Myndigheten har även gjort insatser för
att mobilisera lokala och regionala aktörer i arbetet
med unga som varken arbetar eller studerar. MUCF:s
bedömning är att det kommer att behövas stärkta
insatser för att samhället de kommande åren ska
kunna möta målet att alla unga är sysselsatta antingen
genom studier, arbete eller praktik.
MUCF har varit en viktig aktör i regeringens arbete
för att underlätta för civilsamhället under pandemin.
Myndigheten tog tidigt under året fram ett kunskapsunderlag rörande pandemins konsekvenser
för civilsamhället och lämnade en ny lägesbild under
hösten. MUCF har informerat det civila samhället om
de aktuella stödåtgärder regeringen har tagit fram
och som statliga myndigheter genomför. MUCF har
också informerat myndigheterna om civilsamhällets
förutsättningar och behov i relation till stödet. MUCF
har även delat ut ett särskilt statsbidrag till organisationer som under pandemin arbetar med människor
i socialt särskilt utsatta situationer. Den kunskap och
de erfarenheter som myndigheten har inhämtat under
2020 kommer att vara värdefulla när gällande restriktioner lättas och civilsamhället åter kommer igång med
sin verksamhet.
För MUCF:s egen organisation har covid-19-pandemin inneburit omfattande restriktioner och begränsningar. Myndigheten har genomfört ett gediget
omställningsarbete för att kunna leverera trots de nya
förutsättningarna. Vissa aktiviteter har ställts in, men
genom bland annat digitalisering av spridningsaktiviteter, vidareutveckling av distansarbetet och stora
insatser från medarbetarna har MUCF kunnat genomföra de flesta uppdragen i stort sett enligt plan.
MUCF har inom 43 uppdrag levererat rapporter, utbildningar, bidragsbeslut, konferenser och annat som
myndighetens målgrupper har fått ta del av.
Den kunskap som MUCF har tagit fram har berört
aktuella och viktiga frågor. Inom ungdomspolitik har
myndigheten tagit fram ny kunskap om unga som
varken arbetar eller studerar genom en unik register-
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studie som följer etableringsprocessen för 70 000 unga
under flera år. I en annan rapport beskrivs vilka hinder,
brister och utmaningar som olika lokala aktörer möter
i sitt arbete med unga som varken arbetar eller studerar. Rapporten om ungas fritid visade att upp till 14
procent bland de unga hindras från att delta i fritidsaktiviteter på grund av rädsla av att bli dåligt bemötta.
Sexuella trakasserier i skolan har beskrivits utifrån
ungas upplevelser och perspektiv. Inom politiken för
det civila samhället har kunskap om pandemins påverkan på organisationers förutsättningar följts upp två
gånger, utöver den årliga rapporteringen om villkoren
för det civila samhället.
Sammantaget har myndigheten under året producerat 13 publikationer som har spridits i 3698 exemplar
(17 publikationer 2019, 19 publikationer 2018).
Att sprida kunskap som berör de två politikområden
som MUCF är verksam inom har varit en större utmaning under 2020 jämfört med tidigare år. Vanligtvis är
huvuddelen av MUCF:s spridningsaktiviteter fysiska
arrangemang, under 2020 var 54 av myndighetens
totalt 70 arrangemang digitala istället. Sammanlagt
deltog myndigheten i 120 spridningsaktiviteter (183
under 2019 och 107 under 2018). Omkring 10 100
personer har tagit del av myndighetens kunskap genom egna och andras arrangemang (13 300 deltagare
2019, 10 300 deltagare 2018).
Flera externa arrangemang ställdes in, vilket haft
negativ påverkan på kunskapsspridningen. Det handlar
till exempel om Almedalsveckan och Landsbygdsriksdagen, som båda är strategiskt viktiga spridningstillfällen för MUCF under mer normala omständigheter.
Det som däremot varit positivt för kunskapsspridningen är den studio för inspelning och direktsändning som MUCF etablerade i det nya Växjö-kontoret.
Studion har gjort det möjligt att på kort varsel ställa
om myndighetens planerade fysiska arrangemang till
digitala, vilket även har gjort det möjligt för myndigheten att nå ut mycket bredare än tidigare.
Inom uppgiften att bidra till statlig samordning
har myndigheten fortsatt att utveckla sitt arbete inom
samtliga verksamhetsområden. Två exempel där MUCF
har bidragit till ökad statlig samordning är arbetet med
nationell samordning kring unga som varken arbetar
eller studerar och arbetet med myndighetsnätverket
för civilsamhällesfrågor. I uppdraget med nationell
samordning har MUCF samverkat med åtta statliga
myndigheter och med Sveriges kommuner och regioner. Uppdraget har även fört dialog med ytterligare ett
antal myndigheter. Myndighetsnätverket för civilsamhällesfrågor har samlat 25 myndighetschefer till samtal
om covid-19-pandemins påverkan på civilsamhället.
MUCF har samverkat med kommuner, regioner,
statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer inom myndighetens samtliga verksamhetsområden. Ett exempel på nya samverkansformer är
de regionala nätverksträffar som MUCF introducerade
under året. Syftet är att stödja regionala och lokala
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samverkansprocesser, och Sveriges regioner har visat
ett stort intresse för att delta i träffarna. Ett annat
exempel på hur MUCF har utvecklat samverkan berör
uppdraget att utveckla meningsfulla och utvecklande
fritidsaktiviteter för unga. Inom det uppdraget har
myndigheten samverkat med Riksidrottsförbundet,
Statens kulturråd och Delegationen mot segregation
för att tillsammans identifiera och belysa utmaningar
och möjligheter på lokal och regional nivå avseende
öppna fritidsverksamheter.
Myndigheten har under 2020 tagit 1 390 beslut avseende ansökningar och slutrapporter om bidrag och
fördelat 412 miljoner kronor samt 5,9 miljoner euro i
organisations-, projekt- och verksamhetsbidrag.
År 2020 var det första verksamhetsår efter omlokaliseringsbeslutet då MUCF igen kunde börja arbeta mer
omfattande med kvalitet och kontroll inom bidragshanteringen. Åren 2017 till 2019 var det nödvändigt
att i första hand prioritera arbetet med att minimera
risken för att bidragshanteringen skulle lida skada i
samband med omlokaliseringen. Vidare prioriterades
ett arbete för att skärpa vissa tolkningar av demokratikriteriet i bidragsförordningarna, eftersom det fanns
en risk att bidrag betalades ut på felaktig grund. Med
utgångspunkt i andra myndigheters erfarenheter, där
omlokalisering ofta lett till kompetenstapp och därmed
till lägre produktivitet, var det nödvändigt för myndigheten att lägga stor vikt på insatser för dokumentation
och kompetensöverföring under omlokaliseringsåren.
Det är myndighetens bedömning att verksamheten
under omlokaliseringsperioden har kunnat bedrivas
på ett rättssäkert sätt, men att mycket av den stabilitet,
effektivitet och kapacitet som kommer med erfarna
medarbetare och en väl inkörd organisation självklart
inte har funnits där.
Bidragshanteringen har under året påtagligt påverkats av covid-19-pandemin, genom att restriktionerna
gjorde det svårt för organisationer att genomföra sin
verksamhet, vilket resulterade i merarbete i form av
breddad dialog med organisationerna och framtagande
av nya råd och instruktioner. Därtill fick myndigheten
i uppdrag att sprida information till det civila samhället om regeringens stödpaket med anledning av
covid-19-pandemin. MUCF fick även i uppdrag att fördela ett nytt bidrag med anledning av covid-19 där många
ansökningar fick hanteras under en kort period.
MUCF har därtill under året inlämnat 57 remissvar i
ärenden som inlämnats för yttrande av regeringskansliet, regioner eller statliga myndigheter.

Återrapportering
Agenda 2030

Flera av målen och delmålen i Agenda 2030 omfattas
av det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande
över samhällsutvecklingen. Också målet för politiken för
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det civila samhället, att villkoren för det civila samhället
som en central del i demokratin ska förbättras, är helt i
linje med Agenda 2030. Det gör att MUCF:s arbete genomgående bidrar till genomförandet av Agenda 2030.
Under 2020 kunde MUCF:s uppdrag kopplas till
följande åtta Agenda 2030-mål:

• Mål 1. Ingen fattigdom (4 uppdrag)
• Mål 3. God hälsa och välbefinnande (16 uppdrag)
• Mål 4. God utbildning för alla (7 uppdrag)
• Mål 5. Jämställdhet (9 uppdrag)
• Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt (8 uppdrag)
• Mål 10. Minskad ojämlikhet (28 uppdrag)
• Mål 11. Hållbara städer och samhällen (4 uppdrag)
• Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen (33
uppdrag)

I redovisningen som följer lyfts några exempel på hur
MUCF:s arbete har bidragit till hållbar utveckling.
Mål 1 Ingen fattigdom
MUCF bidrar till delmål 1.4 – att säkerställa att alla män
och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika
rätt till ekonomiska resurser och tillgång till grundläggande tjänster - genom att följa upp och sammanställa kunskap om ungas sociala inkludering. Det görs till exempel
genom arbetet med de ungdomspolitiska indikatorerna
och genom olika kunskapssammanställningar.
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
MUCF bidrar till att uppnå delmål 3.4 – att främja mental hälsa – och delmål 3.5 – att förebygga drogmissbruk
– genom den uppföljning som görs med stöd av ungdomspolitiska indikatorer och det enkätverktyg för lokal uppföljning som myndigheter erbjuder kommuner
och regioner. Webbutbildningen Rätt att veta som riktar
sig till praktiker som arbetar med samtal om hälsa och

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

jämställdhet med unga nyanlända bidrar till att uppnå
delmål 3.7 – att säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning. Det hbtq-strategiska
arbetet och insatser för en öppen och inkluderande
miljö i skolan för unga hbtq-personer är andra viktiga
insatser i relation till de nämnda delmålen.
Mål 4 God utbildning för alla
MUCF bidrar till att uppnå delmål 4.1 – att säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning – och
delmål 4.4 – att väsentligen öka det antal ungdomar
och vuxna som har relevanta färdigheter. Det sker
bland annat genom det europeiska samarbetet och
uppdragen kring ungas mobilitet, och därtill genom
de olika kunskapsuppdragen, så som sammanställning
av ungdomsstatistik i ungidag.se och beskrivningen av
svensk ungdomspolitik i den Europeiska Kommissionens webbportal Youth Wiki.
Mål 5 Jämställdhet
Att systematiskt redogöra och analysera skillnader i
levnadsvillkoren mellan pojkar och flickor och unga
kvinnor och unga män är en grundsten i myndighetens
kunskapsproduktion. Det arbetet tillsammans med
jämställdhetsintegrering i all verksamhet bidrar till delmål 5.1 – att utrota diskriminering av kvinnor och flickor
– och delmål 5.5 – att säkerställa fullt deltagande för
kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Arbetet med att
verka för att ungdomar har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter bidrar också dessa delmål.
En av årets rapporter, Fokus 20 – Det blir ju bara värre
om jag berättar, belyser ungas erfarenheter av trakasserier i utbildningsmiljö. Genom att sätta fokus på
frågan bidrar myndigheten till delmål 5.2 – att utrota
våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.
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Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
MUCF bidrar till att uppnå delmål 8.5 – full sysselsättning och 8.6 – att minska andelen unga som varken
arbetar eller studerar – genom ett flertal uppdrag.
Myndigheten följer upp ungas arbetsmarknadsetablering genom att sammanställa ungdomspolitiska
indikatorer och ger stöd till kommuners och regioners
arbete med lokala uppföljningar av ungas situation.
MUCF:s arbete med internationell mobilitet, stödet till
kommuners arbete med unga som varken arbetar eller
studerar samt arbetet med att utveckla ett nationellt
samordnat stöd för unga som varken arbetar eller
studerar bidrar också till delmålen.
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Myndigheten bidrar till att uppnå delmål 10.2 – att
främja social, ekonomisk och politisk inkludering – och
delmål 10.3 – att säkerställa lika rättigheter för alla
och utrota diskriminering – genom det arbete som
myndigheten bedrivit kring ungas sociala inkludering
i Norden, och genom uppdraget att ta fram och sprida
modeller för hur kommuner kan främja ungas deltagande i demokratin.
Arbetet med att stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner, samt arbetet för att
integrera ett ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet bidrar till att uppnå delmål 16.7 – att
säkerställa ett lyhört, inkluderande och representativt
beslutsfattande.
MUCF:s arbete med att fördela statligt stöd till
civilsamhällesorganisationer, både i form av organisationsstöd och projektstöd bidrar också till delmålen
10.2 och 10.3.
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Myndigheten bidrar till delmål 16.7 – att säkerställa ett
lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande
– genom uppdraget att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin. Ett annat viktigt bidrag är
uppdragen som rör politiken för det civila samhället;
att öka kunskapen om det civila samhället hos offentliga aktörer och att främja samverkan mellan offentliga
aktörer och det civila samhället.
Arbetet med att fördela stöd till det civila samhällets organisationer är en viktig insats i MUCF:s Agenda
2030-arbete. Samtliga stödformer bidrar till delmål
16.7. Stöd för att motverka hot och hat i det offentliga
samtalet och stöd för att motverka rasism och olika
former av intolerans bidrar till att uppnå delmål 16.1 –
att minska våldet i världen – och delmål 16.2 – att skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel
och våld. Genom stöd till antidiskrimineringsverksamhet bidrar myndigheten också till delmål 16.10 – att
säkerställa allmän tillgång till information och skydda
de grundläggande friheterna.

Barnets rättigheter

MUCF ingår i det kunskapslyft för barnets rättighe-
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Vårt sätt
att arbeta med barnrätt och
rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

1

Internt utbildningsmaterial om Barnkonventionen.

ter som regeringen initierat och som pågår under
perioden 2017–2020. Myndigheten har under 2020
genomfört ett antal åtgärder utifrån tidigare identifierade utvecklingsområden avseende den praktiska
tillämpningen av barnets rättigheter i myndighetens
verksamhet.
Ett viktigt utvecklingsområde som MUCF tidigare
har identifierat är kompetensutveckling. Målet är att
öka både den generella och den djupare kunskapen
om barnkonventionen på myndigheten. MUCF har
under 2020 arrangerat en grundutbildning inom barnrätten för samtliga medarbetare. Därtill har ett antal
workshops genomförts inom olika uppdrag.
Utöver utbildningsinsatserna har myndigheten
tagit fram en handbok för medarbetarna. Handboken
ger stöd för och är en guide i arbetet med att implementera barnrätten. Syftet är att öka förståelsen för
när, varför och hur barnets rättigheter ska beaktas i
myndighetens verksamhet.
Ett annat utvecklingsområde som myndigheten
tidigare har identifierat är att skapa förutsättningar till
delaktighet när myndighetens arbete direkt involverar
unga i åldrarna 13 till 25 år. Där har insatser riktats
mot att utveckla kompetenser och rutiner för hur
medarbetare kan skapa ett meningsfullt deltagande
för de barn och unga som involveras i myndighetens
arbete som informanter och aktörer. Ett ytterligare utvecklingsområde är att stärka kunskapen om de yngre
ungdomars situation. MUCF bör bland annat bli bättre
på att inhämta data och synliggöra röster från unga
mellan 13 och 15 år.
Arbetet med att öka kunskapen om barnets rättigheter har under 2020 resulterat i att myndigheten
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genom ett antal olika uppdrag och arbetsområden
har utvecklat sitt arbete för barnets rättigheter. Ett
exempel är framtagandet av Fokus 20 där även yngre
ungdomar involverades i arbetsprocessen genom
fokusgruppsintervjuer.
Även inom bidragshanteringen har barnets rättigheter aktivt inarbetats i myndighetens arbetsrutiner.
I ansökningsformuläret finns numera en skrivning
kopplad till barnrätten. Särskilda bedömningskriterier
för barnrätten har diskuterats inom bidragsgivning,
men ännu inte tagits fram.

ten under hösten webbutbildningen Rätt att veta! som
utgår ifrån ett rättighetsperspektiv och som förväntas
bidra till de jämställdhetspolitiska målen om jämställd
utbildning, jämställd hälsa samt att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.
MUCF har också bidragit till Kommissionen för
jämställda livsinkomsters arbete med kunskap och
analyser. Detta arbete har bidragit till att synliggöra aspekter av ungas levnadsvillkor som bidrar till
ojämställdhet och som myndigheten kan ta vidare i det
pågående arbetet med att främja jämställdhet.

Jämställdhet

Hbtq-strategisk myndighet

Myndigheten har i uppdrag att redovisa resultat av
de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som
vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till
att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.
MUCF har under 2020 börjat implementera myndighetens plan för jämställdhetsintegrering 2020–2022.
Det har resulterat i att myndigheten har tillämpat en
eller flera metoder för att integrera jämställdhetsperspektiv i stort sett samtliga uppdragen. Att identifiera
jämställdhetsutmaningar i myndighetens uppdrag
har varit i särskilt fokus under året. Myndigheten har
påbörjat arbetet med att identifiera existerande ojämställdhet och att planera insatser som är kopplade till
de jämställdhetspolitiska målen. MUCF:s bedömning är
att myndigheten kan bidra till samtliga av de jämställdhetspolitiska målen.
Under 2020 arbetade myndigheten även med interna processer för jämställdhet, bland annat med att de
föreläsare och andra externa konsulter som myndigheten anlitar har kunskap att anlägga ett hbtq-inkluderande jämställdhetsperspektiv, samt att myndighetens
kommunikation är jämställd.
I de publikationer som MUCF har tagit fram under
2020 har könsuppdelade data och jämställdhetsanalyser med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska
målen redovisats. Ungdomsstatistik redovisas med kön
som en övergripande indelningsgrund på webbplatsen ungidag.se. Rapporten Ung idag 2020 om ungas
rätt till en meningsfull fritid sammanställer kunskap
om skillnaden mellan tjejers och killars tillgång till en
meningsfull fritid, något som kan bidra till målen om
jämställd utbildning och jämställd hälsa. Rapporten Fokus 20 lyfter sexuella trakasserier i skolmiljön. Publikationen förväntas bidra till målet om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra.
Under året har myndigheten haft två uppdrag som
är direkt kopplade till de jämställdhetspolitiska målen
jämställd hälsa och ekonomisk jämställdhet. Det ena är
uppdraget att genomföra informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet riktade till unga nyanlända
och unga asylsökande, det andra är uppdraget att
utreda hinder och möjligheter för unga utrikes födda
kvinnors etablering i arbetslivet. Utredningen ska redovisas till regeringen 15 mars 2021. Inom uppdraget att
genomföra informationsinsatser lanserade myndighe-

MUCF har under 2020 varit sammankallande myndighet för de hbtq-strategiska myndigheterna och
introducerade i och med detta Polismyndigheten och
Barnombudsmannen i nätverket. Nätverksmötena har
haft fokus på kunskapshöjning, omvärldsbevakning
och erfarenhetsdelning. Fyra träffar har hållits under
2020, varav två även har haft representanter från civilsamhället närvarande.
Under året har hbtq-organisationerna RFSL, RFSL
Ungdom, Full Personality Expression Sweden (FPES),
Transammans och Lesbisk makt bjudits in till de två
träffar som inkluderat civilsamhället. Utöver dessa träffar har de hbtq-strategiska myndigheterna Skolverket,
Diskrimineringsombudsmannen och MUCF planerat
en konferens om hbtq-frågor i skolan som genomförs i
början av 2021.
Under året har MUCF börjat implementera den
interna planen för det hbtq-strategiska arbetet
2020–2022, och en del effekter av arbetet är redan
synliga. Genom en intern uppföljning har myndigheten
kunnat konstatera att i stort sett samtliga uppdrag har
inkluderat ett hbtq-perspektiv i sitt arbete under 2020.
De vanligaste insatserna har varit att vid arrangemang
lyfta unga hbtq-personers livsvillkor, att säkerställt
att arrangemanget är inkluderande för alla oavsett
könsidentitet och sexuell läggning, samt att försäkra
att anlitade föreläsare, konsulter och utbildare har rätt
kompetens för att implementera ett hbtq-inkluderande
jämställdhetsperspektiv vid MUCF:s arrangemang.
Dessa insatser förväntas leda till att myndigheten
i större utsträckning bidrar till bättre villkor för unga
hbtq-personer. Myndigheten har även påbörjat att mer
systematiskt ta in kunskap om unga hbtq-personers
villkor i MUCF:s uppdrag. Myndigheten har därmed
inlett ett större arbete med att identifiera utmaningar
och möjliga insatser för hbtq-personer inom myndighetens uppdrag.
Under 2020 har myndigheten gjort ett antal insatser för att förbättra situationen för unga hbtq-personer. Att höja kunskapen om hbtq i den öppna
fritidsverksamheten genom rapporten Ung idag 2020
om ungas tillgång till en meningsfull fritid var en av
insatserna. En annan insats var att myndigheten särskilt lyfte unga hbtq-personers situation inom ramen
för det nordiska samarbetet, bland annat genom
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deltagande på ett seminarium under Umeå Pride.
Myndigheten har även synliggjort unga hbtq-personers utsatthet för sexuella trakasserier i skolan inom
ramen för rapporten Fokus 20.
Myndigheten har under året erbjudit samtliga
anställda att delta på Forum för levande historias utbildning om hbtqi-frågor. I och med det har i stort sett
samtliga myndighetens anställda nu fått en grundutbildning inom området. Myndigheten hoppas på att
fördjupa denna kunskap under kommande år.
Myndigheten har under 2020 haft ett antal regeringsuppdrag som syftar till att främja unga hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten
delar ut statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
gränsöverskridande identitet eller uttryck, statsbidrag
till verksamheter mot rasism och liknande former av
intolerans (bland annat homofobi) samt statligt stöd
för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Myndigheten hade också i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga
hbtq-personer samt att utföra insatser för en öppen
och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Uppdragen redovisas i separat i kapitlen 2 till 5.
Utöver detta har myndigheten under året fått i uppdrag att sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi samt att
genomföra en kartläggning av unga hbtq-personers
hälsa och levnadsvillkor.

Motverka diskriminering

MUCF har i sin verksamhet motverkat diskriminering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder under
2020. Bland uppdragen har det varit mest frekvent att
uppmärksamma diskrimineringsgrunden kön följt av
funktionsnedsättning och sexuell läggning.
MUCF bidrar till arbetet mot diskriminering och
för lika rättigheter bland annat genom uppgiften att
fördela statsbidrag. MUCF fördelade under 2020 stöd
för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, statsbidrag till verksamheter mot rasism
och liknande former av intolerans samt statsbidrag till
organisationer bildade på etnisk grund.
Arbetet med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexualitet
redovisas under rubrikerna Jämställdhet och Hbtq-strategisk myndighet.
MUCF har arbetat med diskrimineringsgrunden
ålder framförallt inom uppgifterna att integrera
ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet och stödja kunskapsbaserad ungdomspolitik i
kommuner och regioner. Myndigheten har även haft
i uppdrag att lyfta barnets rättigheter där ålder är
centralt. Under 2020 har bland annat en vägledning
tagits fram, med stöd till myndighetens medarbetare
om hur de kan arbeta rättighetsbaserat med ett barnoch ungdomsperspektiv. Arbetat med implemente-
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ringen av ett barnrättsperspektiv redovisas under
Barnets rättigheter.
Diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning
lyftes i rapporten Ung idag 2020 – Ungas rätt till en
meningsfull fritid, där tillgången till en meningsfull fritid
för gruppen unga med funktionsnedsättning redovisas. Myndigheten har därtill uppmärksammat behoven
för unga hbtq-personer med funktionsnedsättning i
uppdraget att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Det ska redovisas i uppdragets kommande
delrapport. Utöver det har MUCF under 2020 fördelat
bidrag till barn- och ungdomsorganisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
Inom diskrimineringsområdet religion har myndigheten under 2020 sett över beskrivningen av metoder som kan användas för att tala om religion på en
rättighetsbaserad grund. Metodbeskrivningen finns i
publikationen Youmo i praktiken, riktat till vuxna som
möter unga nyanlända. Myndigheten har även, genom
uppdraget att fördela projektbidrag mot rasism och liknande former av intolerans, fördelat bidrag till ett projekt som handlar om att motverka antisemitism genom
att stärka politiskt engagerade ungdomars kunskap
om och redskap för att motverka antisemitism.
Myndigheten har motverkat rasism bland annat
genom att i webbutbildning Rätt att veta! inkludera ett
avsnitt om rätten att slippa rasism. Utbildningen ger
stöd till vuxna som möter unga som är nya i Sverige.
Därtill har MUCF inom statsbidraget till projekt mot
rasism och liknande former av intolerans haft organisationer som företräder nationella minoriteter som prioriterad målgrupp. Myndigheten har även genomfört
insatser för att bidra till att förbättra förutsättningarna
för unga romers engagemang i det civila samhället
och för romska ungdomsorganisationers deltagande i
samhällslivet. MUCF fördelade under 2020 statsbidrag
till verksamheter mot rasism och liknande former av
intolerans samt statsbidrag till organisationer bildade
på etnisk grund.
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Myndighetens studio användes för digitala seminarier, utbildningar och konferenser under pandemiåret 2020.
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2 Ungdomspolitik

Uppdrag

Regeringens mål för ungdomspolitiken är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
MUCF har under 2020 arbetat med sammanlagt
femton uppdrag inom det ungdomspolitiska området:

• Uppdrag att stödja aktörer som arbetar med unga
som varken arbetar eller studerar
• Registerstudie om unga som varken arbetar eller
studerar
• Insatser för en öppen och inkluderande miljö i
skolan för unga hbtq-personer
• Informationsinsatser hälsa och jämställdhet (Youmo)
• Främja ungas delaktighet i demokratin
• Stöd till unga romers engagemang
• Stöd till öppen fritidsverksamhet
• Stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för
unga hbtq-personer
• Barnrätts- och ungdomsperspektiv
• Statliga myndigheters arbete med ett integrerat
ungdomsperspektiv
• Tillväxtfrågor och landsbygdsutveckling
• Kunskapsbaserad ungdomspolitik via Lupp
• Fokus 20
• Rapport Ung idag 2020
• Webbportalen ungidag.se
Därtill har följande uppdrag pågått men inte levererat
prestationer under 2020: unga utrikes födda kvinnors

etablering, nationell strategi inom området psykisk hälsa, utsatthet för omvändelseterapi, utveckla ett nationellt samordnat stöd till ungdomar som varken arbetar
eller studerar och unga hbtq-personers levnadsvillkor.
Arbetet med att integrera Barnkonventionen redovisas i kapitel 1, tillsammans med övriga uppdrag med
återrapporteringskrav.
Uppdrag där MUCF fördelar statsbidrag redovisas
separat i kapitel 5 Bidrag.

Fördelning av kostnader

Myndighetens kostnader för hantering av uppdrag
inom ungdomspolitiken minskade med drygt 10 miljoner kronor jämfört med 2019. Kostnaderna ligger på
motsvarande nivå som 2018. De väsentligaste skillnaderna mellan 2019 och 2020 uppstod i samband med
att kostnaden för arbetet med unga som varken arbetar
eller studerar reducerades från 2019 till 2020 och att
myndigheten under 2019 avslutade arbetet med en
omfattande attityd- och värderingsstudie. I tillägg har
kostnaderna för det nordiska uppdraget Nabo, om ungas sociala inkludering, flyttats från verksamhet ungdomspolitik till internationellt samarbete och mobilitet.

Resultatanalys

Arbetet har bedrivits enligt instruktionen avseende
att främja ungdomars lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, att integrera ett jämställdhetsperspektiv samt att

TABELL 2.1 F
 ördelning av kostnader, ungdomspolitik, 2018–2020, tkr
2018
Ungas etablering i arbets- och samhällslivet

2019

2020

24 184

25 579

19 193

Ungas tillgång till meningsfulla och utvecklande
fritidsaktiviteter

5 547

9 344

9 896

Statliga myndigheters arbete med ett integrerat
ungdomsperspektiv och utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och
landsting

6 036

8 557

6 662

Ungas levnadsvillkor, attityder och värderingar

6 391

8 791

5 871

Övriga uppdrag

1 029

61

442

43 186

52 333

42 063

Totalsumma
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FIGUR 2.1 F
 ördelning av kostnader,
ungdomspolitik, 2020. Procent.

    Ungas etablering i arbets- och samhällslivet

Sprida kunskap

I arbetet med de ungdomspolitiska uppdragen har
MUCF arbetat med olika målgrupper. Det handlar om
beslutsfattare och tjänstepersoner på nationell, regional och lokal nivå, om civilsamhällesorganisationer, om
yrkesverksamma som möter unga samt om unga.
Huvudprincipen för spridningsstrategin har varit att
utöver att nå beslutsfattare på olika nivåer också sprida
kunskapen till grupper som vi bedömer kan ha nytta
av myndighetens rapporter i sitt praktiska arbete. Till
exempel har Ung idag 2020 - Ungas rätt till fritid spridits
till yrkesverksamma inom fritidsområdet, och Fokus 20
som beskriver ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer har spridits till praktiker inom
skolan. För uppdraget om insatser för en öppen och
inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer har
målgruppen justerats, från att ha varit all skolpersonal
till endast beslutsfattare inom skolans värld.
Under 2020 har ett omfattande omställningsarbete
avseende ungdomspolitiska spridningsaktiviteter genomförts. Vissa aktiviteter har ställts in men merparten
har genomförts digitalt. Myndigheten har under 2020
påbörjat arbetet med att stärka det digitala utbudet och
med att utveckla träffsäkerheten i spridningsarbetet,
det arbetet kommer att fortsätta under 2021.

    Ungas tillgång till meningsfull och utvecklande
fritidsaktiviteter
    Statliga myndigheters arbete med ett integrerat ungdomsperspektiv och utveckling av
kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och
landsting
    Ungas levnadsvillkor, attityder och värderingar
    Övriga uppdrag

motverka diskriminering. Samtliga ungdomspolitiska
uppdrag har under 2020 arbetat med att motverka
diskriminering utifrån olika diskrimineringsgrunder.
I enlighet med myndighetens instruktion har arbetet haft fokus på att ta fram, samla och sprida kunskap,
bidra till samordning av statliga insatser eller samverka
med myndigheter, kommuner, regioner och det civila
samhällets organisationer.

Ta fram kunskap

Sammanlagt fyra rapporter har publicerats:

• Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för unga
som varken arbetar eller studerar
• Fokus 20 – det blir ju bara värre om jag berättar.
•
•

Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i
utbildningsmiljöer
Lägesbild av systemhinder och strukturella
utmaningar. Delrapport inom MUCF:s uppdrag
rörande unga som varken arbetar eller studerar
Ung idag 2020 Ungas rätt till en meningsfull fritid –
tillgång, trygghet och hinder.

Publikationer
De fyra rapporterna har under året spridits i 2 934
antal fysiska och digitala exemplar. Den mest spridda
produktionen var Ung idag 2020. Under 2020 har även
7 230 exemplar av 2019 och 2018 års publikationer
inom ungdomspolitik spridits.
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Spridningstillfällen
Sammanlagt 84 ungdomspolitiska arrangemang ägde
rum 2020, varav 45 var egna eller samarrangemang.
Metoder för att nå ut med kunskap har bland annat
varit att genomföra egna utbildningar, workshoppar,
konferenser och webbinarier. Totalt har MUCF nått
omkring 8 600 deltagare genom egna och andras arrangemang inom ungdomspolitik. Därtill har myndigheten nått ytterligare cirka 4200 tittare genom digitala
visningar av myndighetens arrangemang.
MUCF-dagarna som genomfördes digitalt under
fyra dagar i månadsskiftet november–december är det
viktigaste egna spridningsarrangemanget under 2020.
Två av dagarna hade ungdomspolitiska teman, unga
utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet. Dessa
två dagar hade sammanlagt 770 anmälda deltagare,
varav omkring 85 procent var tjänstepersoner och
4–5 procent representerade en ideell organisation.
MUCF-dagarna med teman unga utanför arbetsmarknaden och ungas utsatthet har tillsammans haft 2 800
visningar på YouTube under december 2020.
Vad gäller enskilda uppdrag var följande mest omfattande under 2020:

• Uppdraget att stödja aktörer som arbetar med unga
•
•
•
•
•
•

som varken arbetar eller studerar arrangerade
14 workshops med sammanlagt 250 deltagare,
samt deltog i 6 ytterligare arrangemang med
sammanlagt 1 400 deltagare.
Lupp arrangerade sammanlagt 5 egna konferenser
och seminarier med sammanlagt 280 deltagare,
samt deltog i 3 externa arrangemang med
sammanlagt 570 deltagare.
Uppdraget informationsinsatser
hälsa och jämställdhet arrangerade 2
fördjupningsutbildningar och 2 andra möten med
sammanlagt 90 deltagare, samt deltog i 4 externa
arrangemang med sammanlagt 270 deltagare.
Uppdraget statliga myndigheters arbete med
ett integrerat ungdomsperspektiv arrangerade 3
möten med sammanlagt 30 deltagare och deltog
i 6 externa arrangemang med sammanlagt 1 900
deltagare.
Uppdraget stöd till öppen fritidsverksamhet deltog
i 4 externa arrangemang med sammanlagt 550
deltagare.
Uppdraget tillväxt och landsbygdspolitik deltog
i 4 externa arrangemang med sammanlagt 620
deltagare.
Samarrangemanget med Linneuniversitetet, Region
Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län med
flera, i form av en kompetensutvecklingsdag om
ungas psykiska hälsa samlade cirka 850 deltagare.

Myndighetens webbplats, nyhetsbrev och sociala medier har använts aktivt för att sprida kunskap. Bland de
händelser som har skapat uppmärksamhet i medierna
kan nämnas att rapporten Ung i dag 2020 presente-
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rades under en pressträff med kultur- och demokratiminister Amanda Lind, och även på konventet Folk
och Kultur. Det största genomslaget fick generaldirektörens deltagande på Folkhälsomyndighetens pressträff den 25 maj. Lena Nyberg lyfte bland annat hur
coronakrisen påverkar unga som varken arbetar eller
studerar samt pandemins påverkan på civilsamhällets
organisationer. Tittarsiffran för presskonferenserna låg
på cirka 1,5 miljon tittare. Rapporten Fokus 20 om ungas utsatthet i utbildningsmiljöer presenterades bland
annat genom en debattartikel i Dagens Nyheter samt
under MUCF-dagarna.

Samverkan

Myndigheten har genom samtliga av de ungdoms
politiska uppdragen på olika sätt samverkat med
kommuner, regioner, statliga myndigheter och det
civila samhällets organisationer.
MUCF har i uppdraget Informationsinsatser hälsa
och jämställdhet fortsatt sitt samarbete med ungdomsmottagning på nätet, UMO. Samverkan med
UMO är strategiskt viktig då det leder till ökad spridning och bättre träffsäkerhet i insatserna riktade till
yrkesverksamma. Myndigheten har inbjudit civilsamhällesaktörer till olika referensgrupper under framtagande av webbutbildning för att kunna ta tillvara deras
kunnande och perspektiv.
I uppdraget att ge stöd till aktörer som arbetar
med unga som varken arbetar eller studerar har MUCF
under 2020 upparbetat ett samarbete med Vi-projektet
i Västra Götalandsregionen. Genom det samarbete har
myndigheten kunnat träffa flera kommuner samtidigt,
vilket förutom att underlätta för myndighetens del har
möjliggjort stärkt samverkan mellan de deltagande
kommunerna. MUCF samarrangerade även kompetensutvecklingsdagen Gör små saker med stor kärlek,
med bland andra Linnéuniversitet och Region Kronoberg. Den digitala dagen hade temat unga och psykisk
ohälsa och riktade sig till professioner som genom sitt
arbete möter unga.
MUCF bidrog med en artikel om pandemins påverkan på unga och civilsamhället och dess möjliga
konsekvenser för segregationen i den artikelserie som
Delegationen mot segregation, Delmos, har publicerat
under hösten 2020. MUCF:s artikel lyfter bland annat
att unga som har haft sämre förutsättningar i skolan
och på arbetsmarknaden före pandemin har fått en
ännu svårare situation och att pandemin även har
lett till utmaningar för civilsamhället som kan riskera
att drabba boende i områden med socioekonomiska
utmaningar hårdare.
Inom uppdraget kunskapsbaserad ungdomspolitik
via Lupp har myndigheten arrangerat två regionala
träffar där samverkan för det civila samhället, ungas
psykiska hälsa och ungdomsperspektiv i regionala
styrdokument har lyfts.
Myndigheten har bildat en styrgrupp för uppdraget
att främja ungas delaktighet i demokratin som består
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av representanter från Fryshuset, Regeringskansliet,
Regionråd Region Blekinge och Ersta Sköndal Bräcke
Högskola.
MUCF har inom uppgiften att verka för att ungdomar
har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter fortsatt att samverka med Riksidrottsförbundet, Statens kulturråd och Delegationen mot segregation (Delmos), i
syfte att tillsammans identifiera och belysa utmaningar
och möjligheter på lokal och regional nivå avseende utvecklandet av meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter för unga. MUCF deltar även i det europeiska
projektet Europe Goes Local (EGL), vilket syftar till att
skapa incitament för att höja statusen och kvaliteten i
den lokala öppna fritids- och ungdomsverksamheten.
I den nationella arbetsgruppen inom EGL ingår, utöver
MUCF, representanter från bland annat LSU, Sveriges
fritids- och kulturchefsförening (SFK) och samverkande
fritidsaktörer.
Under året har MUCF samverkat med Sveriges
kommuner och regioner, SKR, bland annat kring frågor
som berör unga som varken arbetar eller studerar och
utvecklingen av fritidsverksamheter.
Myndigheten har valt att samarbeta med Barnombudsmannen och Myndigheten för delaktighet i
arbetet med Ung idag 2020-rapporten. Genom det
kunde situationen för barn och unga med funktionsnedsättningar beskrivas med ett större bredd och djup.
Samarbetet underlättade även rapportens spridning
till en bredare krets.
Barnombudsmannen har varit en viktig samverkansmyndighet också inom andra uppdrag, så som
ungidag.se och uppdraget att leva upp till barnets
rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Bidra till statlig samordning

MUCF har på det ungdomspolitiska området bidragit
till samordning av statliga insatser genom att 12 av de
15 uppdragen har inbjudit andra myndigheter att på
olika sätt bidra till MUCF:s uppdrag. Inom 11 uppdrag
har det genomförts möten med andra myndigheter.
Därtill har två uppdrag sammanställt kunskap om hur
olika statliga aktörer bidrar till ungdomspolitiken.
MUCF anser att myndighetssamverkan är en avgörande framgångsfaktor för att lösa komplexa ungdomspolitiska utmaningar. Därför har myndigheten
prioriterat att delta i nätverk och driva nätverk med
andra myndigheter, så som ämnesgruppen 18-årsgränsen inom Myndighetsnätverket för barn- och
ungdomsfrågor.
Uppdraget att utveckla ett nationellt samordnat
stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar
har samverkat med Arbetsförmedlingen, Delmos, Skolverket, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten,
Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, samt med
Delegationen för unga och nyanlända till arbete och
Sveriges kommuner och regioner. Uppdraget har även
varit i dialog med ytterligare ett antal myndigheter.
Inom uppdraget att skapa en öppen och inklu-

derande miljö för unga hbtq-personer i skolan har
samarbetet med Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen fortsatt under 2020.
Myndigheten har varit representerad i Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Delegationens
syfte är att främja lokal samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, bland annat genom att
utveckla nya samverkansformer som kan bidra till att
arbetsmarknadspolitiska insatser för unga och nyanlända får större genomslag på lokal nivå.
Inom uppdraget att ge stöd till öppna fritidsverksamheter har MUCF fortsatt samverkan med Riks
idrottsförbundet, Statens kulturråd och Delegationen
mot segregation. Syftet är att identifiera och belysa
utmaningar och möjligheter som kan finnas både på
lokal och regional nivå i utvecklandet av meningsfulla
och utvecklande fritidsaktiviteter för unga.
Samverkan med Barnombudsmannen har varit prioriterat inom arbetet med webbportalen ungidag.se,
på grund av det liknande uppdraget med att ta fram
statistik kring barns villkor som BO har.
Inom uppdraget att verka för att ungdomsperspektivet integreras i statliga myndigheters verksamhet har
en utbildning genomförts med CSN. MUCF har också
nått flera myndigheter genom utbildningar via uppdraget att främja ungas delaktighet i demokratin och
som gästföreläsare i olika myndighetsnätverk. Genom
dessa aktiviteter har myndigheten föreläst för Länsstyrelsen Jönköpings län, Socialstyrelsen, Skolverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten,
Migrationsverket, Forum för levande historia, Uppsala
universitet, nationella samordnaren för Globala målen,
Skolinspektionen, Försäkringskassan, Barnombudsmannen med flera.

Påverkan av Covid-19-pandemin

MUCF:s kunskapsspridning via konferenser, utbildningsdagar och seminarier har från och med våren
2020 fått omvandlas till digitala event. Uppdragen
har, ofta med kort varsel, behövt ställa om till digitala
lösningar. Det har tagit tid och kraft att ställa om, men
vi kan se att myndigheten haft möjlighet att nå ut till
fler aktörer med stöd i digitala lösningar. Den extraansträngning som har gjorts under 2020 gör att myndigheten framöver kommer vara mycket mer tillgänglig
och effektiv i sin informationsspridning.
Covid-19-pandemin har påverkat möjligheten att
nå yrkesverksamma inom skola. Skolans personal har
inte kunnat prioritera kompetensutveckling eftersom
skolorna har haft fullt fokus på att lösa undervisningen
under pandemin. Det har påverkat till exempel arbetet
med insatser för en öppen och inkluderande miljö i
skolan för unga hbtq-personer och informationsinsatser avseende hälsa och jämställdhet bland unga
nyanlända, men även andra uppdrag.
Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat uppdragen riktade mot unga som varken arbetar eller studerar. MUCF har fått ställa om arbetet med workshops på
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plats i kommunerna till digitala workshops. Trots att
det finns fördelar med detta ur ett effektiviserings- och
arbetsmiljöperspektiv så försvårar det möjligheten att
knyta kontakter och skapa relationer med nyckelpersoner i kommunerna.
Uppdragen riktade mot öppna fritidsverksamheter har också påverkats av restriktionerna på grund
av pandemin. Alla fysiska spridningstillfällen har fått
ställas om till digitala tillfällen.
Pandemin har även direkt försämrat ungas förutsättningar att delta i fritidsverksamhet. Det har under
det gångna året då sociala relationer fick läggas åt
sidan blivit tydligt hur pass viktigt det är för unga,
framför allt för unga hbtq-personer, att ha tillgång till
stödjande vuxna på öppna fritidsverksamheter. Personalen saknar dock ofta kompetens i hur verksamheter
kan ställas om till digital miljö, och det är något som
fler och fler mötesplatser efterfrågar stöd kring.

Resultatbedömning och utmaningar

Arbetet med att försäkra goda levnadsvillkor, makt
över det egna livet och inflytande över samhällslivet
för alla unga är ett ständigt pågående förändringsarbete som kräver samlade insatser från både statligt,
regionalt och kommunalt håll, vid sidan av det civila
samhällets arbete.
MUCF:s samlade bedömning är att myndigheten,
trots de utmaningar som Covid-19-pandemin har
inneburit, har lyckats väl med uppdraget att ta fram
och sprida kunskap. När det gäller samverkan och
statlig samordning har myndigheten också lyckats väl,
framför allt med uppdraget för nationell samordning
kring unga som varken arbetar eller studerar samt
med uppdraget att ge stöd till öppen fritidsverksamhet. Myndigheten hade även planerat ett antal utbildningar för statliga myndigheter inom rättighetsbaserat
ungdomsperspektiv som dock fick ställas in på grund
av pandemin.
Det är en grundläggande rättighet för alla barn
och ungdomar att ha en trygg skolmiljö som är fri från
kränkningar och trakasserier. Men skolan är fortfarande
en plats där sexuella trakasserier äger rum, likväl som
kränkningar och våld riktade mot unga hbtq-personer.
Fokus 20 – det blir ju bara värre om jag berättar som
beskriver ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i
utbildningsmiljöer har rönt stor medial uppmärksamhet, bland annat genom en debattartikel i Dagens Nyheter och inslag i Sveriges Radios P1-morgon. Rapporten
belyser att sexuella trakasserier förekommer dagligen
i ungas utbildningsmiljö och att andelen unga som utsatts för sexuella trakasserier är hög. Detta påverkar de
ungas hälsa och deras utbildningsmiljö negativt.
Det finns ett fortsatt stort behov av insatser för
att främja en trygg skola och att motverka homo-, bi,
trans- och queerfobi bland unga. Insatserna är en del i
arbetet för att främja goda levnadsvillkor för alla unga.
MUCF anlitade 2019 externa utvärderare att studera
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effekterna av myndighetens arbete genom intervjuer
med skolor som deltagit (Saarinen, Ylva & Thelander,
Nina, 2019. Öppna skolan. Utvärdering av regeringsuppdrag för en öppen och inkluderande skola för unga
hbtq-personer). Utvärderarnas slutsats är att MUCF:s
utbildning har bidragit till att öka kvaliteten i skolornas
inkluderingsarbete, men att det krävs att skolpersonalen har motivation och förutsättningar att tillämpa
kunskapen i praktiken. Det krävs även att arbetet med
att skapa en trygg skolmiljö för unga hbtq-personer
blir en långsiktig prioritering för skolan.
Fritiden är en central arena för unga att utveckla sitt
intresse för samarbete och delaktighet. Det är också
ett forum där frågor gällande mänskliga rättigheter
och demokratisk delaktighet kan lyftas och diskuteras.
Myndigheten bedömer att behovet av stöd till öppen
fritidsverksamhet är fortsatt stort och att landets kommuner alltmer efterfrågar ett fortsatt nationellt stöd
för utveckling. Unga som är i riskzonen för att hamna
i utanförskap är en överrepresenterad grupp på fritidsgårdarna, vilket gör verksamheterna till en särskilt
viktig arena för ungas möjligheter till inflytande och
delaktighet i syfte att öka den politiska jämlikheten.
MUCF:s kartläggning i Ung idag 2020 visade därtill att
mötesplatser för unga hbtq-personer saknas i landsbygdskommuner. MUCF har under 2020 diskuterat de
utmaningar som finns inom öppen fritidsverksamhet,
samt vilket stöd som behöver komma på plats för att
höja kvaliteten i öppen fritidsverksamhet med SKR och
med kultur- och fritidschefsföreningar. Kommunerna efterfrågar nationella riktlinjer för verksamheten
och lyfter behovet av samordning för uppföljning och
kvalitetssäkring.
Arbetet med att underlätta ungas etablering på
arbetsmarknaden och motverka långvarigt utanförskap har varit en central del av verksamheten under
2020. De gemensamma insatserna påverkar samhällsutvecklingen positivt, något som dessutom är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och hållbart. I maj
publicerade MUCF analysen Coronaskrisens konsekvenser för ungas långsiktiga möjligheter att etablera
sig på arbetsmarknaden. Den högaktuella rapporten
blev mycket uppmärksammad, och var den av MUCF:s
rapporter som fick störst spridning genom medier
under året.
Det ligger i MUCF:s intresse att både stödja det
kunskapsbaserade arbetet i landets kommuner och
regioner och att följa det strategiska arbetet med regionala tillväxtfrågor. Att arbeta för att ungdoms- och
civilsamhällesperspektiv är med när regioner tar fram
långsiktiga strategier för sin utveckling har varit en del
av myndighetens arbete under 2020.
Det är också av stor vikt att fler statliga myndigheter förstår innebörden av och arbetar med ungdoms
perspektivet. Därför har MUCF under 2020 lanserat
modellen Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv och ett
självskattningsverktyg för att hjälpa myndigheter att
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göra rätt. Om myndigheter fattar beslut och utformar
sina insatser utifrån kunskap om unga och baserat på
ungas delaktighet kan det leda till att myndigheters legitimitet växer hos unga, vilket i sin tur leder till större
förtroende för samhället och en starkare demokrati.

Ungas etablering i arbets- och
samhällslivet
Stöd till aktörer som arbetar med unga
som varken arbetar eller studerar

Uppdraget syftar till att stödja verksamhets- och organisationsutveckling på lokal nivå för att minska antalet
unga som varken arbetar eller studerar. Gruppen unga
som varken arbetar eller studerar har generellt sett en
sammansatt och komplex problematik som innefattar
kontakter med flera olika aktörer, exempelvis kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
För att målgruppen ska få ett effektivt och samordnat
stöd ska MUCF verka för en ökad samverkan mellan de
aktörer som arbetar med målgruppen.
MUCF har under 2020 upparbetat ett samarbete
med Västra Götalandsregionens kraftsamling för unga
som varken arbetar eller studerar, Vi-projektet. Genom
projektet har myndigheten kunnat både dra nytta av
och bidra till regionens arbete. MUCF har fokuserat på
att identifiera lösningar och framgångsfaktorer, något
som ofta efterfrågas av kommunala företrädare.
Myndigheten har trots rådande pandemi genomfört
workshops i många kommuner som påbörjat ett omställningsarbete när det gäller målgruppen uvas. Framgångsfaktorer i och goda exempel på arbete med unga
som varken arbetar eller studerar har identifierats.
Myndigheten har genom rapporten Lägesbild av systemhinder och strukturella utmaningar tagit fram viktig
kunskap om målgruppen vad det gäller systemhinder
och utmaningar. Rapporten Ett långvarigt utanförskap
beskriver gruppens heterogenitet och de faktorer som
påverkar hur länge en individ förblir i uvas-gruppen.
Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat genomförandet av uppdraget. Samtidigt som digitaliseringen har bidragit positivt ur ett effektiviserings- och
arbetsmiljöperspektiv har de negativa effekterna av
pandemin varit påtagliga. Till exempel har möjligheten
att knyta kontakter och skapa relationer med nyckelpersoner i kommunerna försvårats betydligt.
MUCF har fått ställa om arbetet med workshops,
konferenser, utbildningsdagar och seminarier till digitala event istället.

Registerstudie om unga som varken
arbetar eller studerar

MUCF har under 2020 genomfört en registerstudie
kring unga som varken arbetar eller studerar. Rapporten Ett långvarigt utanförskap. Olika utmaningar för
unga som varken arbetar eller studerar bygger på data

från olika register som sammanställs av Statistiska
Centralbyrån på beställning av MUCF och som även
används i webbportalen ungidag.se, där den redovisas
som en indikator för andelen unga som varken arbetar
eller studerar.
I rapporten följs etableringsprocesser för ungefär
70 000 unga som varken arbetade eller studerade
(uvas) 2004 fram till dess att de är 29 år.
Syftet med rapporten är att belysa heterogeniteten
i uvas-gruppen. Genom att följa etableringsprocesser
för personer som är i uvas-gruppen över tid identifieras vilka unga som lämnar uvas-gruppen och vilka som
är kvar i gruppen under lång tid och därmed löper hög
risk att hamna i långvarigt utanförskap.
Resultaten visar bland annat att ungefär sex av
tio har lämnat uvas-gruppen vid 29 års ålder, och att
drygt tre av tio är då etablerade på arbetsmarknaden,
ungefär två av tio har en osäker eller svag ställning på
arbetsmarknaden och omkring en av tio har studier
som sin huvudsakliga sysselsättning.
Andelen etablerade är högst för män med svensk
bakgrund och lägst för kvinnor med utländsk bakgrund.

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

Uppdragets syfte är att motverka homofobi, bifobi och
transfobi bland unga och att skapa en öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan.
På grund av pandemin har MUCF valt att inte genomföra skolutbildningen Öppna skolan! Om hbtq, normer
och inkludering under året. Istället har myndigheten
utrett möjligheten för att skapa en webbaserad utbildning. Anledningen till att bli mer webbaserad är att
kunna nå ut till fler skolor varje år. Avsikten är samtidigt
att bidra till att hbtq-arbetet blir en del av skolors systematiska kvalitetsarbete. Därför har målgruppen skolchefer och rektorer prioriterats, och insatsen kommer
att tydligare lyfta fram deras ansvar för frågorna. Den
konferens för skolchefer och rektorer som var planerad
att genomföras under hösten, i samarbete med Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen, har dock fått
skjutas fram till januari 2021.

Informationsinsatser hälsa och
jämställdhet

Uppdraget syftar till att unga nyanlända och unga asylsökande ska få kunskap om sexualitet, hälsa, relationer
och jämställdhet på sitt eget språk eller lätt svenska,
samt att yrkesverksamma som möter unga som är nya
i Sverige ska få stöd att samtala om de här frågorna på
ett inkluderande sätt.
Lanseringen av webbutbildningen Rätt att veta! var
årets främsta resultat inom uppdraget under 2020 och
även en milstolpe i myndighetens utveckling av webbstöd. Utfallet hittills har varit över förväntan med hög
användarnöjdhet.
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Vägledningen Youmo i praktiken som är riktad till
vuxna som i sin yrkesutövning möter unga nyanlända
har under 2020 uppdaterats med fler metoder för att
motverka rasism och droger.
Covid-19-pandemin har påverkat möjligheten att
under hösten nå yrkesverksamma inom skola. Många
har inte kunnat delta i kompetensutveckling eftersom
skolornas fokus har varit på att lösa undervisningen
under pandemin. Många yrkesverksamma vittnar
också om att de inte kunnat möta unga nyanlända och
därmed inte kunnat ha samtalen.

Främja ungas delaktighet i demokratin

Uppdraget är att främja ungas delaktighet i demokratin genom att i identifiera och sprida modeller och
metoder för ungas delaktighet till landets kommuner.
MUCF har i uppdraget valt att samverka med ett antal kommuner, regioner och andra myndigheter utifrån
antagandet att arbetet på lokal och regional nivå ger
störst effekt. Så här långt har samarbete inletts med sex
kommuner och en region. Kommunerna i uppdraget
har valts ut för att de har ett pågående ungdomspolitiskt arbete som också följs upp med Lupp eller annan
liknande enkät. Vi tror att arbetet har störst möjlighet
att lyckas om myndigheten arbetar långsiktigt med ett
mindre antal kommuner och regioner där metoder och
modeller kan utvecklas, testas och spridas till fler.
En styrgrupp för uppdraget har bildats och består av
representanter från Fryshuset, Regeringskansliet, Regionråd Region Blekinge och Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Stöd till unga romers engagemang i det
civila samhället

Uppdraget har genomfört insatser som bidrar till att
förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet. Uppdraget har
genomförts efter samråd med romska representanter.
I uppdraget ingår att genomföra utbildning i före
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ningsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska och
icke-romska organisationer. Genom att ungdomar har
fått ökade kunskaper om engagemang, delaktighet
och inflytande bidrar uppdraget till att romska ungdomar kan få större inflytande över samhällsutvecklingen. Genom ett erfarenhetsutbyte mellan de nationella
minoriteternas ungdomsorganisationer bidrar uppdraget till en ökad dialog organisationerna emellan samt
mellan organisationerna och MUCF.
MUCF har i rapporten Stöd till romska organisationer
och romers hälsa 2019 återrapporterat arbetet som
genomförts 2019, vilka projekt som har beviljats bidrag
inom satsningen och vilka insatser myndigheten har
genomfört. I rapporten redogörs även övergripande om utvecklingen under hela uppdragsperioden
2016–2019.

Ungas tillgång till
meningsfulla och utvecklande
fritidsaktiviteter
Stöd till öppen fritidsverksamhet

Uppdragets syfte är att ge stöd till öppen fritidsverksamhet genom att identifiera och undersöka vilka
behov av utveckling som finns samt att möta de utmaningar som finns. Till detta hör även att undersöka
vilka förutsättningar som finns för att höja fritidsaktiviteternas status och kvalitet. Ett ytterligare syfte är att
skapa förutsättningar för att få fler unga att delta i den
öppna fritidsverksamheten med stöd i metodutveckling och kompetenshöjande insatser till fritidsledare,
chefer och beslutsfattare.
MUCF har under 2020 genomfört kunskaps- och
utvecklingsinsatser för att möta utvecklingsbehov i
öppen fritidsverksamhet.
Ett nytt stödmaterial om unga med funktionsnedsättning i öppen fritidsverksamhet har arbetats fram
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och ska publiceras under våren 2021. Myndigheten
har därtill genomfört riktade spridningsinsatser för att
sprida kunskap om det nya stödmaterialet i form av
en handbok, Öppna fritidsverksamheten – Om barnkonventionen och filmer om barnkonventionen i öppen
fritidsverksamhet.
MUCF deltar även i det europeiska projektet Europe Goes Local (EGL), vilket syftar till att höja statusen
och kvaliteten i den lokala öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Under 2020 har den nationella
arbetsgruppen inom EGL, med representanter från
bland annat LSU, Sveriges fritids- och kulturchefsförening (SFK) och samverkande fritidsaktörer, arbetat
vidare med att sprida den svenska översättningen av
dokumentet Charter on Local Youth Work som EGL
lanserade 2019. Den svenska översättningen med
namnet ”Europeiska principer och riktlinjer för lokal
öppen fritids- och ungdomsverksamhet” beskriver hur
stöd för kvaliteten kan utvecklas, statusen höjas och
vilken kompetens personalen behöver för att möta de
många utmaningar som den öppna fritidsverksamheten står inför.

Stärka förutsättningarna att skapa
mötesplatser för unga hbtq-personer

Uppdragets syfte är att stärka förutsättningarna att
skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Tidigare
kartläggningar visar att unga hbtq-personer känner
sig mindre trygga hemma, i skolan och på fritiden än
vad andra unga gör. Därför är fritidsverksamhetens
kompensatoriska uppdrag särskilt viktigt för unga
hbtq-personer.
För att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer har MUCF under året
arbetat vidare utifrån resultaten i rapporten Öppna

fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering
från 2019. En erfarenhets- och behovsinventering har
gjorts med fokus på att identifiera framgångsfaktorer
och utmaningar på mötesplatser. Fokusgruppsträffar
för lokala mötesplatsaktörer här därtill genomförts.
Myndigheten har också påbörjat och utvecklat arbetet med att ta fram en samverkansmodell genom att
ha inventerat och undersökt tidigare modeller tillsammans med representanter från det civila samhället och
från offentlig verksamhet.
En studie om unga hbtq-personers upplevelser
av trygga och stärkande miljöer i skola och på ungas
fritid har tagits fram baserat på intervjuer med unga
hbtq-personer. Studien ska lanseras under våren 2021.
MUCF har uppmärksammat att pandemin har haft
negativ påverkan på unga hbtq-personers förutsättningar att delta i öppna fritidsverksamheter. Det saknas kompetens kring hur verksamheter kan ställas om
till digital form, det är något som fler och fler mötesplatser efterfrågar stöd kring. Fritidsverksamheter har
också sett hur viktigt det är för unga hbtq-personer att
ha tillgång till stödjande vuxna, vilket inte varit möjligt
under pandemin.
Uppdraget avslutades vid årsskiftet och slutrapporten ska lämnas in innan den 1 mars 2021.

Statliga myndigheters
arbete med ett integrerat
ungdomsperspektiv
och utvecklingen av
kunskapsbaserad
ungdomspolitik i
kommuner och landsting
Statliga myndigheters arbete med ett
integrerat ungdomsperspektiv

MUCF har i uppgift att verka för att ungdomsperspektivet integreras i statliga myndigheters verksamhet.
MUCF har under 2020 arbetat utifrån ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som tydligt förklarar vilka
komponenter en myndighet behöver ha på plats för
att leva upp till ungas rättigheter och ungdomsperspektivet. Det förväntas effektivisera MUCF:s framtida
utbildningsinsatser.
Ämnesgruppen 18-årsgränsen inom Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor identifierade
under året behovet av att stärka unga asylsökandes
möjligheter att påbörja gymnasieutbildning även
efter att de fyllt 18 år. Under ledning av MUCF har en
skrivelse tagits fram och presenterats för Skolverket.
Det resulterade i att Skolverket tog fram en konkret
mall för samtycke. Detta har varit ett lyckat samarbete mellan flera myndigheter för att uppmärksamma
hinder för ungas etablering och gemensamt finna och
genomföra lösningar.
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Tillväxtfrågor och landsbygdsutveckling

MUCF har i uppdrag att enligt anvisningar från Tillväxtverket redovisa och bedöma genomförda insatser
för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med
koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
MUCF:s rapport Fokus 18 – Vilka ska med? som
visade lägre grad av upplevd inkludering bland
unga i glesbygder, landsbygder och i socialt utsatta
bostadsområden har väglett arbetet. Rapportens
resultat har även bidragit till att MUCF har infört en
prioritering inom två projektbidrag, Stärka demokratin och Ungas organisering, för projekt som genomförs i landsbygder.
Myndighetens främsta resultat inom uppdraget
har varit att sprida kunskap om ungas och civilsamhällets villkor i regionala och nationella forum som
berör regional utveckling, tillväxt och landsbygdspolitik. Myndigheten har genom uppdraget etablerat
kontakt med Tillväxtverket, Jordbruksverket, samt
Leader-programmet och bidragit med kunskap om
ungdomsperspektiv och civilsamhällesperspektiv till
dessa organisationer. MUCF:s perspektiv är efterfrågade och upplevs som relevanta bland dessa externa
aktörer, och verkar få genomslag i vissa aktörers
verksamhet. Tillväxtverket har visat stort intresse för
MUCF:s arbete.

Kunskapsbaserad ungdomspolitik via
Lupp

Uppdragets syfte är att stötta kommuner och regioner
i ungdomspolitiska frågor och hjälpa dem att utveckla
och följa upp sin ungdomspolitik lokalt och regionalt,
samt att stötta kommunerna i Lupp-arbetet och erbjuda erfarenhetsutbyte.
Varje år tillkommer fler kommuner som gör
Lupp-enkäten. Det var 27 kommuner som genomförde Lupp 2020, varav 5 var nya. MUCF:s träffar och
Lupp-konferenser är välbesökta och får goda resultat i
deltagarutvärderingar.
Myndigheten har under året lagt till frågor om
covid-19-pandemin i Lupp-enkäten, för att möjliggöra
analyser om hur unga upplever pandemins påverkan
på sin vardag. MUCF har inom uppdraget haft flera
konferenser och möten som fått ställas om från fysiska
träffar till digitala med gott resultat.
Lupp är ett ständigt pågående utvecklingsarbete
och under 2020 utökade myndigheten verksamheten
med konferensen ʺLokal utveckling av ungdomspolitikenʺ samt med ett analysseminarium i slutet på
året. Kommande år avser MUCF utveckla det digitala
stödet (Lupportalen) och även påbörja en revidering
av enkäten inför 2022. Enkäten behöver revideras för
att moderniseras och anpassas till särskoleelever och
andra med behov av särskilt stöd.
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Ungdomars levnadsvillkor,
attityder och värderingar
Webbportalen ungidag.se

Uppdragets syfte är att samla statistik om unga för
att tjänstepersoner och beslutsfattare ska kunna fatta
beslut om unga som bygger på kunskap om unga.
I juni publicerade MUCF och Barnombudsmannen
en gemensam analys om vräkningar av barn och
unga som baserades på statistiken. Myndigheten fick
bra spridning på analysen som beskrev en ökning av
antalet unga som vräks, samt att covid-19-pandemin
och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att
ytterligare förvärra situationen.
Viss statistik har blivit fördröjd på grund av att ansvariga myndigheter har haft en hög arbetsbelastning på
grund av pandemin. Uppdateringarna under 2020 har
inte varit fullt lika relevanta som under mer vanliga år,
då situationen för unga har förändrats snabbt i och med
pandemin. Det är statistik som kan dokumentera pandemins effekter som efterfrågas mest, men på grund av
sedvanlig produktionstid för offentlig statistik kommer
det att dröja ett tag till innan det kan offentliggöras.
Myndigheten har stärkt sin kommunikation om ungidag.se i sociala medier och tillsammans med Barnombudsmannen. MUCF ser ett fortsatt behov av att sprida
information om ungidag.se och ungdomsindikatorerna.
Myndigheten arbetar ständigt med att förbättra användarvänligheten i syfte att göra ungidag.se attraktiv för
en bred målgrupp.

Rapport Ung idag 2020

Rapporten Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång,
trygghet och hinder, Ung idag 2020 har haft som syfte
att ge fördjupade kunskaper om ungas levnadsvillkor
över tid, med särskilt fokus på ungas fritid. MUCF
har samverkat med Barnombudsmannen och med
Myndigheten för delaktighet. Samarbetet bidrog med
två viktiga perspektiv i rapporten, barn och unga med
funktionsnedsättningar. Samarbetet med Myndigheten för delaktighet bidrog även till att MUCF kunde
sprida rapporten genom ett större nätverk.
I rapporten kompletteras statistiken från ungidag.se
med MUCF:s kunskap om de hinder som olika grupper av
unga upplever sig ha för att kunna delta i olika fritidsaktiviteter. Myndigheten valde också att utöver de grupper
av unga som finns på ungidag.se att särskilt fokusera på
unga hbtq-personer och unga med funktionsnedsättning, eftersom unga i dessa grupper möter större hinder
än andra unga när det gäller att delta i fritidsaktiviteter.
Uppdragets främsta resultat är att ha försett målgrupperna med kunskap om ungas levnadsvillkor i relation till det ungdomspolitiska målet. Rapporten belyser
aktuella utmaningar kopplade till ungas möjligheter
att ha en meningsfull fritid. Genom ökad kunskap om
ungas aktiviteter på fritiden och de existerande hinder
för deltagande i fritidsaktiviteter, kan beslut fattas som
ökar ungas möjligheter till en meningsfull fritid.
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en vuxen.
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Skollagen

Figur 1.1. Visualisering

8 Även unga mellan 15 och
18 år skyddas från sexuel
la handlingar av den egna
vårdnadshavaren eller annan
föräldern,
person i jämförbar ställni
ng.
9 Detta gäller inte när båda
personerna är under 15 år
och båda deltar frivilligt.
gäller även unga där den
Detta
ena är under 15 år och den
andra är strax över.
10 Skillnaden mellan sexuel
la trakasserier och sexualbrott
är att för att det ska bli ett
sexualbrott krävs enligt brottsb
alken 6 kap ett uppsåt av
gärningspersonen till skillna
mot vid sexuella trakasserier
d
där det är den utsatte som
avgör vad som är kränkande.

Fokus 20

Syftet med Fokus 20 – Det blir ju bara värre om jag berättar har varit att undersöka ungas utsatthet för sexuella
trakasserier i utbildningsmiljö. Det har gått tre år sedan
elever på grund- och gymnasieskola samt studenter på
universitet och högskola skrev på de olika #metoo-uppropen som var kopplade deras situation. MUCF ville
därför undersöka om skolor och utbildningsinstitutioner
numera kan erbjuda alla unga en utbildning fri från
sexuella trakasserier och kränkningar.
Rapporten kom fram till att unga fortfarande i stor
utsträckning utsätts för sexuella trakasserier i den
utbildningsmiljö där de befinner sig. De utsätts av
klasskompisar, lärare, handledare och andra personer kopplade till deras utbildningsmiljö. Tjejer och
hbtq-personer beskriver att sexuella trakasserier är
ständigt närvarande i deras utbildningsmiljöer och
att de på olika sätt begränsar sina liv för att slippa bli
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'HࢉQLWLRQHU
Begreppet hbtq är en förko
rtning av fyra olika begre
pp: homosexuell,
bisexuell, trans och queer
. De två första begreppen
syftar på en persons
sexuella läggning, det vill
säga vem en attraheras av
och blir kär i. Begreppet trans syftar i ställe
t på en persons könsidenti
tet, det vill säga det
kön en person känner sig
som. Det syftar också på
könsuttryck, det vill

utsatta. Det kan handla om att inte vara i vissa delar
av lokalerna, att inte kunna gå den närmsta vägen till
matsalen eller skåpet för att på så sätt minimera risken
att möta vissa personer.
Killar uppmärksammas sällan i rapporter om
sexuella trakasserier. I Fokus 20 beskriver killarna en
situation där de själva utsätts för sexuella trakasserier,
men inte alltid förstår sin utsatthet för det är inte alltid
accepterat att killar kan utsättas. De beskriver också en
situation där de alltid är rädda för att göra fel och där
de riskerar att bli uthängda i sociala medier och tappa
sociala kontakter med vänner.
Till årets Fokusrapport har även en kortversion tagits fram, särskilt riktad till praktiker och beslutsfattare
på lokal nivå. I kortversionen beskrivs metoder och
annat som praktiker och beslutsfattare på lokal nivå
kan utgå ifrån i sitt förebyggande arbete mot sexuella
trakasserier.
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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 2020 framgår
att MUCF under 2020 särskilt ska prioritera att:

• stärka kunskapsutvecklingen, erfarenhetsutbyte
•
•

och samordning i myndighetsnätverket till gagn för
civila samhället, inklusive ett utvecklat förenklingsoch förtydligat informationsarbete inom relevanta
myndigheter,
sprida kunskap om hur underrepresenterade
grupper kan delta i civila samhället, samt
utveckla kunskapsstöd till civila samhället om det
offentliga regelverket gällande organisationsformer,
bidrag m.m.

MUCF har under 2020 arbetat med sammanlagt åtta
uppdrag inom politiken för det civila samhället:

•
•
•
•
•
•
•
•

Uppdrag där MUCF fördelar statsbidrag redovisas
separat i kapitel 5 Bidrag.
Därtill har ett arbete med att se över uppföljningssystemet om det civila samhället pågått under 2020.

Fördelning av kostnader

MUCF:s kostnader för uppdrag inom politiken för det
civila samhället ökade med 1,9 miljoner kronor från
2019. Den väsentligaste skillnaden uppstod i samband
med att myndigheten fick i uppdrag att fördela statsbidrag med anledning av covid-19 och ett samverkansuppdrag till följd av pandemin.
Kostnaderna för MUCF:s uppdrag att fördela bidrag
till civilsamhället, med undantag av de bidrag som rör
ungdomspolitiken, finns under fördela statsbidrag i
tabellen. Verksamheten som dessa kostnader gäller
omtalas i kapitlet om bidrag.

Resultatanalys

Arbete inom civilsamhällespolitiken
Myndighetsnätverket för civilsamhällesfrågor
Kunskapskonferensen
Öka kunskapen om civilsamhället hos offentlig
sektor samt främja samverkan mellan myndigheter
och civilsamhället
Uppföljningsrapport civila samhället 2019–2020
Kunskapsstöd till det civila samhället
Information till det civila samhällets organisationer
till följd av det nya coronaviruset
Underrepresenterade grupper i civilsamhället

Sammanlagt åtta uppdrag inom politiken för det civila
samhället har under 2020 bidragit till myndighetens
resultat i enlighet med myndighetens instruktion.
Arbetet har fokuserat på att ta fram, samla och sprida
kunskap, bidra till samordning av statliga insatser och
samverka med myndigheter, kommuner, regioner och
det civila samhällets organisationer.
Av de sex principer för civilsamhällespolitiken har
uppdragen främst tillämpat principen dialog (8 av 8),
följt av självständighet och oberoende (7 av 8), långsiktighet (7 av 8), mångfald (7 av 8), öppenhet och insyn (6
av 8) och kvalitet (6 av 8).

TABELL 3.1 F
 ördelning av kostnader, politiken för det civila samhället,
2018–2020, tkr
2018

2019

2020

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

5 975

7 897

11 342

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

1 615

2 288

3 181

Fördela statsbidrag

10 422

12 008

9 664

Totalsumma

18 012

22 194

24 187
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FIGUR 3.1 F
 ördelning av kostnader,
politiken för det civila samhället, 2020.

främst att höja deras kunskap kring civilsamhällesfrågor
samt kring hur de kan samverka med civilsamhället.
Publikationer
Publikationerna nämnt ovan har under året spridits i 378
antal fysiska och digitala exemplar. Den mest spridda
produktionen var En mångfald av villkor och förutsättningar. Fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor.
Under 2020 har även 998 exemplar av 2019 och 2018 års
publikationer inom civilsamhällespolitik spridits.

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
    Fördela statsbidrag

Ta fram kunskap

Sammanlagt fem rapporter och kunskapssammanställningar har publicerats under 2020:

• Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället –
en första nulägesbild
• Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället
– Lägesbild oktober 2020
• En mångfald av villkor och förutsättningar. Fördjupad
uppföljning av det civila samhällets villkor
• Hur hanterar ideella organisationer LOU•

upphandlingar? Fallstudier inom kvinnojour,
äldreomsorg och personligt ombud
En uppdatering av Europeisk kod för idéburna
organisationers medverkan i beslutsprocessen

Sprida kunskap

Uppdragen inom politiken för det civila samhället
har riktats mot flera målgrupper. Beslutsfattare och
tjänstepersoner på nationell nivå och civilsamhällesorganisationer har varit de främsta målgrupperna.
Därefter kommer beslutsfattare och tjänstepersoner
som arbetar strategiskt med civilsamhällesfrågor på
regional och lokal nivå.
Hos de offentliga aktörerna avser MUCF:s arbete

Spridningstillfällen
MUCF har skapat olika typer av plattformar för att
nå ut till fler. Genom utbildningen Civila samhället i
samhället når myndigheten en grupp som får djupare kunskap om civilsamhället. Både företrädare för
civilsamhället och för den offentliga sektorn deltar i
utbildningen som MUCF genomför i samarbete med
Ersta Sköndal Bräcke högskola. Deltagarna som representerar den offentliga sektorn kommer från kommun,
region och stat, uppgift saknas dock om dessa är tjänstepersoner eller beslutsfattare. Utbildningen hade 21
deltagare under 2020 (24 deltagare 2019, 24 deltagare
2018, 31 deltagare 2017 och 20 deltagare 2016).
I regionnätverket har myndigheten möjlighet att
målgruppsanpassa informationen och gå in djupare i
frågor eftersom nätverket samlas ett par gånger varje
år. Deltagarna på MUCF:s regionnätverksträffar har varit
tjänstepersoner och politiker. Samtliga 21 regioner har
deltagit i de två träffar som arrangerades under 2020.
Genom Forumkonferensen når myndigheten en
bredare grupp och kan lyfta aktuella frågor och skapa
ett intresse. Konferensen är också en plattform där
civilsamhället och offentliga aktörer får en chans att
mötas och ha dialog.
Den årliga Kunskapskonferensen är en viktig mötesplats mellan forskare inom civilsamhällesområdet
men också mellan det offentliga och civilsamhället. På
konferensen presenteras aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället.
Myndigheten deltog i sammanlagt 17 arrangemang
inom politiken för det civila samhället 2020, varav 12
var egna eller samarrangemang. Metoder för att nå
ut med kunskap har bland annat varit att genomföra
egna utbildningar, workshoppar, konferenser och webbinarier. Totalt har MUCF nått omkring 1 100 deltagare
genom egna och andras arrangemang. Därtill har
myndigheten nått ytterligare cirka 5800 tittare genom
digitala visningar av myndighetens arrangemang.
MUCF-dagarna som genomfördes digitalt under
fyra dagar i månadsskiftet november-december är det
viktigaste egna spridningsarrangemanget under 2020.
En av dagarna hade temat Hot och hat mot civilsamhällets företrädare. Dagen samlade 240 anmälda deltagare, varav omkring 87 procent var tjänstepersoner
och 5 procent representerade en ideell organisation.
Konferensdagen har haft 390 visningar på YouTube
under december 2020.
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Vad gäller enskilda uppdrag hade följande mest
omfattande spridning under 2020:

• Kunskapskonferensen 2020, civilsamhället under
•
•

kris. Den digitala konferensen samlade 220
deltagare.
Forumkonferensen 2020. Den digitala konferensen
samlade drygt 80 deltagare.
Två regionala nätverksträffar. Den första träffen
samlade cirka 40 deltagare och den andra cirka 90
deltagare. Båda träffarna var digitala.

MUCF fick under 2020 i uppdrag att fördela statsbidrag
till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF har följt upp hur
statsbidraget gjorde nytta för samhällets mest utsatta
genom att dokumentera fem utvalda verksamheter
som beviljats medel. Resultatet presenteras i fem korta
filmer som har spridits genom sociala medier och
myndighetens webbplats.
Myndighetens webbplats, nyhetsbrev och sociala medier har använts aktivt för att sprida kunskap.
Den nya kunskap om covid-19-pandemins effekter på
det civila samhället som togs fram för rapporten En
mångfald av villkor och förutsättningar – En fördjupad
uppföljning av det civila samhällets villkor fick medial
uppmärksamhet i samband med att MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg presenterade myndighetens
slutsatser från rapporten på Folkhälsomyndighetens
pressträff om covid-19 i slutet av maj.

Samverkan

Myndigheten har genom samtliga av de åtta uppdragen på olika sätt samverkat med kommuner, regioner, statliga myndigheter och det civila samhällets
organisationer.
Ett nytt inslag är de regionala nätverksträffar som
MUCF introducerade under 2020. Sveriges regioner
har visat stort intresse att delta i de regionala nätverks
träffarna. Det har medfört ett högt deltagande och
gjort att myndigheten nått ut brett. Den första träffen
samlade cirka 40 deltagare, och den andra cirka 90
deltagare. Insatsen har genomförts i samverkan med
myndighetens arbete inom ungdomspolitiken med
syfte att stödja både regionala och lokala samverkansprocesser.
I början av pandemin upprättade MUCF ett generalsekreterarnätverk för civilsamhällesfrågor med
anledning av coronapandemin. Nätverket består av
generalsekreterare från civilsamhället och har träffats
tre gånger under 2020.
MUCF har under 2020 tagit fram en modell för
samverkan mellan den offentliga sektorn och det civila
samhället. Den har tagits emot väl av offentliga aktörer
och civilsamhällesaktörer. Det stora intresset bådar
gott för möjligheten att uppnå målen framåt i detta
uppdrag som ska främja samverkan.
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MUCF har konsulterat civilsamhälles organisationer
för att lyssna in vad de efterfrågar för kunskap och
stöd. Organisationerna har fått lämna synpunkter till
utformningen av det digitala kunskapsstödet till det
civila samhället på myndighetens webbplats så att det
kan anpassas till målgruppens behov.

Bidra till statlig samordning

MUCF har inom politiken för det civila samhället bidragit till samordning av statliga insatser genom att 2 av
de 8 uppdragen har inbjudit andra myndigheter att
på olika sätt bidra till MUCF:s uppdrag. Därtill har två
uppdrag genomfört möten med andra myndigheter.
Dessutom har ett uppdrag sammanställt kunskap om
hur olika statliga aktörer bidrar till politiken för det
civila samhället.
Myndighetsnätverket för civilsamhällesfrågor är
den främsta insatsen under 2020 avseende uppgiften
att bidra till statlig samordning. MUCF har även inom
ramen för uppdraget att sammanställa och sprida
information om regeringens stödpaket till civilsamhället samverkat med myndigheter som hanterar
regeringens stödpaket. Syftet med samverkan har
varit att säkerställa att det föreligger en tydlighet från
myndigheternas sida om vilka stödåtgärder som riktar
sig till det civila samhällets organisationer. Dessutom
har MUCF sammankallat ett generalsekreterarnätverk
med representanter från civilsamhället, som bland
annat har gett återkoppling på det statliga stödet och
på pandemins påverkan på det civila samhället.
Myndigheten har aktivt bjudit in NOD Sverige (som
är en struktur för samverkan som tillhandahåller mötesplats och främjar dialog mellan offentliga aktörer
och civilsamhället) till de konferenser och nätverksmöten där myndigheten har bedömt att det varit aktuellt.
MUCF och NOD har en etablerad kontakt på både
chefs- och handläggarnivå med syfte att verksamheterna ska kunna stärka och komplettera varandra.
Arbetsformen för detta kan utvecklas ytterligare.

Påverkan av Covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin och mötesrestriktioner har påverkat civilsamhällets förutsättningar att verka och mötas.
2020 är på många sätt ett mycket unikt år där det har
varit svårt att hänga med i de olika mycket snabba
förändringar i samhället. Att bevaka villkoren för det
civila samhället har varit utmanande eftersom dessa
har ändrats från en dag till en annan.
Möten mellan det offentliga och civilsamhället
har inte kunnat genomföras på grund av restriktioner, en hel del fysiska träffar har dock ställts om till
digitala. En följd av det är att det har blivit mycket
mindre resande för myndighetens del, vilket har
gjort att tid och ekonomi har kunnat satsas på att
utveckla arbetsmetoder.
Att MUCF har ställt om till digitala träffar och konferenser har gjort dessa mer tillgängliga, inte minst för
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civilsamhällesorganisationerna vilket är positivt. Det
har dock varit utmanande att skapa digitala mötesformer som ger utrymme för deltagarna att nätverka och
ha en god dialog. Myndigheten har samtidigt erfarit att
civilsamhällesorganisationer efterfrågar mer kunskap
kring digitalisering. Flera organisationer saknar också
tillgång till rätt utrustning för att utveckla sin digitala
verksamhet.

Resultatbedömning och utmaningar

MUCF har under 2020 påbörjat utvecklingen av en
strategi för myndighetens arbete som förvaltningsmyndighet för frågor som rör politiken för det civila
samhället. Myndigheten kan konstatera att MUCF:s
forskningsbidrag är mycket viktig för kunskapsutvecklingen inom området. Myndigheten har även
identifierat ett behov av att utveckla ett uppföljningssystem för politikområdet. Det handlar bland annat
om att bredda underlaget med kvalitativ analys,
förbättra möjligheten att nå ut med enkäter samt att
undersöka offentliga aktörers insatser och åtgärder
på området.
MUCF hade planerat att under 2020 delta i flera
större externa arrangemang och mötesplatser som
dock blev inställda på grund av covid-19-pandemin.
Detta har medverkat till att myndigheten inte har nått
fullt så långt som önskat avseende uppgiften att sprida
kunskap om det civila samhällets villkor.
MUCF fick ställa om årets Kunskapskonferens till
digital form. Det var en värdefull erfarenhet, men
arrangemanget synliggjorde att det digitala formatet
inte är ändamålsenligt om konferensen ska kunna
nå det viktiga målet om att vara en mötesplats för
forskning, det offentliga och det civila samhället.
Samtidigt är det digitala alternativet ett bra sätt att
nå flera. En möjlig lösning är att i framtiden främst
sprida kunskap genom digitala webbinarier kombinerat med mindre fysiska konferenser med interaktivitet och diskussionsgrupper med ett begränsat
antal deltagare.
Skriften Europeisk kod för idéburna organisationers
medverkan i beslutsprocessen har uppdaterats och
en informationsfilm som ska underlätta spridningen
har tagits fram. Under året påbörjade myndigheten
arbetet med att ta fram en ny modell för samverkan
mellan offentliga aktörer och det civila samhället.
Genom dessa två insatser har myndigheten utvecklat
och effektiviserat sina arbetsmetoder riktade mot
offentliga aktörer.
Inom uppdraget att ta fram ett kunskapsstöd till det
civila samhällets organisationer har det samråd som
myndigheten haft med civilsamhällesorganisationer
bidragit till att fler organisationer på lokal, regional och
nationell nivå känner till att kunskapsstödet finns. Det
underlättar för civilsamhällesorganisationer att orientera sig i det offentliga regelverket, öka möjligheten till
finansieringskällor samt att minska den administrativa

bördan. Det bidrar till att stärka det civila samhället
förutsättningar och villkor samt deras möjligheter att
utveckla sin verksamhet. Myndigheten planerar att
vidareutveckla det digitala kunskapsstödet för att det
ska bli ännu enklare att använda.

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

MUCF har i uppdrag att utveckla kunskapsstöd till det
civila samhället om det offentliga regelverket bland
annat gällande organisationsformer och bidragsformer. Myndigheten har under 2020 fortsatt att utveckla
den målgruppsanpassade kunskapsguiden, som är en
integrerad del av myndighetens webbplats. Syftet med
kunskapsguiden är att synliggöra den information som
redan finns genom att vara en samlande ingång samt
komplettera med kortfattad och mer generell basinformation till målgruppen.
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 bidrag som
föreningar kan söka från statliga myndigheter, kommuner, regioner och EU. MUCF har under 2020 bland annat
kompletterat den med hänvisningar till existerande
webbutbildningar och andra stödmaterial kring hur civilsamhällesorganisationer kan utveckla sin verksamhet
och bidra till att uppnå politikens målsättning.

Information till det civila samhällets
organisationer till följd av det nya
coronaviruset

MUCF har under 2020 haft i uppdrag att sprida
information till det civila samhället om regeringens
stödpaket med anledning av covid-19-pandemin,
samt övrig relevant information med koppling till
pandemin. Myndigheten har genomfört två enkätundersökningar och djupintervjuer, en under våren
och en under hösten, för att få en bredare bild av
civilsamhällets situation under pandemin. MUCF har
också sammankallat ett generalsekreterarnätverk
bestående av representanter från tio organisationer. Nätverket har träffats tre gångar under 2020.
Nätverket har samlats för att diskutera den pågående krisen och för att ge återkoppling på det statliga
stödet och på pandemins påverkan på civila samhällets förutsättningar att verka.
Analysen av det samlade underlaget, tillsammans
med informationen från generalsekreterarnätverket
angående deras erfarenheter av regeringens stödpa-
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Kunskapskonferensen, årets digitala mötesplats för forskning, det offentliga och det civila samhället, samlade 220 deltagare.

ket, har skapat ett aktuellt kunskapsunderlag kring hur
regeringens stödpaket har fungerat. MUCF har genom
täta och snabba dialoger mellan olika grupper kunnat påverka förändringar i regelverk kopplat till olika
stödpaket så att de har omfattat civilsamhället på ett
fungerande sätt.

Underrepresenterade grupper i
civilsamhället

MUCF har under 2020 haft i uppdrag att sprida
kunskap om hur underrepresenterade grupper kan
delta i civila samhället. MUCF har god kunskap om vad
som hindrar människors deltagande i civilsamhället
på individnivå, medan kunskapen om hinder för olika
gruppers deltagande inte är lika stark. För att stärka
kunskapsbasen som behövs i spridningsarbetet genomförde myndigheten en studie som undersöker hur
organisationer i det civila samhället i Sverige arbetar
med att inkludera de grupper som är underrepresenterade i just deras organisation.
Studien genomfördes genom en forskningsöversikt och intervjuer med representanter för sammanlagt 15 organisationer i det civila samhället och fyra
offentliga aktörer som samverkar med någon av de
intervjuade civilsamhällesorganisationerna. Avsikten
är att rapporten kommer att ge myndigheten en fördjupad kunskap om strategier och metoder som med
framgång kan användas för att öka underrepresenterade gruppers deltagande i civilsamhället. Arbetet
med att sammanställa rapporten ska färdigställas
under första kvartalet 2021.
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Arbete inom civilsamhällespolitiken

Uppdragets syfte är att sprida kunskap om civilsamhällesfrågor generellt. Det handlar om att sprida kunskap
om samverkan med det civila samhället och att höja
kunskapen om civilsamhället hos det offentliga så att
det kan skapas långsiktigt bra möjligheter för civilsamhället att verka. Detta har bland annat gjorts genom att
ett regionnätverk etablerats där politiker, offentliganställda beslutsfattare och strateger träffats två gånger
under 2020. Målsättningen är att den kunskap MUCF
förmedlar ska användas av målgrupperna i deras dagliga verksamhet så att villkoren för det civila samhället
förbättras.
Civilsamhällesfrågor var en del av MUCF-dagarna
som ägde rum i månadsskiftet november-december.
Temadagen om hat och hot mot civilsamhällets före
trädare genomfördes digitalt och formatet anpassades och kortades ner. Det digitala formatet visade
sig möjliggöra en större spridning. Fler individer och
organisationer inom i MUCF:s målgrupper har kunnat
nås av aktiviteten.

Myndighetsnätverket för
civilsamhällesfrågor

Det övergripande syftet med uppdraget att samordna
ett myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor är att
dela erfarenheter kring samspelet med det civila samhället, identifiera kunskaps- och utvecklingsbehov men
också erbjuda möjlighet att ta del av aktuell forskning.
Nätverket är till för att samla in kunskap och frågor
från respektive myndighet samt för att sprida kunskap
från civilsamhällesaktörerna till myndigheter. Under
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året har myndighetsnätverket fokuserat på frågor som
rör civilsamhällets förutsättningar att verka under och
efter pandemi.
Tidigt under pandemins början samlades myndighetsnätverket för att diskutera situationen med
ökad smittspridning i samhället och hur detta kunde
påverka civilsamhället. En kontakt upprättades med
myndigheter som skulle utforma krisstöd för civilsamhällesaktörer. Kontakten kom att bli mycket viktig i
arbetet med det kunskaps- och informationsuppdrag
MUCF fick under våren med anledning av pandemin.
Under november månad anordnades ett GD-möte
inom nätverket med fokus på pandemins påverkan på
civilsamhället och det påbörjade arbetet med redovisning av resultat och effekter. Omkring 25 myndighetschefer deltog i mötet. På dagordningen fanns kunskap
om pandemins effekter på civilsamhället, de undersökningar MUCF har gjort under året och kunskap om redovisning av resultat och effekter. Arbetet med resultat
och effekter kommer att fortsätta i myndighetsnätverkets arbetsgrupp.
Samtliga nätverksträffar har genomförts digitalt.

Kunskapskonferensen

Kunskapskonferensen är ett årligt event där aktuell
forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras. Konferensen är en viktig mötesplats
mellan forskare inom forskningsområdet men också
mellan det offentliga och civilsamhället. Konferensen
är på detta sätt en mötesplats för ökad samverkan
där aktuell och relevant forskning kan stimulera till
utveckling. Kunskapskonferensen genomförs i samarbete med Ideell Arena, Vetenskapsrådet samt Sveriges
kommuner och regioner, SKR.
Med 280 anmälda deltagare var deltagarantalet
större än förväntat. Målet om att vara en mötesplats
för det offentliga och civilsamhället fick tonas ned
eftersom konferensen genomfördes digitalt.

Öka kunskapen om civilsamhället hos
offentlig sektor samt främja samverkan
mellan myndigheter och civilsamhället

Syftet med uppdraget är att höja kunskapen om de sex
principer som ligger till grund för relationen mellan
civilsamhället och offentlig sektor. Kännedom om principerna är speciellt viktig när det kommer till samverkan med civilsamhället.
MUCF genomför utbildningen Civila samhället i samhället i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Företrädare för både civilsamhället och den offentliga sektorn deltar i utbildningen. Deltagarna från
den offentliga sektorn arbetar både inom kommun,
region och statliga myndigheter. Utbildningen hade 21
deltagare under 2020 (24 deltagare 2019, 24 deltagare
2018, 31 deltagare 2017 och 20 deltagare 2016).
Kunskap om principen som berör samverkan med
civilsamhället har också spridits i MUCF:s regionnätverk, bland annat genom workshops. Deltagarna har

varit tjänstepersoner och politiker.
Årets Forumkonferens var myndighetens första
stora konferens som på grund av pandemin fick
omvandlas till en digital konferens. Forumkonferensen nådde ut till alla planerade målgrupper inklusive
civilsamhället. Deltagarna från civilsamhället var till
största delen representanter från ledande positioner,
både förtroendevalda och tjänstepersoner. Från den
offentliga sidan var det betydligt fler tjänstepersoner
än chefer och politiker.
Vissa frågor som diskuterades på Forumkonferensen togs i efterhand upp i MUCF:s GD-nätverk
för civilsamhällesfrågor. Det visar att MUCF genom
Forumkonferensen har lyckats med att adressera
frågor som är viktiga för det civila samhället och med
att föra dessa vidare till beslutsfattare.

Offentliga aktörers
insatser i förhållandet till
politikområdets mål samt
uppföljning av det civila
samhällets villkor
Uppföljning av det civila samhällets
villkor 2019–2020

Syftet med uppdraget är att ta fram en rapport som
följer utvecklingen av det civila samhällets villkor över
tid samt fördjupar kunskapen om föreningars villkor.
För uppdraget har en referensgrupp skapats med
organisationer från det civila samhället. Rapporten En
mångfald av villkor och förutsättningar – En fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor har presenterats på
bland annat på Partsgemensamt Forum, GD-nätverket
för civilsamhällesfrågor och på Forumkonferensen.
Både nationella tjänstepersoner och beslutsfattare, som
är uppdragets primära målgrupp, men även representanter för civilsamhällesorganisationer har deltagit i de
forum där rapporten har presentats.
En viktig del av uppdraget är den kunskapssammanställning om covid-19-pandemins effekter på det
civila samhället som togs fram för rapporten Coronakrisens konsekvenser för det civila samhället – en första
nulägesbild. Sammanställningen om pandemin och
det civila samhället som även ingår i uppföljningsrapporten tjänade sedan som underlag inför åtgärder att
förbättra det civila samhällets villkor mot bakgrund av
konsekvenserna av pandemin.
MUCF har under 2020 påbörjat arbetet att undersöka hur uppföljningssystemet för politiken för det
civila samhället kan förbättras, utifrån det nuvarande
arbetet med uppföljning av det civila samhällets villkor.
Det nya systemet behöver bland annat omfatta en
bredare statistisk grund för att möjliggöra en analys av
mångfalden i civilsamhället, och därtill öka kunskapen
om icke-formell organisering och förändrade former
för engagemang.
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4 Internationellt samarbete
och mobilitet
Uppdrag

Av MUCF:s instruktion framgår att myndigheten ska
vara nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdomsfrågor, 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.
MUCF har under 2020 arbetat med sammanlagt
elva uppdrag inom internationellt samarbete och
mobilitet:

FIGUR 4.1 F
 ördelning av kostnader,
internationellt samarbete och
mobilitet, 2020.

• Erasmus+ Ung och Aktiv
• Europeiska Solidaritetskåren
• ESF-projektet Moves
• Eurodesk
• European Knowledge Centre for Youth Policy, EKCYP
• Youth Wiki
• Nordiska barn- och ungdomskommittén
• Nordiskt projekt Nabo, ungas sociala inkludering
• Joint Working Group on Youth
• Ett Europa för medborgarna
• EU-kunskapsuppdraget.
Fördelning av kostnader

MUCF:s totala kostnader för arbetet med internationellt samarbete och mobilitet har ökat med 3,7 miljoner kronor från 2019 till 2020, och är på nästan samma
nivå som 2018.
MUCF:s kostnader för hantering av uppdrag inom
Europeisk ungdomspolitik är så gott som oförändrade
jämfört med 2019. Den ökning från 2019 framkommer
under rubriken övriga uppdrag är främst på grund av
att det nordiska uppdraget Nabo, om ungas sociala inkludering, har flyttats från verksamhet ungdomspolitik
till internationellt samarbete och mobilitet.

    Europeisk ungdomspolitik

    Övriga uppdrag

Resultatanalys

I enlighet med myndighetens instruktion har arbetet
haft fokus på att ta fram, samla och sprida kunskap,
bidra till samordning av statliga insatser eller samverka
med myndigheter, kommuner, regioner och det civila
samhällets organisationer.
Arbetet har bedrivits enligt instruktionen avseende
att främja ungdomars lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsut-

TABELL 4.1 F
 ördelning av kostnader, internationellt samarbete och mobilitet
2018–2020, tkr
2018
Europeisk ungdomspolitik
Övriga uppdrag
Totalsumma
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2019

2020

26 138

23 054

23 832

3 861

3 068

6 007

30 000

26 122

29 839
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Ta fram kunskap

En skrift har publicerats, och därtill har myndigheten
bidragit med kunskap inom arbetet med Youth Wiki
och EKCYP.

• Brexit – vad var det som hände? En publikation om
Storbritanniens utträde ur EU

Sprida kunskap

Uppdragen inom internationell samverkan och mobilitet
har tjänstepersoner på lokal nivå, civilsamhällesorganisationer samt praktiker som de främsta målgrupperna.
Sammanlagt åtta av de elva uppdragen har arbetat med
dessa grupper. Andra viktiga målgrupper är beslutsfattare på lokal nivå och tjänstepersoner på nationell och
regional nivå. Syftet med de externa spridningsaktiviteterna har varit att ytterligare främja ett aktivt deltagande
i programmen. Andelen projektansökningar som håller
god kvalitet har ökat under 2020, något som kan bero på
att myndigheten har nått ut till målgrupperna relativt bra.
Publikationer
Publikationen Brexit – vad var det som hände? har
spridits i 49 exemplar.
Spridningstillfällen
Myndigheten deltog i sammanlagt 26 arrangemang
inom internationellt samarbete och mobilitet 2020,
varav 21 var egna eller samarrangemang. Totalt har
MUCF nått omkring 720 deltagare genom egna och andras arrangemang. Metoder för att nå ut med kunskap

har bland annat varit att genomföra egna utbildningar,
workshoppar, konferenser och webbinarier.
MUCF-dagarna som genomfördes digitalt under
fyra dagar i månadsskiftet november–december är det
viktigaste egna spridningsarrangemanget under 2020.
En av dagarna hade temat EU:s ungdomsstrategi. Dagen samlade 170 anmälda deltagare, varav omkring 71
procent var tjänstepersoner och 13 procent representerade en ideell organisation. Konferensdagen har haft
390 visningar på YouTube under december 2020.
Vad gäller enskilda uppdrag hade följande mest
omfattande spridning under 2020:

• EU-kunskapsuppdraget, med sammanlagt 8
spridningstillfällen som samlade 460 deltagare.
• Ett Europa för medborgarna, med sammanlagt 8
spridningstillfällen som samlade 160 deltagare.
• Europeiska Solidaritetskåren, med sammanlagt 6
spridningstillfällen som samlade 130 deltagare.
• Erasmus+ Ung och Aktiv, med sammanlagt 4
spridningstillfällen som samlade 80 deltagare.

Myndigheten har vid samtliga arrangemang spridit
information om de viktigaste uppdragen, till exempel
om EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv och Europeiska Solidaritetskåren.

Samverkan

Myndigheten har genom EU-kunskapsuppdraget,
Ett Europa för medborgarna, Joint Working Group
on Youth och Eurodesk på olika sätt samverkat med
kommuner, regioner, statliga myndigheter och det
civila samhällets organisationer. Myndigheten har
genom EU-programmen samarbetat med Universitets-
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och högskolerådet. Därtill har uppdragen från den
Europeiska Kommissionen och de nordiska samarbetsuppdragen deltagit i olika internationella samarbeten
under 2020. Sveriges kommuner och regioner är en
viktig samverkanspartner för Moves – Mobility Offering
Valuable Experience for Swedish Youth som leds av
Sveriges kommuner och regioner, SKR, och finansieras
av Svenska ESF-rådet.

Bidra till statlig samordning

MUCF har inom internationell samverkan och mobilitet
bidragit till samordning av statliga insatser genom att
två uppdrag (Youth Wiki och EKCYP) har sammanställt
kunskap och EU-kunskapsuppdraget och det nordiska
projektet Nabo har genomfört möten med andra myndigheter. Därtill har EU-kunskapsuppdraget inbjudit
andra myndigheter att på olika sätt bidra till MUCF:s
uppdrag kring internationell samverkan och mobilitet.

Påverkan av Covid-19-pandemin

När Covid-19-pandemin drabbade Europa i våras
berördes EU-programmen Erasmus+ Ung och Aktiv och
Solidaritetskåren direkt. I första hand lades mycket resurser på att stötta olika organisationer som fick ställa
in eller flytta fram sina aktiviteter. Stöddokument och
instruktioner togs fram och publicerades på myndighetens hemsida. EU-kommissionen kom löpande med
riktlinjer gällande hur myndigheten skulle hantera situationen, vilket bland annat ledde till att myndigheten
fick ta fram tilläggsavtal för de pågående projekten.
På grund av restriktioner har en del deltagare inom
EU-programmen fått avsluta sitt utbyte i förväg. Deltagarna i Moves har istället för utlandspraktik fått ta del
av praktik inom Sverige.
De projektbesök och utökade kontroller på plats
som MUCF behöver göra har till stor del skjutits upp,
vilket kan innebära att det arbetet kan komma att behöva prioriteras i större omfattning under kommande
år. För flera uppdrag har planerade utbildningar och
seminarier fått ställas om till digitala events. Under
digitala utbildningar och seminarier har det inte varit
möjligt att skapa en lika bra atmosfär för diskussioner
och möta deltagarna på samma sätt, vilket har medfört
utmaningar i att upprätthålla samma kvalité som på
fysiska utbildningar. Samtidigt har det skapat en annan
typ av tillgänglighet för deltagarna, i form av lägre
kostnader och ingen tidsåtgång för resor.

Resultatbedömning och utmaningar

Erasmus+ Ung och Aktiv-programmets syfte är att
bidra till att möta de utmaningar Europa står inför, till
exempel den höga ungdomsarbetslösheten. En prioritering för Erasmus+ är att främja inkludering av unga
med begränsade möjligheter, däribland unga nyanlända och unga som varken arbetar eller studerar. MUCF
har under 2020 tagit fram en inkluderingsstrategi för
EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren och arbetar aktivt med att projekt ska inkludera
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unga med begränsade möjligheter. Genom att bevilja
projekt till organisationer som arbetar aktivt med till
exempel HBTQ-frågor motverkar vi diskriminering av
denna målgrupp.
MUCF har under 2020 bidragit i arbetet att ta fram
kunskapsunderlag som tillåter jämförelser mellan
europeiska länder och uppmuntrar till utveckling av
erfarenhetsbaserade arbetsmetoder inom ungdomsområdet. Det har skett genom MUCF:s deltagande i
olika europeiska samarbeten, så som EKCYP och Youth
Wiki samt det nordiska Nabo-projektet. Samarbetets
mål är att genom ökad kompetens bland de som tar
besluten och genomför insatserna nå bättre kvalitet
och träffsäkerhet i arbetet.
2020 har myndigheten genomfört en informationssatsning om EU:s ungdomsstrategi. Syftet är att ge
tjänstepersoner på lokal nivå ett verktyg som kan hjälpa dem att se arbetet med ungas villkor, delaktighet
och inflytande i ett bredare perspektiv. Att utgå från
EU:s ungdomsstrategi i det lokala arbetet kan också
skapa större legitimitet för frågorna.
Det är en ständig utmaning för MUCF att skapa strategiska synergier genom de olika uppdrag som ingår i
myndighetens verksamhet. Under 2020 har det till exempel handlat som synergier mellan de olika programmen, som till exempel Solidaritetskåren och Moves.
MUCF avser att fortsätta vidareutveckla arbetet med att
stärka villkoren för unga som av olika skäl är utsatta.

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 Ungdomsdialog (tidigare Möten mellan unga och beslutsfattare).
Flera av de projekt inom Erasmus+ som drivs inom
ramen för KA1, ungdomsutbyten och kompetensutvecklingsprojekt för ungdomsledare, har pausats och
väntar på att det återigen ska bli möjligt att resa. Vissa
organisationer har blivit tvungna att helt ställa in sina
projekt. KA2-projekten, strategiska partnerskap, har i
större omfattning kunnat finna digitala lösningar för
att genomföra sina projekt.
Det befarades att pandemin skulle leda till färre
ansökningar, men myndigheten har tagit emot ungefär samma antal ansökningar som under tidigare år.
För att motverka effekterna av pandemin öppnade
EU-kommissionen en fjärde ansökningsrunda specifikt
för strategiska partnerskap med fokus på kreativitet
och kultur inom ungdomssektorn. Denna ansökningsrunda avslutas inte förrän i början av 2021 och finns
därför inte med i redovisningen i tabell 4.2.
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TABELL 4.2 E
 rasmus+ Ung och Aktiv, antal sökta och beviljade bidrag per
delprogram samt belopp, 2018–2020. Euro
2018
Sökt

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

EVS ackreditering

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

97

3 189 371

199

71

1 875 479

221

86

2 566 984

27

4

846 618

32

8

1 056 094

48

10

1 502 958

8

4

135 330

7

3

136 640

7

3

46 845

315

105

4 171 319

238

82

3 068 213

276

99

4 116 787

16

14

-

-

-

Beviljat (kronor)

TCA***
Summa

2020

280

Ungdomsdialog
Summa Erasmus+ Ung och Aktiv

2019

-

-

331

119

Beviljat (kronor)

1 091 542

-

-

238

82

Beviljat (kronor)

1 506 904

-

-

276

99

803 798

* Europeisk Volontärtjänst ingår sedan 2019 i programmet Europeiska Solidaritetskåren.
** Ansökningsrunda 4 för 2020 ingår inte i redovisningen, eftersom resultatet är inte färdigt.
*** Omräkning av kostnader har gjorts 2018 för att samma beräkningsmetod ska användas under åren 2018–2020.

TABELL 4.3 E
 uropeiska Solidaritetskåren, 2018–2020. Euro
2018
Sökt

Volontärskap

2019

Beviljat (euro)

Sökt

2020

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

16

11

612 310

39

31

1 614 768

35

30

1 762 025

Praktik och jobb

0

0

0

1

1

2 291

2

2

13 965

Solidaritetsprojekt

1

1

5 892

1

1

8 892

4

3

25 784

17

12

618 202

41

33

1 625 951

41

35

1 801 774

0

0

22

16

0

18

11

0

Summa Europeiska Solidaritetskåren
Quality Label

4

Beviljat (kronor)

NET

21

Europeiska Solidaritetskåren

Beviljat (kronor)

13 293

271 665

2 846

-

1 432 275

625 233

(S)TEC
Summa

Beviljat (kronor)

12

MUCF har i uppdrag att vara programkontor för Europeiska Solidaritetskåren, EU-kommissionens initiativ
för att främja solidaritet i Europa. Solidaritetskårens
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 medborgarskap och personliga utveckling samt berika organisationer och lokalsamhällen.
Europeiska Solidaritetskåren påverkades i stor
utsträckning av Covid-19-pandemin. Flera organisationer behövde ställa in eller ställa om sina aktiviteter
så de gick att genomföra mer digitalt. Organisationer
har rapporterat att de har fått svårare att rekrytera
volontärer och att få dem på plats i Sverige. Volontärer från tredjeland har haft svårt att erhålla viseringar
för att kunna resa till Sverige, på grund av ändrade
viseringsregler. Det har också rapporterats att det har

63

49

59

46

varit problem för volontärer att återvända hem, delvis
på grund av inställda flyg, men också på grund av
ändrade inresebestämmelser och svårigheter med att
få göra Covid-19-test via den svenska sjukvården.
Trots allt så har de flesta organisationer inom Solidaritetskåren valt att fortsätta driva sina aktiviteter och
har kunnat erbjuda platser till sina volontärer. En del
har behövt ställa om sin verksamhet och skicka nationella volontärer inom Sverige istället för att skicka dem
utomlands, men överlag har volontärprojekten fortsatt.
En del har kunnat erbjuda digitala lösningar för sina
volontärer, till exempel har vissa volontärer som valt att
resa hem kunnat genomföra arbetsuppgifter digitalt
och därmed kunnat fortsätta sin volontärtjänstgöring.
Det befarades att pandemin skulle leda till färre
ansökningar än vanligt, men myndigheten har tagit emot
ungefär samma antal ansökningar som tidigare år.
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ESF-projektet Moves

Syftet med Moves – Mobility Offering Valuable
Experience for Swedish Youth är att unga i utanförskap ska kunna bryta med en negativ social kontext
genom att få ta del av ett mobilitetsprogram med
praktik utomlands. Sveriges kommuner och regioner,
SKR, är projektägare och samarbetar med MUCF på
nationell nivå i projektet. MUCF:s roll i projektet är
att genomföra en lärande utvärdering på individnivå
samt att hitta synergieffekter med andra europeiska
mobilitetsprogram som Erasmus+ och Europeiska
Solidaritetskåren.
Projektet startade i december 2019 och har inte
ännu nått halvvägs. Det övergripande målet med
projektet är dels att stödja ungdomar så att de
genom deltagande i programmet ska kunna komma
in och stanna kvar på arbetsmarknaden, dels att
testa och kvalitetssäkra modellen för utlandspraktik
på nationell nivå. Projektets modell kommer från
Tyskland och har tidigare testats i ett flertal andra
Europeiska länder.
MUCF bidrar till projektet genom sin erfarenhet
som expertmyndighet för arbetet med unga som varken arbetar eller studerar och kommer att följa upp
deltagarnas utveckling. MUCF bidrar också genom
sin erfarenhet av transnationell mobilitet bland annat
genom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska
Solidaritetskåren. Synergier har skapats främst mellan
Moves och Europeiska Solidaritetskåren.

Eurodesk

Eurodesk syftar till att öka ungas kunskap om vilka
möjligheter som finns i Europa att studera, arbeta och
delta i utbytesprojekt. Detta görs genom att MUCF
informerar, utbildar och ger relevanta verktyg till lokala
Eurodesk-kontaktpunkter som arbetar nära unga på
lokal nivå.
I Sverige har Eurodesk ett nätverk som består av
kommunala verksamheter och civilsamhällesorganisationer. Genom utbildningar och erfarenhetsutbyten
inom nätverket får organisationer möjlighet att öka sin
egen kunskap om EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren för att sedan kunna sprida
den vidare.
Antal tillfällen för möten, erfarenhetsutbyten och
nätverk har ökat under 2020. Det har bidragit till att
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öka kontaktpunkternas kompetens och kunskaper i att
främja och använda EU-programmen på lokal nivå, i
samarbeten med andra organisationer och personer.
Under 2020 har fokus legat på att ställa om planerade möten och utbildningar till digitala format. Kontaktpunkters informationsaktiviteter gentemot unga har
ställts in eller ställts om, liksom deltagande i nätverk
och utbildningar på europeisk nivå.
MUCF bedömer att uppdraget kan vinna på att
utveckla nätverket genom att fokusera rekrytering mot
en mångfald av verksamheter med olika fokus och inriktning. Geografisk spridning av lokala kontaktpunkter
är också ett av målen med nätverket så att myndigheten kan nå ut till fler ungdomar.

European Knowledge Centre for Youth
Policy, EKCYP

Partnerskapet mellan EU och Europarådet driver
European Knowledge Centre on Youth Policy (EKCYP).
Partnerskapet fungerar som en tankesmedja och forskningsnav kring både metoder för det ungdomsnära arbetet och kunskaps- och forskningssammanställningar
kring ungdomspolitikens organisering och ungas
villkor i ett europeiskt jämförande perspektiv. Syftet är
att förbättra kunskapsöverföringar mellan forskning,
politik och praktik genom insamling och spridning av
information om ungdomspolitik, forskning och praktik
i och utanför Europa.
Partnerskapet omfattar alla EU-medlemmar och
andra medlemmar av Europarådet samt grannländer i
södra Medelhavsområdet. Vissa av aktiviteterna har ett
uttryckligt fokus på specifika regioner så som Östeuropa och Kaukasus, västra Balkan och södra Medelhavet.
Regeringen har utsett MUCF att representera
Sverige i samarbetet, med uppdraget att ta fram den
kunskap som Partnerskapet mellan EU och Europarådet efterfrågar. Uppdraget har under 2020 framför allt
handlat om att delta i pågående kunskapssammanställningar genom att bidra med information som belyser situationen i Sverige avseende nationella nätverk
för ungdomsforskning, effekterna av covid-19-pandemin på ungdomsområdet och om villkoren för och
erkännandet av ungdomsarbete.
Därtill har MUCF deltagit i det årliga mötet för
EKCYP-korrespondenterna samt på konferensen Youth
Knowledge Forum som Partnerskapet arrangerade.
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Konferensen hade följande teman: Stöd till kunskapsanvändning i ungdomsarbetet, kunskap och forskning
i dagens europeiska ungdomspolitik samt effekterna
av covid-19 på ungdomsområdet.

område samt styrning och ansvarsfördelning. Under
2020 har MUCF uppdaterat den svenska delen av Youth
Wiki-databasen, deltagit i framtagandet av komparativa
beskrivningar under ledning av kommissionens arbetsgrupp samt tagit fram en nationell spridningsmodell.

Övriga uppdrag
Nordiska barn- och ungdomskommittén

Youth Wiki

Den Europeiska kommissionens ungdomspolitiska
kunskapsportal Youth Wiki omfattar aktuell information om respektive medlemslands bidrag till den
europeiska ungdomspolitiken, genom omfattande
beskrivningar av tio prioriterade områden.
Syftet är att följa upp hur medlemsländerna arbetar
utifrån EU:s ungdomsstrategi och de olika överenskommelserna, både inom ungdomsområden och andra
samarbetsområden som berör unga, så som utbildning,
hälsa, kultur, arbetsmarknad, social inkludering och
så vidare. Målet är att insatserna och åtgärderna inom
ungdomsområdet bygger på den samlade kunskapen
och erfarenheten och därmed blir mer effektiva och
träffsäkra när det gäller att försäkra goda levnadsförhållanden för alla unga, smidigare övergång från utbildning till egen försörjning samt bredare delaktighet i
både nationella och EU-frågor bland unga.
MUCF ansvarar för beskrivningarna för Sveriges
del som bland annat omfattar nationell lagstiftning,
strategier, prioriteringar och initiativ på respektive

MUCF är Sveriges myndighetsrepresentant i Nordiska
barn och ungdomskommittén, NORDBUK. Under det
danska ordförandeskapet har NORDBUK arbetat vidare
med genomförandet av den tvärsektoriella strategin
för barn och unga i Norden 2016–2022, Norden ska vara
den bästa platsen i världen för barn och unga.
Verksamheten i kommittén har precis som all annan
verksamhet påverkats av Covid-19-pandemin. Av kommitténs fyra möten har tre av varit digitala, även övriga
aktiviteter har varit digitala.
Kommittén har deltagit i arbetet med Nordiska ministerrådets policy för integrering av hållbar utveckling,
jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.
Som ett led i arbetet att integrera dessa perspektiv har
flera utbildningsinsatser anordnats för förtroendevalda
och anställda inom Nordiska ministerrådet. Syftet har
varit att öka kunskapen om ett barnrättsperspektiv och
ungdomsperspektiv i allt arbete som görs. Särskilda
insatser har gjorts för att barnkonsekvensanalyser ska
kunna tillämpas i det nordiska arbetet.
Stödprogrammet ”Norden 0–30” fördelar medel till
ungdomsprojekt eller ungdomsaktiviteter. I år började
en egen expertgrupp att bedöma ansökningarna och
fördela medel. Sverige är representerad genom MUCF
i expertgruppen. Organisationer kan söka stöd tre
gånger under året. Av 83 ansökningar fick 30 projekt
bifall och de fick dela på 640 300 euro. En analys av
programmets ansökningsprocess och informationsmaterial har genomförts på uppdrag av kommittén, för att
säkra tillgängligheten för målgruppen.
NORDBUK har även bidragit i en process för att ta
fram statistik och indikatorer kring barns och ungas
livsvillkor i Norden. Verktygen ska öka möjligheterna
att jämföra villkoren för unga i Norden. Under hösten
beslutades att låta göra en studie som visar Coronakrisens konsekvenser för de mest utsatt barn och unga i
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Ett politiskt system

Så funkar EU
Perspektiv 4: EU = EU:s värderingar
EU:s värderingar är människans värdighet; frihet;
demokrati; jämlikhet; rätts-staten och respekt för de
mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för
personer som tillhör minoriteter.

EU:s beslutprocess har också blivit mer och mer
demokratisk. Sedan 1979 kan EU:s medborgare välja
representanter direkt till Europaparlamentet och nu är
Europaparlamentet med och fattar de flesta EU-beslut.

Genom att fler länder har blivit medlemmar i EU har
EU säkerställt en demokratisk stabilitet i hela Europa.

Norden. Kommittén beslutade även att utöka ungdomsrepresentationen i NORDBUK med unga representanter från Färöarna, Grönland och Åland.

Nordiskt projekt, ungas sociala
inkludering

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden är ett
projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet 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.
Unga människors röster kring sin vardag och hur
de upplever sina möjligheter och hinder har samlats
genom intervjuer. Från dessa berättelser har projektet
Nabo identifierat ett antal framgångsfaktorer för social
inkludering i Norden.
Inom uppdragets rapportserie Nabo – ungas röster
om social inkludering har fyra rapporter tagits fram under 2020, av Finland, Färöarna, Grönland och Danmark.
De övriga deltagande länderna, Island, Åland, Sverige
och Norge publicerade sina rapporter under 2019. Den
svenska rapporten bygger på Fokus 18 - Vilka ska med?
Ungas sociala inkludering i Sverige.
Förhoppningen är att uppdraget resulterar i att
kommuner, regioner och myndigheter framledes ska
arbeta mer strategiskt utifrån ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv och förstår värdet av att inkludera unga
i aktuella sakpolitiska frågor. Det är både samhällsekonomiskt effektivt och ökar tilliten i samhället. De flesta
av de planerade spridningsaktiviteter har behövt ställas
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in. Slutkonferensen ska genomföras under 2021.

Joint Working Group on Youth

MUCF har i uppgift att delta i ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsregionen och i arbetsgruppen Joint
Working Group on Youth (JWGY). Syftet med samarbetet i Barentsregionen är att tillsammans utveckla och
förbättra förutsättningarna för befolkningen i regionen
genom långsiktigt och hållbart arbete.
JWGY arbetar för att implementera ungdomsrekommendationerna inom Barents, vilket innebär att
inkludera ett ungdomsperspektiv även i de andra
arbetsgrupperna. Att ungdomsperspektivet ska
genomsyra och bli en naturlig del av arbetet i alla
arbetsgrupper inom Barentssamarbetet ska leda till en
förbättring av ungas levnadsvillkor i Barentsregionen.
Målgrupperna i JWGY inkluderar tjänstepersoner
på regional (regioner i Barents) och statlig nivå. Unga
som är aktiva i Barents Regional Youth Council är
också inkluderade i JWGY. Det har delvis varit svårt
att nå målgrupperna eftersom planerade möten med
JWGY har genomförts digitalt eller helt ställs in. De fyra
inplanerade mötena för 2020 reducerades till två. Även
den ungdomskonferens som planerades av Norge till
hösten 2020 har skjutits upp till hösten 2021.
MUCF har deltagit i möten med Committee of
Senior Officials (där utrikesdepartementet är sammankallande) vid tre tillfällen under 2020 (ett fysiskt och två
digitala möten). MUCF har även deltagit i möten med
JWGY vid två tillfällen under 2020 (ett fysiskt och ett
digitalt möte). Vid dessa möten deltog tjänstepersoner
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på regional och nationell nivå.
Samarbetsytorna i Barents är viktiga vad gäller bland
annat klimat- och näringsfrågor samt sociala frågor för
att utveckla social och ekonomisk hållbarhet i regionen.

Ett Europa för medborgarna

MUCF är ett nationellt programkontor och kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Kontaktpunkten ska bland annat fungera som länk
mellan potentiella stödmottagare och EU-kommissionen, göra programmet känt och använt och bistå
genom att ge information, råd och stöd till målgrupperna. EU-programmets syfte är att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. MUCF har ett
informationsuppdrag vilket innebär att öka kunskapen
om och främja deltagande i programmet i Sverige. De
ansökningar som skickas in hanteras centralt i Bryssel.
De projekt som beviljas måste beröra två av följande
tre ämnesområden: Främja samhällsengagemang och
solidaritet genom debatter, kampanjer eller andra
insatser som är kopplade till den politiska dagordningen i EU, ta in synpunkter om vad folk tycker om ett visst
tema som Europeiska kommissionen bestämmer varje
år eller skapa ett ideellt engagemang för att främja
solidaritet mellan EU-medborgare i olika länder.
Under perioden 2014–2020 har totalt 2 530 projekt
beviljats på EU-nivå, av totalt 14 222 ansökningar. Av
dessa har 103 projekt beviljats där kommuner eller organisationer från Sverige deltagit. Projekten har främst
fokuserat på teman som diskussioner om EU:s framtid,
Euroskepticism, främjande av interkulturella samtal
och att bekämpa stigmatisering av minoritetsgrupper.
Europa för medborgarna är ett bidragsprogram
inom EU som avslutas 2020. Nästa år kommer istället
ett nytt EU-program att starta, Citizens, Equality, Rights
and Values (CERV).

Myndigheten har publicerat fram en publikation
om Brexit som på ett överblickbart sätt förklarar en
högaktuell och komplex EU-fråga som berör väldigt
många människors vardag. Brexitpublikationen valdes
för att tydligt exemplifiera en aktuell EU-fråga som kan
väcka diskussion och engagemang om innebörden av
EU-medlemskapet. Det är också en fråga där det har
gått att se en skiljelinje mellan äldre och yngre.
EU-kurser på fem olika fritidsledarutbildningar och
folkhögskolor gjordes för att utbilda framtidens fritidsledare. För att kunna göra kunskapen mer tillgänglig
valde myndigheten att ta fram en webbutbildning,
något som också blev ett strategiskt bra val med tanke
på den rådande pandemin.

EU-kunskap

Uppdragets målsättning är att öka kunskapen om
och förståelsen för hur EU fungerar och påverkar och
att tydliggöra vilka möjligheter det finns att påverka i
EU-frågor.
Uppdraget syftar till att öka ungas och civilsamhällets inflytande även i frågor som inte direkt påverkar
dem, det vill säga mer övergripande samhällsfrågor,
utvecklings- och beslutsprocesser.
MUCF har under 2020 tagit fram en verktygslåda,
Prata EU, riktad till yrkesverksamma som möter unga
i gymnasieålder på deras fritid eller i skolan, och som
vill öka ungas kunskap och engagemang i frågor om
EU och demokrati. Verktygen ska göra det enklare för
informatörer att på ett interaktivt sätt sprida kunskap
om EU och att få unga engagerade i och intresserade
av EU-frågor.
Tillsammans med LSU har MUCF arbetat med att
sprida information och metoder för att öka antalet
unga delaktiga i EU:s ungdomsarbete.
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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.
Om det är möjligt och relevant bör information om
handläggningstid och ärendebalanser ingå i resultatredovisningen. Även kvalitet bör redovisas, om myndigheten bedömer det som väsentlig information.
MUCF:s redovisning gäller myndighetens beslut om
statsbidrag. 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 samlad i detta kapitel för att kunna förmedla
en helhetsbild av arbetet.
Redovisningen inleds med en presentation av myndighetens uppdrag. Därefter följer en övergripande analys
av myndighetens resultat. Vidare ges en samlad översikt
över vilka statsbidrag som har ingått i de två ärendetyperna 2020, 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 statsbidragens resultat.
Översikten över antal sökta och beviljade organisationsbidrag (tabell 5.1) samt över projekt- och verksamhetsbidrag (tabell 5.2) inkluderar inte slutrapporter
som handlagts under året. Slutrapporter är dock
inkluderade i presentationen av bidragshanteringens
kostnader. I ärendehanteringen inom handläggningen
av bidrag ingår hela arbetsprocessen runt bidragen,
från information om bidragen till beslut om ansökningar och beslut om inlämnade slutrapporter. En korrekt
bild av bidragens kostnader uppstår därför först när
hela arbetsprocessen inkluderas.

Uppdrag

MUCF har i uppdrag att fördela organisationsbidrag till
barn- och ungdomsorganisationer, organisationer bildade på etnisk grund och till hbtq-organisationer. Under
2020 hade MUCF även i uppdrag att fördela statsbidrag
med anledning av covid-19 till vissa organisationer som
bedriver verksamhet som riktar sig till människor i soci-
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alt särskilt utsatta situationer.
Myndigheten har därtill i uppdrag att fördela
statsbidrag i form av projektbidrag enligt gällande
förordningar. Under 2020 har MUCF fördelat projektbidrag enligt fyra förordningar: stödja barn- och ungas
självständiga organisering och inflytande i samhället,
motverka rasism och andra former av intolerans,
minska förekomsten av hot och hat i det offentliga
samtalet, stärka demokratin. Därtill har myndigheten
fördelat ett verksamhetsbidrag, för verksamheter som
förebygger och motverkar diskriminering.

Resultatanalys
Ta fram kunskap

MUCF har tagit fram tre rapporter om hur de bidrag
som myndigheten fördelar har använts. Rapporterna
bygger på slutredovisningar som handlades av myndigheten under 2019.

• Organisationsbidragens användning och effekter 2020
• Projektbidragens användning och effekter 2020
• Antidiskrimineringsverksamheter 2020
Sprida kunskap
Publikationer
Publikationerna ovan har spridits i 337 exemplar . Under 2020 har även 226 exemplar av 2019 och 2018 års
publikationer inom bidrag spridits.
Spridningstillfällen
MUCF har under 2020 arrangerat tre tillfällen för att
sprida information om statsbidrag, samt deltagit på
ett arrangemang som arrangerades Västra Götalandsregionen tillsammans med Västra Götalands län.
Sammanlagt har MUCF nått omkring 500 deltagare
genom dessa arrangemang. Den primära målgruppen
har varit civilsamhällesorganisationer. Även unga har
ingått som målgrupp för bidragsinformation.

Samverkan

Myndigheten har under 2020 samverkat med både andra statliga myndigheter och med civilsamhällesorganisationer. Bland annat har MUCF deltagit i en hearing
om bidragsfusk med andra myndigheter samt organi-
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serat och medverkat på möten och arbetsgruppsträffar
med barn- och ungdomsorganisationer.

Bidra till statlig samordning

MUCF ingår i ett nätverk med representanter från olika
bidragsgivande myndigheter och andra bidragsgivande aktörer. Syftet med nätverket är att samverka kring
bidragsfrågor, så som villkor för bidragsgivningen.
Våren 2020 organiserade MUCF en nätverksträff, där
bland annat Skatteverket informerade om pågående
kartläggning och kontroll av organisationers egna
uppgifter till olika myndigheter. Vidare påbörjades en
diskussion om mätning av bidragens effekter.

Påverkan av Covid-19-pandemin

MUCF har fördelat samtliga statliga bidrag planenligt,
trots den pågående pandemin. Många organisationer
har dock påverkats av den aktuella situationen. Pandemirestriktioner har medfört svårigheter i att både
rekrytera nya medlemmar, att anordna aktiviteter och
att förbruka organisationsbidraget från MUCF. Med
anledning av rådande pandemi och dess konsekvenser
för civilsamhället beslutade MUCF under 2020 att det
i ansökan om organisationsbidrag för bidragsår 2022
kommer att vara möjligt att välja mellan underlagsår
2019 och 2020 vid medlemsräkningen. Detta möjliggör för organisationerna att i detta avseende bortse
från år 2020 om året har inneburit en stor minskning i
medlemsantal. Då många organisationer har framhållit
svårigheterna i att förbruka organisationsbidraget,
bland annat på grund av inställda aktiviteter, beslutade
MUCF att godkänna att oförbrukade medel för verksamhetsår 2020 förs över till verksamhetsår 2021.
Även projektbidragen har påverkats av pandemin.
Främst handlar det om att organisationerna haft
svårt att genomföra projekten på det sätt som anges
i bidragsbeslutet. Organisationerna som kontaktat
MUCF beskriver svårigheter att genomföra aktiviteter
som förutsätter fysisk närvaro eller att nå målgrupper
då verksamheten är stängd. Många organisationer har
begärt att få förlängd tid för att genomföra projektet
då målen inte kan uppnås inom ursprunglig tidsram.
MUCF har i kontakten med organisationerna varit tillmötesgående och förlängt projekttid enligt förfrågan
samt reviderat projektidéer och generellt uppmuntrat
till omställning till digitala lösningar i den mån det går.
Ingen organisation har under 2020 meddelat MUCF att
den inte klarar av att genomföra sitt projekt.

Resultatbedömning och utmaningar

MUCF har under året fördelat sammanlagt nära 412
miljoner kronor i statsbidrag, vilket är en ökning med
81 miljoner kronor jämfört med 2019. Under 2020
togs 937 beslut om ansökningar eller slutrapporter för
organisationsbidrag och projekt- eller verksamhetsbidrag (2019 togs 724 beslut och 2018 togs 828 beslut).
Ökningen i antal beslut jämfört med 2019 beror bland
annat på att myndigheten fick två nya bidrag att
hantera som det fanns ett stort intresse för, samtidigt

som intresset för andra av myndighetens bidrag också
har ökat. Detta samtidigt som fyra uppdrag att fördela
bidrag inte förlängdes från 2019 till 2020.
Kvalitén i bidragsgivningen är fortsatt hög. MUCF
vidhåller alltjämt den striktare tolkningen och tillämpningen av demokratikriteriet i bidragsförordningarna.
En genomgång av de 29 domar som finns rörande
överklaganden av organisationsbidrag visar att domstolen har delat MUCF:s bedömning i sak i samtliga fall
förutom i två. Detta får betraktas som ett mått på att
MUCF:s bidragshantering håller hög kvalitet.
MUCF har under 2020 fortsatt med arbetet med systematiska förbättringar inom bidragsgivningen, det har
skett genom bland annat utökad granskning och tydligare
riktlinjer för sökande organisationer. Den utökade granskningen samt det pågående arbetet med förtydligande av
bidragens villkor är exempel på hur myndigheten under
året har arbetat med tillämpningen av demokrativillkoret.
Bland de viktigaste resultaten 2020 vill MUCF lyfta
utmaningen att fördela det bidrag på 50 miljoner som delades ut till organisationer som ger stöd till socialt särskilt
utsatta. Söktrycket var mycket högt och tidsplanen snäv,
men bidraget har ändå hanterats på ett mycket tillfredsställande sätt och har nått ut till rätt målgrupp.
MUCF vill även nämna den utmaning covid-19-pandemin har inneburit för både myndigheten och för
bidragens målgrupper. Det har bland annat handlat om
högre söktryck inom vissa bidrag, om medlemstapp i
organisationerna och om bidragsmottagarnas svårigheter att använda tilldelade medel på grund av omställning
i verksamheten. Här har myndigheten haft en dialog med
civilsamhället för att stödja och för att genom justeringar
i regler kunna skapa förutsättningar för organisationerna
att upprätta hålla sin verksamhet så gott som möjligt.
MUCF vill samtidigt peka på att 2020 är det första
året efter omlokaliseringsbeslutet 2017 där MUCF
kunde börja arbeta med kvalitetsfrågor på det sätt som
myndigheten önskar. Det är myndighetens bedömning
att verksamheten under omlokaliseringsperioden har
kunnat bedrivas på ett rättssäkert sätt men att mycket
av den stabilitet, effektivitet och kapacitet som kommer
med en erfaren och väl inkörd organisation självklart
inte har funnits där. Förstärkningen av myndighetens
förvaltningsanslag 2020 för att stärka arbetet med
bidragshanteringen var nödvändig, dock inte tillräcklig,
för att möjliggöra fortsatt kvalitetsutveckling.

Organisationsbidrag,
projektbidrag och
verksamhetsbidrag

Syftet för varje bidragsform anges i de förordningar
som styr bidragsgivningen. För organisationsstöden
är intentionen att stödja själva organiseringen samt
organisationernas initiativ och verksamhet utifrån olika
ändamål. För projektbidragen och verksamhetsbidragen är avsikten att främja eller stärka arbetet inom
ramen för de specifika syften som förordningarna
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TABELL 5.1 O
 rganisationsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag per
bidragstyp samt belopp, 2018–2020. Kronor
2018
UNGDOMSPOLITIK

Sökt

2019

Beviljat

Sökt

2020

Beviljat

Sökt

Beviljat

Barn och ungdomsorganisationer

122

112

71 999 969

124**

110

71 999 956

123

104

88 160 278

Barn- och ungdomsorganisationernas lokala verksamheter

121

111

139 999 970

123**

110

139 999 955

122

104

171 332 616

243

223

211 999 939

247**

220

245

208

Totalt*
CIVILSAMHÄLLESPOLITIK

Sökt

Beviljat

Sökt

211 999 911
Beviljat

Sökt

259 492 894
Beviljat

Organisationer bildade på etnisk
grund

75

54

18 904 999

66

51

18 905 000

64

47

18 905 000

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

11

9

9 298 000

11

9

9 297 999

14

11

11 298 000

231

17

48 000 000

Statsbidrag med anledning av covid-19
Totalt
Totalt samtliga

86

63

28 202 999

77

60

28 202 999

309

75

78 203 000

329

286

240 202 938

358

280

240 202 910

554

283

337 695 894

* Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag kan få både organisationsbidrag för organisationens verksamhet
och organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.
** Antalet avviker från informationen i motsvarande tabell i årsredovisningen 2019, där ett felaktigt antal uppgavs.

anger. Det kan till exempel handla om att främja ungas
självständiga organisering och inflytande i samhället.
Det kan också handla om att motverka rasism eller liknande former av intolerans eller att stärka demokratin.
Projektbidragen 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
2020 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 homosexuella,
bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, samt förordning (2011:65) om
statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
I juni fick MUCF uppdraget att fördela 48 miljoner
kronor till civilsamhället enligt förordning (2020:439)
om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa
organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig
till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Det
framgår av förordningen att formen för statsbidraget
är ett organisationsbidrag, men till skillnad från övriga
organisationsbidrag skulle de sökande organisationerna
uppge en budget för verksamheten. Förordningen gav
även MUCF mandat att prioritera bland ansökningarna
och ge företräde till de ansökningar som bedömdes ha
bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget.
Totalt fördelades under året drygt 337 miljoner
kronor i organisationsbidrag. Enligt det ursprungliga
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regleringsbrevet skulle myndigheten fördela 240 miljoner kronor i organisationsbidrag. Under året beslutade
regeringen om en förstärkning av organisationsbidraget till hbtq-organisationer genom en ökning av anslaget med två miljoner kronor under åren 2020–2022. Till
följd av konsekvenser av covid-19-pandemin fattade
regeringen beslut om att höja bidragsanslaget med ytterligare 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer årligen under åren 2020–2022.
Sammanlagt lämnades 554 ansökningar in om
organisationsbidrag för bidragsåret 2020 varav 283
beviljades (358 inlämnade och 280 beviljade 2019 samt
329 inlämnade och 286 beviljade 2018).
Det var således totalt 51 procent av ansökningarna
som beviljades för bidragsåret 2020, jämfört med 78
procent 2019 och 87 procent 2018. Den stora skillnaden mot föregående år kan förklaras av att andelen
beviljade ansökningar i statsbidraget med anledning av
covid-19 var sju procent. Totalt sökte 231 organisationer
om stödet varav 17 beviljades medel. Detta påverkar
den sammanvägda andelen av beviljade ansökningar
för organisationsbidrag som helhet för 2020, vilket blir
särskilt tydligt när det jämförs med föregående år.

Projekt- och verksamhetsbidrag

MUCF har under 2020 fördelat fyra projektbidrag och
ett verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
går till löpande arbete av antidiskrimineringsbyråer. Projektbidragen kan sökas av civilsamhället. Projekten kan
pågå upp till ett år och projektägarna ska tre månader
efter projektslut slutrapportera resultat kopplat till de
mål de formulerade vid ansökningstillfället. Det kan ock-
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TABELL 5.2 P
 rojekt- och verksamhetsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag
per bidragstyp samt belopp, 2018–2020. Kronor
2018
UNGDOMSPOLITIK

Sökt

2019

Beviljat

Sökt

Stöd till barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande

98

36

21 183 910

Bidrag till samverkansinsatser för unga
som varken arbetar eller studerar

49

20

17 150 000

Bidrag för projekt i samband med
skolval

17

7

1 670 053

164

63

Totalt
CIVILSAMHÄLLESPOLITIK

Sökt

40 003 963
Beviljat

2020

Beviljat

74

30

74

30

Sökt

Beviljat

18 469 142

113

26

18 469 142

113

26

Beviljat

Statsbidrag till verksamheter mot
rasism och liknande former av
intolerans

56

14

13 861 103

52

14

13 975 109

Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin mot våldsbejakande
extremism

69

24

13 475 174

31

11

13 307 500

Stöd för hälsofrämjande insatser till
romer

13

8

1 899 835

24

10

1 899 815

Statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala
resurscenter

18

5

3 272 588

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

12

4

6 000 000

14

6

5 999 500

148

20

8 228 210

48

13

4 918 705

Statsbidrag för projekt som syftar till
ökat valdeltagande

Sökt

Statsbidrag till projekt som syftar till
att stärka demokratin

18 388 296

18 388 296
Beviljat

85

19

13 964 174

32

7

6 000 000

124

10

7 750 000

Medel till studier om det civila
samhället

12

4

4 058 000

35

3

4 045 405

Statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

24

16

27 994 700

27

17

27 999 986

26

18

27 999 990

Totalt

352

95

78 789 610

231

74

72 146 020

267

54

55 714 164

Totalt samtliga

516

158

118 793 573

305

104

90 615 162

380

80

74 102 460

så finnas olika prioriteringar inom respektive stödform,
alternativt olika strategier i arbetet med att nå ut till den
specifika målgruppen som kan söka bidraget.
Det totala antalet ansökningar inom projekt- och
verksamhetsbidrag under 2020 var 380 (2019 var
antalet 305 och 2018 var antalet 516). Totalt beviljades
80 projekt- och verksamhetsbidrag, vilket är 21 procent
av de inkomna ansökningarna. Detta kan jämföras med
andelen beviljade ansökningar 2019 som var 34 procent
och 2018, 31 procent (tabell 5.2). Den lägre andelen
beviljade ansökningar 2020 berodde framför allt på ett
högt söktryck och få beviljade bidrag inom statsbidraget
till projekt som syftar till att stärka demokratin.
Under 2020 har myndigheten fördelat fyra projektbidrag och ett verksamhetsbidrag (till verksamheter som
förebygger och motverkar diskriminering) utifrån fem
olika syften och förordningar. En av bidragsformerna
finns inom ungdomspolitiken och fyra inom politiken för
det civila samhället.

Under året valde MUCF att i två av stödformerna
införa en särskild prioritering i ett försökt att nå ut
med bidragen till några specifika målgrupper. Inom
projektbidraget som syftar till att motverka rasism
och liknande former av intolerans var organisationer
som företräder nationella minoriteter en prioriterad
målgrupp. Inom stödformen som syftar till att främja ungas självständiga organisering och inflytande i
samhället identifierades organisationer verksamma i
utsatta områden samt i glesbygd eller landsbygd vara
särskilt prioriterade. Intresset var relativt stort. Inom
stödformen ungas organisering inkom 22 ansökningar
varav 7 fick bifall. Inom stödformen motverka rasism
och intolerans inkom 15 ansökningar varav 5 fick bifall.

Kvalitet i bidragshanteringen

MUCF följer upp bidragshanteringens effektivitet
och kvalitet på olika sätt. Även handläggningstid och
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TABELL 5.3 Ö
 verklaganden, 2017–2020. Antal
2020
Organisationsstöd

Etniska
organisationer

Totalt, 2017–2020

Barn- och
ungdomsorganisationer

HBTQ-organisationer

Covid-19

2017

2018

2019

2020

Av MUCF avslagna eller avvisade ärenden

17

19

3

214

53

33

31

253

Av organisationer överklagade ärenden

9

8

0

19

13

9

10

36

Av MUCF avvisade ärenden

2

1

-

-

-

-

-

3

Av domstol avvisade/avskrivna ärenden

-

1

-

-

1

0

2

1

Av domstol bifallna överklaganden

-

-

-

-

0

0

0

-

Av domstol avslagna överklaganden

-

-

-

-

11

9

7

-

Av domstol återförvisade ärenden

-

-

-

-

1

0

1

-

Av domstol ej avgjorda ärenden

7

6

-

19

0

0

0

32

Kommentar: Tabellen redovisar samtliga beslut fattade som avser bidragsåren 2017, 2018, 2019 och 2020. Detta innebär att siffrorna
kan ändras från ett år till ett annat beroende på utgången i överklagandena.

ärendebalanser följs upp. Myndigheten mäter också
nöjdheten 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 fortfarande MUCF:s bidragsgivning.
Effektivitet
MUCF mäter effektivitet genom att följa upp handläggningstiden. Det interna målet är att myndigheten ska
fatta beslut inom tre månader samt att det inte ska
finnas ärendebalanser. På våren handläggs vanligtvis
ansökningar om projektstöd och på hösten handläggs
organisationsstöden. Under året har dock ett projektstöd handlagts under hösten eftersom uppdraget
tillkom senare. Projektstöden har sedan i år sista ansökningsdag under februari och besluten fattas i slutet
av maj eller början av juni. Samtliga organisationsstöd
har under året fått sista ansökningsdag den 1 september och besluten fattas i december eller januari. MUCF
uppfyller därmed inte målet om att fatta beslut inom
tre månader från det att ansökan kommit in men anser
att en längre handläggningsperiod ökar rättssäkerheten i handläggningen samt ger bättre förutsättningar
för att formulera enskilda och sakliga avslagsbeslut.
Det totala antalet ansökningar om projektbidrag ökade med 25 procent från året innan. Samtidigt minskade
antalet projekt- och verksamhetsbidrag som MUCF har i
uppdrag att fördela från 8 till 5. Det medförde ett mycket större ansökningstryck på flera av bidragen under
2020, jämfört med året innan. För de tre projektbidrag
myndigheten hade att fördela under både 2019 och
2020 ökade antalet ansökningar med 64 procent, från
140 till 230 ansökningar. Däremot var antalet ansökningar avseende verksamhetsstöd för att förebygga och
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motverka diskriminering på liknande nivå som året innan. Beslutet att förlänga handläggningsperioden togs
innan ansökningarna kom in, men den längre handläggningsperioden bidrog till att bibehålla en rättssäker
bidragshantering trots det ökade antalet ansökningar.
Vidare har MUCF inga ärendebalanser på ansökningar och därmed är den delen av 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 kommer in nya uppgifter.
• Organisationerna förstår myndighetens beslut.
Myndighetens beslut ska hålla för överklagande
Under 2020 har organisationer överklagat MUCF:s beslut om att avslå ansökningar i 36 fall, varav 32 kommer
att avgöras i domstol. Domstolen hade vid utgången av
2020 ännu inte avgjort något av dessa ärenden. (Myndigheten tog även emot och avvisade ett överklagande
om ett beslut om bifall, som inte kan överklagas, från en
part som inte var behörig att överklaga beslutet.)
Under 2019 meddelade Kammarrätten i Stockholm
dom i ett mål som initierades hos MUCF redan 2016
(Sveriges unga muslimer, SUM). Kammarrätten delade
i huvudsak MUCF:s bedömning om att SUM inte levde
upp till förordningens krav att bedriva en verksamhet
i enlighet med demokratins idéer. SUM överklagande
Kammarrättens beslut och i juni 2020 beslutade Högsta förvaltningsrätten att inte bevilja prövningstillstånd
och att Kammarrättens dom står fast.
En genomgång av domar i samtliga 29 överkla-
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ganden som sedan 2016 har prövats i domstol visar
att domstolen har delat MUCF:s bedömning i sak i
samtliga fall förutom i två. Ett av besluten är från 2016
(för bidragsår 2017) och gällde vilka krav MUCF kunde
ställa på en organisations hantering av sin egen ekonomi. Det andra beslutet är från 2019 och är ett ärende
som återförvisades då domstolen bedömde att MUCF
inte prövat samtliga omständigheter i ärendet. Utöver
dessa har tre överklaganden avvisats av domstolen och
ett avskrivits och därför inte prövats. Utfallet i domstol
i dessa ärenden får betraktas som en tydlig indikation
på att MUCF:s bidragshantering håller hög kvalitet.
Antalet begärda omprövningar är lågt
MUCF har under året fått in begäran om omprövning
av beslut om organisationsstöd i 36 fall. Tre ärenden
avvisades av MUCF. Myndigheten har efter omprövning
inte funnit anledning att ändra beslutet i de återstående
33 ärendena och har lämnat över besluten till förvaltningsrätten för vidare prövning. Ett av ärendena har avvisats av
förvaltningsrätten. Ökningen från föregående års inkomna
överklaganden kan förklaras dels genom att myndigheten
har utökat granskningen av de sökande organisationerna
och därmed har upptäckt fler brister som lett till avslag.
Ökningen kan också förklaras av att myndigheten under
2020 fick ett nytt organisationsbidrag att fördela, statsbidrag med anledning av covid-19 till organisationer som
arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer,
vilket med anledning av högt söktryck ledde till ett stort
antal avslag och även flera överklaganden.
Trots ökningen av överklaganden så var det endast
13 procent som överklagade ett avslag eller en avvisning 2020 jämfört med 32 procent året innan.
Myndigheten initierar ärenden om återbetalning när det
inkommer nya uppgifter
MUCF har under 2020 fattat beslut om återkrav i 66
fall. Av dessa var 60 frivilliga återbetalningar och 6
ärenden rörde fall där MUCF initierat ett återkrav av
någon anledning. Alla 6 ärenden har gått vidare till
inkasso eftersom organisationerna inte inkommit med
redovisning eller betalat tillbaka avsedda medel.
Organisationerna förstår myndighetens beslut
MUCF följer årligen upp målgruppernas bedömning av
kvaliteten i myndighetens bidragsgivning genom en
enkätundersökning.
Målgruppsenkäten som myndigheten varje år skickar ut till de som under året mottagit ett beslut (bifall
eller avslag) på sin bidragsansökan används för att
identifiera utvecklingsområden och för att få återkoppling på genomförda förbättringsåtgärder. Respondenterna inom organisationsbidrag får ta ställning till
elva påståenden om bidragens tillgänglighet, handläggningens rättssäkerhet och effektivitet. För de som
ansökt om projektbidrag är antalet påståenden nio.
MUCF valde att inte skicka ut målgruppsundersökningen till de organisationer som ansökte om statsbidrag med anledning av covid-19 för människor i socialt

särskilt utsatta situationer. Anledningen till detta var
att bidraget bedömdes vara en tillfällig satsning och att
uppdraget skulle utföras med en mycket kort ansöknings- och handläggningsperiod som inte kunde jämföras med den ordinarie bidragshanteringsprocessen.
I årets enkät tillfrågades totalt 552 representanter
som fått beslut om organisationsbidrag (201) eller
projektbidrag (351). Svarsfrekvensen för organisationsbidrag var 51 procent och för projektbidrag 45
procent. Resultaten är inte helt tillförlitliga på grund
av det relativt höga svarsbortfallet, men MUCF väljer
att nedan ändå redovisa svaren då det är viktigt att ha
denna återkommande diskussion runt kvaliteten på
bidragshanteringen.
Det sammanvägda resultatet av enkäten för år 2020
var att 74 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). 2019 var det 83 procent och 2018 var det 80 procent.
Myndigheten anser att resultatet är tillfredsställande om
90 procent anser att bidragshanteringen i mycket eller
ganska hög grad är tillgänglig, rättssäker och effektiv.
Enkäten ger värdefullt underlag för myndighetens utvecklingsarbete. Generellt är organisationerna mer nöjda
med tillgänglighet och rättssäkerhet än med effektivitet.
81,5 procent av de som söker organisationsbidrag och
75 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 efterfrågade kompletteringar är för kort. Det är dock värt att nämna att det när
det gäller projektbidragen är en mindre andel av organisationerna som ombeds att komplettera sin ansökan.
Detta beror på att myndigheten endast går vidare med
de ansökningar som i en konkurrenssituation bedöms ha
bäst förutsättningar att uppnå stödformens syfte.
I övrigt kommenterar flera respondenter att MUCF:s
process upplevs som mycket tydlig och effektiv. Resultaten av enkäten visar i övrigt att myndigheten, särskilt
inom projektstöden, behöver bli bättre på att tydliggöra villkor och krav, samt fortsätta att utveckla kvaliteten
på beslutsmotiveringar vid avslag.
Att målgruppen överlag är mindre nöjd än året innan
kan möjligen hänföras till den åtstramning i praxis som
skett under det senaste året samt de högre krav som
ställs på tydlighet och mätbarhet i projektplaner. Förhoppningsvis kommer organisationerna bli mer nöjda
igen när de nya kraven har etablerat sig. Myndigheten
behöver även arbeta vidare med det utvecklingsarbete
som har påbörjats under året samt bli tydligare i sin
kommunikation kring bidragsgivningen för att förväntningar och verklighet ska kunna mötas.

Kontrollinsatser och utvecklingsarbete

MUCF har under 2020 fortsatt arbetet med systematiska förbättringar inom bidragsgivningen. Kvaliteten i
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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).
En stor del av arbetet med att säkerställa kvaliteten
i bidragsgivningen handlar om att ställa ökade och
tydligare krav på konkreta beskrivningar av projektet
i samband med handläggningen av ansökan. Ju mer
konkret mål, genomförandeplan och budgetförslag
kan formuleras i en projektansökan, desto säkrare
fördelning av projektmedlen kan MUCF göra. Att ställa
liknande krav på konkreta beskrivningar i samband
med att projektet slutrapporteras bidrar också till att
kvalitetssäkra bidragsgivningen.
Under våren 2019 formulerade MUCF generella
villkor för projektbidragen. Villkorens syfte är att
tydliggöra hur projektmedlen får användas samt hur
redovisningen av projektet ska göras. I de generella
villkoren framgår att MUCF kan fatta beslut om att
återkräva hela eller delar av bidraget om det används
på ett sätt som strider mot MUCF:s bestämmelser. Ett
ytterligare steg i att förbättra rutinerna kring ökad
kvalitet inom bidragsgivningen gjordes i samband med
ansökningsförfarandet 2020 då dessa generella villkor
bifogades ansökan om projektbidrag. Den person som
skriver under ansökan intygar då att denne har läst
och godkänt de generella villkoren.
Utvecklingsarbete
MUCF:s förvaltningsanslag utökades 2020 med 2,3 miljoner kronor i syfte att stärka arbetet med bidragshantering. Förstärkningen har inneburit att myndigheten
under året har haft möjlighet att påbörja ett nödvändigt utvecklingsarbete gällande demokrativillkoret
och en översyn av den ekonomiska redovisningen i
ansökningarna.
MUCF har sedan 2016 prioriterat arbetet med
demokratikriteriet i bidragsförordningarna. En ny och
striktare tillämpning av demokratikriteriet har införts
tillsammans med förbättrade kontroller och informationsinsatser avseende den demokratiska verksamheten i organisationerna.
Det uppstod en diskussion bland barn- och ungdomsorganisationerna i samband med MUCF:s beslut
om organisationsbidraget för 2020. Myndigheten
hade utvecklat en praxis rörande krav på demokratisk
uppbyggnad som ifrågasattes, både när det gällde
myndighetens ställningstaganden och hur dessa hade
kommunicerats till barn- och ungdomsorganisationerna. MUCF påbörjade därför en dialog med organisationerna angående tidigare avvägningar och beslut
samt hur dessa kommunicerats. Myndigheten fick en
bild av att organisationerna upplever att det saknats
tydliga ställningstaganden från myndighetens sida
som klargjort de krav som ställts. Samtidigt väntade
myndigheten på 35 domar i överklaganden som nästan samtliga rör demokratisk uppbyggnad. MUCF valde
därför under höstens handläggning av kommande års
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organisationsbidrag att inte fortsätta den striktare tolkning som under det föregående året föranledde avslag
och påpekanden i flera ärenden, i väntan på eventuell
vägledning i dessa frågor.
Under året har myndigheten ständigt arbetat med
att göra det tydligt för de sökande organisationerna
vilka regler och villkor som gäller för att vara berättigad statsbidrag från MUCF.
För att skapa en bättre dialog med civilsamhället
etablerade MUCF under 2020 två arbetsgrupper med
representanter från barn- och ungdomsrörelsen. Den
ena arbetsgruppen ser över ansökningsprocessen och
den andra ser över frågor som rör organisationernas
demokratiska uppbyggnad, så som stadgar och innebörden av god föreningssed.
Under handläggningen år 2019 genomfördes inte
rutinmässig utökad granskning av organisationerna i den omfattning som var planerat. Detta ledde
till att fler organisationer än vanligt genomgick en
utökad granskning i 2020 års handläggning istället.
Granskningen syftar bland annat till att säkerställa att
organisationerna lever upp till de krav som ställs på demokratisk uppbyggnad i förordningen. Under hösten
har MUCF även genomfört en utökad granskning av
ekonomin på ett urval av ansökningarna inom organisationsbidragen för 2021.
Ett annat exempel på arbete för att öka kvaliteten
inom bidragsgivningen är nya arbetsprocesser för att
öka samsynen mellan stödformerna. Från och med
2020 diskuteras samtliga frågor kopplade till både projektbidragen och organisationsbidragen samlat. Detta
ger bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning
av ansökningar.
Det etablerades även en intern arbetsgrupp med
representanter från myndighetens avdelningar för
statsbidrag, för internationellt samarbete och för kunskapsstöd som har till uppdrag att skapa rutiner för att
förebygga och förhindra att bidrag delas ut till organisationer som inte har rätt till bidrag.

Kostnader för administrationen
av bidrag
I detta avsnitt redovisar MUCF styckkostnader för
myndighetens bidragsbeslut, beskriver faktorer som
påverkar kostnaden för bidragshanteringen samt jämför kostnaderna med tidigare år.
Arbetet med administration av bidragen omfattar
allt från information om bidragen till beslut om ansökningar och om inlämnade slutrapporter. Den följande
redovisningen innehåller därför kostnader som uppstår 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
beslut om slutrapporter när antal beslut redovisas.
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Den totala kostnaden för organisationsbidrag
respektive för projekt- och verksamhetsbidrag framgår
av tabellerna 5.4 och 5.6. Kostnaderna per bidragsform 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 2020 års verksamhetskostnader, myndighets- och avdelningsgemensamma
kostnader 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 portokostnader) som inte ingår i de myndighetsgemensamma
kostnaderna. I de myndighetsgemensamma kostnaderna (motsvarande 348 tkr för en årsarbetskraft 2020)
ingår bland annat kostnader för lokaler, it, kontorsmaterial och löner till stabspersonal. De avdelningsgemensamma kostnaderna (för avdelningen för
statsbidrag motsvarande 249 tkr för en årsarbetskraft
2020) innehåller bland annat kostnader för avdelningschef, kvalitetsutvecklingsinsatser, arbete med processer och rutiner samt administrativa kostnader som
avdelningsmöten och telefoni.
Ett bidrags lönekostnader inkluderar alla medarbetare som har arbetat med det aktuella bidraget (med
undantag för stabspersonal). Fördelningen av medarbetarnas tid på olika bidrag sker utifrån medarbetarnas 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 i genomsnitt
för varje slutrapport kan krävas resurser runt 1,2 tkr för
handläggning, diarieföring och eventuella återbetalningskrav. Detta är insatser som finansieras över förvaltningsanslaget. För 2020 gällde detta 54 slutrapporter.
Som tabellerna 5.5 och 5.7 visar så skiljer sig kostnaderna 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 aktiviteter utöver
de ordinarie för att förmedla kunskap om bidraget, om
målgrupperna behöver särskilda informationsåtgärder
och stöd i ansökningsprocessen, om det ställs särskilda krav på handläggningen av ansökningar och på
slutredovisningar samt om det finns särskilda krav på
återrapportering, analys och spridning av resultat. Ut
över 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, nätverksbyggande 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 omlokaliseringen. Dessa år kan därför inte fullt ut anses vara
representativa när det gäller vad bidragshantering på
MUCF kostar.
Kostnader för organisationsbidrag
MUCF tog 432 beslut om organisationsbidrag 2020.
Detta är en fördubbling jämfört med året innan. Ökningen uppstod på grund av det bidrag med anledning
av covid-19 som myndigheten fick att fördela våren
2020. Bidraget lämnas enligt förordningen i form av ett
organisationsbidrag.
På grund av den stora volymen ansökningar om
covid-19-bidraget, och att bidragshandläggningen
utfördes under mycket kort tid, har genomsnittskostnaden för alla myndighetens organisationsbidrag
påverkats markant (tabell 5.4). Myndighetens samlade
kostnad för hantering av organisationsbidrag ökade
från 5,3 miljoner kronor till 6,7 miljoner kronor. Av
dessa utgjorde covid-19-bidraget nästan 2,3 miljoner.
Kostnaden för bidragsbeslut inom stödet till barnoch ungdomsorganisationerna har ökat från 21 till 25
tusen kronor per beslut. Som myndigheten redovisar
under rubriken Kvalitet i bidragshanteringen så har
det funnits ett fokus på arbetet med demokrativillkoret
och förtydligande av villkoren för bidragen. Därtill har
det genomförts en utökad granskning av flera organisationer än förra året. Samlat har detta arbete medfört
en ökning i de administrativa kostnaderna på 4 tusen
kronor per beslut.
Arbetet med organisationsbidrag till de etniska
organisationerna har varit mindre omfattande 2020
än året innan. Styckpriset per bidragsbeslut reducerades från 33 tusen kronor till 18 tusen kronor. Främst
hänger detta samman med att MUCF fick i uppdrag
att under hösten, när organisationsbidragen handläggs, även fördela statsbidrag till projekt som syftar
till att stärka demokratin. Organisationsbidraget till de
etniska organisationerna hanterades på ett rättssäkert
sätt, men det fanns inte kapacitet att genomföra lika
omfattande granskningar som året innan.
Kostnaden för hantering av bidraget till hbtq-organisationer varierar från år till år. Antalet ansökningar är
så lågt att även mindre ändringar i de totala kostnaderna kan ge stora utslag i kostnaden per beslut.
Myndighetens bedömning är att 2020 har varit nära ett
normalår i hanteringen av detta bidrag.
MUCF fick 4 juni i uppdrag att fördela statsbidrag med
anledning av covid-19-pandemin till organisationer som
arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer. 1 juli kunde myndigheten fatta beslut i samtliga
231 ansökningar som hade inkommit när ansökningsperioden avslutades 21 juni. Uppdraget medförde stora
insatser av många medarbetare under en kort period,
även förberedelser och informationsinsatser krävde sitt,
och priset per bidragsbeslut blev 9 tusen kronor.
Antalet beslut om organisationsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationer i tabell 5.5 avviker från antalet
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TABELL 5.4 B
 eslut om organisationsbidrag, 2015–2020. Antal och tkr
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Antal beslut

320

328

349

208

218

432

- ungdomspolitik

115

114

123

122

141

123

- civilsamhällespolitik

205

214

226

86

77

309

2 477

3 305

3 286

4 613

5 348

6 749

8

10

9

22

24

16

Kostnad tkr
Kostnad per beslut, tkr

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

TABELL 5.5 K
 ostnad per beslut om organisationsbidrag, 2015–2020. Antal och tkr
Kostnad per beslut, tkr
2015

2016

2017

2018

Antal
beslut
2019

Kostnad,
tkr

2020

UNGDOMSPOLITIK
Barn- och ungdomsorganisationer

9

9

13

21

21

25

123

3 102

11 *

18

11

21

33

18

64

1 162

10

14

25

36

16

22

14

313

9

231

2 172

CIVILSAMHÄLLESPOLITIK
Organisationer bildade på etnisk
grund
Organisationer för homosexuella,
bisexuella, transsexuella eller personer
med könsöverskridande identitet eller
uttryck
Statsbidrag med anledning av covid-19

* Kostnaden per beslut har justerats upp med 1 tkr jämfört med årsredovisningen 2015 då en andel av avdelningens gemensamma
kostnader ingår sedan 2016.

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
nästkommande år och beslut tas för ansökan och slut
rapport vid samma tillfälle.
Kostnader för projekt- och verksamhetsbidrag
MUCF tog 958 beslut 2020 om ansökningar och
slutrapporter inom projekt- och verksamhetsbidrag,
inkluderat beslut inom de europeiska programmen.
Antalet beslut har ökat med 113 jämfört med 2019. Antalet olika bidrag som MUCF handlägger har samtidigt
reducerats från 10 till 7.
MUCF hade ett stort antal nya medarbetare efter omlokaliseringen och ville undvika att antalet ansökningar
skulle bli högre än vad myndigheten hade förutsättningar att hantera. Under 2020 har förutsättningarna varit
annorlunda och myndigheten har tagit flera initiativ
för att sprida information om bidragen. Även detta har
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bidragit till ökningen i antal ansökningar.
I tabell 5.6 presenteras den genomsnittliga kostnaden per beslut om projekt- eller verksamhetsbidrag.
I tabell 5.7 presenteras genomsnittskostnaden för
de enskilda bidragen. Som tabell 5.7 visar så varierar
kostnaden kraftigt mellan de olika bidragen. Genomsnittskostnaden för alla bidrag i tabell 5.6 ger därför
inte rättvisande bild av vad det kostar myndigheten att
administrera ett projekt- eller verksamhetsbidrag.
Bland annat påverkas kostnaden per beslut i tabell
5.6 mycket av att Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren utgör över 70 procent av de totala kostnaderna men under 50 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
Solidaritetskåren är därför ofta högre än för många
nationella statsbidrag.
Kostnaden per bidragsbeslut inom statsbidraget till
barns och ungdomars självständiga organisering och
inflytande är lägre än 2019. Antalet ansökningar var
högre 2020 och myndigheten har kunnat genomföra en
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TABELL 5.6 B
 eslut om projekt- och verksamhetsbidrag, 2015–2020.
Antal och tkr
2015
Antal beslut

2016

2017

2018

2019

2020

1 057

1 076

1 135

1 083

845

958

- ungdomspolitik

567

624

661

676

487

620

- civilsamhällespolitik

490

452

474

407

358

338

11 195

13 616

18 059

26 744

25 857

22 132

11

13

16

24

30

23

Kostnad tkr
Kostnad per beslut, tkr

TABELL 5.7 K
 ostnad per beslut om projekt- och verksamhetsbidrag, 2015–2020.
Antal och tkr
Kostnad per beslut, tkr
2015

2016

2017

2018

Antal
beslut
2019

Kostnad,
tkr

2020

UNGDOMSPOLITIK
Stöd till barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande

4

Bidrag till samverkansinsatser för unga
som varken arbetar eller studerar

6

6

11

16

17

17

17

7 *****

Bidrag för projekt i samband med
skolval
Erasmus+ **

12

147

1 742

7
19 *

15

23

Europeiska Solidaritetskåren
Avslutade projektbidrag ***

31

41

30

381

11 477

60

62

62

72

4 498

0,5

0,5

1

1

1

20

24

13

12

17

14

13

100

1 312

10

124

1 225

17

37

639

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET
Statsbidrag till verksamheter mot rasism
och liknande former av intolerans

8*

Projekt som syftar till att stärka
demokratin
Verksamhet som värnar demokratin
mot våldsbejakande extremism ****

10

18

18

23

29

Stöd för hälsofrämjande insatser till
romer

40 *

22

15

41

36

Statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala
resurscenter

11

15

22

23

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

78

56

Statsbidrag för projekt som syftar till
ökat valdeltagande

11

14

Medel till studier om det civila samhället

6

16

14

32

15

Statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

16

13

14

34

31

27

43

1 173

1

1

34

40

Avslutade projektbidrag ***

* Kostnaden per beslut har justerats upp med 1 tkr jämfört med årsredovisningen 2015, då en andel av avdelningens gemensamma
kostnader nu medräknas.
** Erasmus+ innehåller även beslut om slutrapporter i projekt från föregående programperiod.
*** Myndigheten har tagit beslut om slutrapporter för projektbidrag där uppdrag och finansiering avslutades före årsredovisningsåret.
**** Värna demokratin innehåller för åren 2015 och 2016 beslut om slutrapporter även från statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och statsbidrag till verksamhet mot våldsbejakande extremism.
***** Samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar innehåller endast handläggning av slutrapporter.
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mer kostnadseffektiv handläggning än året innan när
arbetet präglades av kompetensöverföringsinsatser.
Även inom arbetet med bidrag till verksamheter
mot rasism och liknande former för intolerans var
antalet ansökningar högre än året innan, antalet beslut
ökade med 26 procent. Kostnaden per bidragsbeslut
ligger på samma nivå som 2019.
Kostnaden per bidragsbeslut inom statsbidrag för
insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet var lägre 2020 än året innan, antalet ansökningar
betydligt högre. MUCF gjorde en särskilt insats 2019 för
att öka intresset för bidraget, detta har gett bra resultat.

Utmaningar kopplade till finansieringen
av bidragshanteringen
Belastningen på förvaltningsanslaget ökar
MUCF finansierar i dag arbetet med tre organisationsbidrag (till barn- och ungdomsorganisationer,
etniska organisationer och hbtq-organisationer) samt
ett projektbidrag (till barn och ungas självständiga
organisering och inflytande) fullt ut över förvaltningsanslaget. Under perioden 2015 till 2020 har
kostnaderna för hanteringen av bidragen ökat med
nästan 4 miljoner kronor, i takt med ökande krav på
och behov av kontroll, granskning samt utveckling av
bidragens villkor och kommunikationen runt dessa.
2020 var samtidigt det första året när begränsningar
i myndighetens resurser, främst i form av anställda
bidragshandläggare, i samband med att nya uppdrag
tillkom framtvingade en prioritering som ledde till
lägre insatser inom ett av bidragen.
MUCF:s förvaltningsanslag utökades 2020 med 2,3
miljoner kronor i syfte att stärka arbetet med bidragshantering. Myndigheten vill peka på att förstärkningen, trots att den var välkommen och välbehövlig,
inte räcker för att MUCF ska kunna leva upp till de
krav och förväntningar som ligger på myndigheten. I MUCF:s budgetunderlag 2021–2023 beskrev
myndigheten nödvändigheten av en förstärkning av
förvaltningsanslaget i flera steg för att möta de behov
som bidragshanteringen medför. Behoven har inte
ändrats. Om inte mer resurser tillförs till bidragshanFigur 5.1 Kostnader bidrag finansierade över

tering blir konsekvensen att myndigheten behöver
nedprioritera andra delar av verksamheten, som till
exempel kunskapsproduktionen inom ungdomspolitiken eller stödet till kommuner. Alternativt måste
kraven på kontroll och kvalitetsarbete inom bidragshantering läggas på en lägre nivå.
Uppdrag med egna administrativa medel är
underfinansierade
Även inom arbetet med bidrag där MUCF får administrativa medel för bidragshandläggning finns utmaningar. Kostnaderna för bidragshanteringen är kopplade till
komplexiteten i uppdraget, till exempel när det gäller
val av målgrupp, krav på handläggningen och förväntningar när det gäller uppföljning och spridning av
resultat. Antalet ansökningar har också stor betydelse.
Både MUCF och uppdragsgivaren behöver ta höjd för
dessa faktorer vid beslut om administrativa medel. I
nuläget måste underskottet hanteras över myndighetens förvaltningsanslag om medlen inte räcker till,
exempelvis när antalet ansökningar blir mycket högre
än förväntat.
MUCF:s beräkning av bidragshanteringens kostnader visar att det i fem uppdrag att fördela bidrag fanns
en differens mellan de faktiska kostnaderna och de
administrativa medel som följde med uppdragen (figur
5.2). Differensen blev totalt nära 1,9 miljoner kronor.
(Differensen framgår inte på samma sätt i den ekonomiska redovisningen, där endast en del av de gemensamma kostnaderna är fördelade.) För två uppdrag är
differensen särskilt stor. Det ena är det nya bidraget till
projekt som stärker demokratin som fick många flera
ansökningar än förväntat och därmed högre kostnader. Det andra är uppdraget att fördela bidrag till
verksamheter mot rasism och liknande former för intolerans. MUCF har arbetat med bidraget sedan 2008.
Administrationen av uppdraget ska delfinansieras
över förvaltningsanslaget. De administrativa medlen
motsvarar dock endast en mindre del av de faktiska
kostnaderna då antalet ansökningar är högt och arbetet med kontroll och uppföljning mer omfattande än
när bidraget först lades på myndigheten.

Figur 5.2 Kostnader och administrativa medel, 2020. Kronor

förvaltningsanslaget, 2015–2020. Tkr

2 500 000

8 000

2 000 000

7 000

1 500 000

6 000
5 000

1 000 000

4 000

500 000

3 000
2 000

0

1 000

Verksamheter
mot rasism och
liknande former
av intolerans

0
2015
    Barn / ungdom

52 | Bidrag

2016
    Etniska

2017
    HBTQ

2018

2019

Verksamhet
som förebygger
och motverkar
diskriminering

2020

    Barn/ungas organisering

    Kostnad

Projekt som syftar till att stärka
demokratin

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

    Administrativa medel

Statsbidrag med
anledning av
covid-19

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2020

Bidragens användning och
effekter
Målet för politiken för det civila samhället är att förbättra 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 samhällsutvecklingen och välfärden. Statsbidrag är ett sätt att stärka
det civila samhällets förutsättningar.
MUCF tar varje år fram rapporter till regeringen om
organisationsbidragens och projektbidragens användning och effekter. MUCF lämnade 2020 ett antal förslag
rörande hur myndigheten skulle kunna fördjupa
kunskapen om hur bidragen används och vilka effekter 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.
Organisationsbidrag
Organisationsbidragen har en särskilt viktig betydelse
för organisationers roll som röstbärare, opinionsbildare
och granskare av den offentliga maktutövningen. Detta
eftersom organisationsbidragen styr organisationerna i
lägre grad än projekt- och verksamhetsbidragen.
Organisationerna själva anger att organisationsbidragen är mycket viktiga för deras existens och möjlighet att bedriva löpande verksamhet. Bidragen utgör
mer än hälften av organisationernas totala intäkter.
För etniska organisationer utgjorde stödet i genomsnitt 74 procent av de totala intäkterna under 2019, för
hbtq-organisationerna handlade det om lite drygt 70
procent och för barn- och ungdomsorganisationerna
utgjorde stödet i genomsnitt 58 procent.
Organisationsbidraget ger stabilitet och möjliggör kontinuitet och utveckling samt underlättar för
organisationerna att söka 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 organisationen 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 organisationer och i flera medlemsföreningar inom samma
organisation vilket gör siffran ungefärlig, men MUCF
bedömer att runt 810 000 medlemmar indirekt får ta
del av de bidrag som fördelas inom de tre förordningar som myndigheten fördelar stöd inom. Av dessa är
runt 654 000 medlemmar inom barn- och ungdomsor-

ganisationerna i åldersspannet 6–25 år, runt 144 000
medlemmar inom de etniska organisationerna och
runt 11 000 medlemmar i hbtq-organisationerna.
Samlat har barn- och ungdomsorganisationerna lika
många tjejer som killar bland de bidragsgrundande
medlemmarna (1,5 procent har annan könstillhörighet
och 3 procent är okända). Bland medlemmarna i de
etniska organisationerna där det finns information om
kön finns något flera kvinnor än män (38 procent är
dock okända). När det gäller medlemmarna i hbtq-
organisationer så är gränsdragningen mellan olika
kön inte alltid relevant och könstillhörighet kan vara en
uppgift som dessa organisationer ogärna för register
över. Frågan kan också vara svår att ställa till medlemmarna ur ett hbtq-perspektiv. Av dessa anledningar
redovisar MUCF inte könstillhörigheten avseende
medlemmar i hbtq-organisationerna.
Sammantaget ser MUCF att organisationsbidragen
på flera sätt når upp till intentionerna i bidragsförordningarna, till exempel att stärka etniska organisationers egna initiativ, hbtq-personers ställning samt barns
och ungas inflytande i samhället.
Projektbidrag
Till skillnad från organisationsbidrag fördelas projektbidrag till särskilda ändamål och verksamheter som
begränsas av tydligt angivna projektmål och tidsramar.
Det gör att projektbidrag i större utsträckning kan antas 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 organisationer vill arbeta långsiktigt och metodiskt över flera
år där ofta en plan för spridning av resultaten ingår.
Att få arbeta upp till tre år med ett projekt som bygger
vidare eller utvecklar något ifrån tidigare år 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 skapar
bestående förändringar för målgruppen. Interna förändringar som lyfts är stärkt självförtroende och ökad
kunskap i sakfrågor samt förbättrade metoder och
arbetssätt. Bland externa förändringar som nämnts är
att organisationen har lyckats lyfta viktiga frågor som
bedöms 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. Myndigheten bedömer att flera
av utfallen tydligt indikerar att projekten resulterat
i långsiktiga effekter. Det kan därmed argumenteras för att projektbidragen bidrar till förändringar i
samhället i stort, och inte bara förändringar inom det
specifika projektet.
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6 Organisation

Organisation

Myndigheten leds av en generaldirektör. Myndigheten
har fyra avdelningar och tre stabsfunktioner:

• Avdelningen för utredning
• Avdelningen för statsbidrag
• Avdelningen för kunskapsstöd
• Avdelningen för internationellt samarbete
• HR-stöd
• GD-stab
• Verksamhetsstöd
Insynsråd

Insynsrådet har sammanträtt fyra gånger under året.
MUCF:s generaldirektör är ordförande i insynsrådet.
Följande var ledamöter i insynsrådet under 2020:
Ann-Katrin Persson, Edvard Agrell, Eva Lindblom,
Henrik Edin, Kristin Lilieqvist, Mia Wallengren, Pontus
Ringborg, Rami Al-Khamisi och Rosaline Marbinah.

Anställda

Myndigheten hade 100 personer anställda vid årets
slut (91 personer 2019 och 95 personer 2018). Av dessa
var fem medarbetare tjänstlediga, en var studieledig
och 14 var visstidsanställda. Tjänsterna fördelade sig
på 75 kvinnor och 25 män vilket innebär att andelen
kvinnor var 75 procent och andelen män 25 procent.
Myndigheten utgår från juridiskt kön om ingen annan
information har delgivits myndigheten.
Medeltalet anställda under året var 95 och antalet
årsarbetskrafter var 84. Medelåldern inom myndigheten var 40 år. Åldersspridningen var 25 till 64 år.
Under året har 11 personer lämnat sin anställning
genom egen uppsägning eller tjänstledighet för att
pröva annat arbete. 19 personer har påbörjat sin anställning under året. En medarbetare har avlidit under
året till följd av sjukdom.

Verksamhetsstyrning

Covid-19-pandemin har inneburit flera utmaningar för
MUCF. Den kanske viktigaste uppstod i samband med
att myndigheten precis hade hunnit etablera sig på
plats i Växjö och att alla medarbetare, varav de flesta
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var nya, hade börjat lära känna den nya arbetsplatsen,
med nya uppgifter och rutiner, i en ny organisation
och med nya kollegor. Pandemin inträffade när denna
första orienteringstid var över och vissa utmaningar i
den nya organisationen började bli synliga.
En självklar del i utvecklingen av en ny organisation
handlar om att bygga en gemensam kultur, om att
tillsammans ta reda på vad medarbetarskap och ledarskap handlar om i organisationen, och även om att
utforska och utveckla den gemensamma värdegrunden som ska utgöra kärnan i verksamheten under de
kommande åren. Det blev inte möjligt att arbeta med
dessa frågor på traditionellt sätt, med fysiska möten,
samtal, teamutveckling, trivselskapande aktiviteter
och annat. Ledning och medarbetare fick förlita sig på
digitala alternativ. Ibland blev dessa bara bleka ersättningar för de mer djupgående samtal och processer
som hade behövts, men ibland fungerade de digitala
alternativen över förväntan.
Som exempel kan nämnas att medarbetarna under
våren involverades i en digital process för framtagande
av myndighetens strategiska plan 2021–2023. Processen syftade till att identifiera viktiga utmaningar och
prioriteringar som rör myndighetens uppdrag, men
innebar också att medarbetare från olika avdelningar
fick möjlighet att träffas och utbyta tankar runt och
erfarenheter från myndighetens arbetsområden.
Ett annat exempel är det arbete som påbörjades
under hösten på avdelningsnivå med den statliga
värdegrunden, där medarbetarna kunde diskutera värdegrunden i relation till MUCF:s uppdrag. Detta arbete
fortsätter 2021.
Pandemin fick konsekvenser även när det gäller
myndighetens uppdrag. Under våren fick myndigheten på olika sätt ställa om verksamheten. Stora delar
av personalen ombads att arbeta hemifrån. I samband med det fick samtliga mötesaktiviteter inklusive
myndighetens utbildningar och konferenser ställas
om från fysiska evenemang till digitala. Detta medförde utmaningar både i form av ändrade arbetssätt
och omprioritering av resurser. Att snabbt utveckla
myndighetens digitala utbud har dock resulterat i att
tillgängligheten till myndighetens kunskap har blivit
bättre och att MUCF därmed kan nå större delar av
sina målgrupper än tidigare.
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MUCF:s medarbetare har huvudsakligen arbetat på distans 2020. Kontorslokalen gapar tomt.

Kompetensförsörjning

MUCF är beroende av att det finns erfarna och kompetenta medarbetare som kan hantera myndighetens
uppdrag. MUCF arbetar därför aktivt för att minimera
risken för kompetenstapp och för att behålla och
utveckla den kompetens som finns på myndigheten.
Under året har myndigheten tagit fram riktlinjer för
distansarbete och för pendling för att vara en attraktiv
arbetsgivare för nuvarande likaväl som för kommande
medarbetare.
Under våren då covid-19-pandemin började
spridas i Sverige erbjöds medarbetare att arbeta
hemifrån. Etableringen i Växjö 2018 och 2019 innebar
att ett stort antal medarbetare delvis fick arbeta på
distans, vilket innebar att omställningen inte blev så
stor för myndigheten.
Under året har flera av MUCF:s specialister med lång
tjänstgöring och som varit bärare av mycket kunskap
valt att byta jobb. Myndigheten har dock lyckats rekrytera mycket kvalificerad personal. Rekryteringar sker i hela
södra Sverige som utgångspunkt. Många medarbetare
har därför lång resa till arbetsplatsen. Cirka 50 procent
av medarbetarna kommer från Växjö och dess närområde, övriga kommer från runt om i södra Sverige.
Myndigheten har genom personaldagar och andra
utbildningsdagar arbetat med att introducera nyanställda till myndighetens uppdrag och uppgifter. I flera

fall har dessa dagar varit digitala istället för fysiska.
Den myndighetsgemensamma kompetensutvecklingen har omfattat många olika delar inom civilsamhällespolitiken, ungdomspolitik, offentlighetsprincipen,
den statliga värdegrunden och andra utbildningar för
att öka grundkompetensen för alla medarbetare. Varje
avdelning har även genomfört verksamhetsdagar för
teamutveckling samt specifika utbildningsinsatser.
Många medarbetare har därtill deltagit på externa
kurser. Myndighetens ledningsgrupp har arbetat med
teamutveckling och ledarskapsutveckling.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är lägre i jämförelse med 2019 och är totalt sett 3,8 procent av arbetad tid. Både kvinnors och
mäns sjukfrånvaro är lägre än det föregående året.
Arbetet med sjukskrivningar och rehabiliteringsåtgärder sker på individnivå. Alla medarbetare i sjukskrivning har erbjudits individuella insatser, i vissa fall
även i förebyggande syfte innan sjukskrivning.
Enligt kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 7 kap. 3 §, ska myndigheten lämna uppgifter om sjukfrånvaro. Myndigheten har
följt förordningen. Uppgift ska inte lämnas om antalet
anställda i gruppen är färre än tio personer eller om
uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

TABELL 6.1 A
 nställdas sjukfrånvaro 2018–2020. Procent
Sjukfrånvaro *

2018

Totalt

2019
5,2

2020
4,5

3,8

Kvinnor

6,6

4,3

3,9

Män

1,5

5,0

3,4

Anställda 29 år och yngre

0,5

3,5

0,5

Anställda 30–49 år

3,5

5,5

3,7

redovisas ej

1,2

5,4

Anställda 50 år eller äldre

* Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid

Organisation | 55

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2020

7 Ekonomisk redovisning

RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2020

2019

Intäkter av anslag

1

77 090

79 353

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

572

2 770

Intäkter av bidrag

3

18 381

20 286

Finansiella intäkter

4

45

28

96 089

102 437

Verksamhetens intäkter

Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

-64 116

-67 234

Kostnader för lokaler

6

-3 685

-4 792

Övriga driftkostnader

7

-26 970

-29 219

Finansiella kostnader

8

-39

-47

Avskrivningar och nedskrivningar

9

Summa
Verksamhetsutfall

-1 280

-1 145

-96 089

-102 437

0

0

1 397

7 122

-1 397

-7 122

0

0

415 758

333 526

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

10

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Saldo
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

11

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

12

599

-6

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

13

39 394

38 862

Lämnade bidrag

14

-457 463

-369 937

-1 711

2 445

-1 711

2 445

Saldo
Årets kapitalförändring
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

16

Summa

1 094

922

1 094

922

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

17

736

899

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

18

2 578

2 804

3 314

3 703

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

19

75

436

Fordringar hos andra myndigheter

20

2 232

2 140

Övriga kortfristiga fordringar

21

6 756

8 573

9 062

11 149

1 217

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

22

1 421

Upplupna bidragsintäkter

23

928

47

2 349

1 264

5 240

5 012

5 240

5 012

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

24

Summa
Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

25

7 822

3 760

Kassa och bank

26

74 449

57 862

82 271

61 623

103 331

83 672

Summa
SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

27

Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

15

Summa

7 139

4 694

-1 711

2 445

5 428

7 139

Avsättningar
Övriga avsättningar

28

Summa

329

260

329

260

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

29

4 541

4 078

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

30

2 030

2 474

Leverantörsskulder

31

7 673

4 357

Övriga kortfristiga skulder

32

Summa

1 034

2 092

15 278

13 001

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

33

5 336

5 495

Oförbrukade bidrag

34

76 960

57 776

82 296

63 271

103 331

83 672

Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)

Not

Ingående överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl.regl.brev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt disponibelt belopp

Utgifter

Utgående överföringsbelopp

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag
ap. 003 Förordning om
statsbidrag för åtgärder
som stärker demokratin

35

0

0

8 500

0

8 500

-8 497

3

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

36

0

6 600

0

0

6 600

-6 368

232

ap. 023 Ett Europa för
medborgarna

37

55

350

0

-55

350

-320

30

-141

0

0

0

Uo 01 07:002 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ramanslag
ap. 010 Organisering inom
det civila samhället

38

141

0

0

Uo 01 09:001 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap. 004 EU-information del till MUCF

39

26

2 000

0

-26

2 000

-1 945

55

18 905

0

-320

18 905

-18 753

152

Uo 13 01:001 Etableringsåtgärder, ramanslag
ap. 013 Statsbidrag till
organisationer bildade på
etnisk grund

40

320

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

41

1 723

14 320

0

-1 723

14 320

-13 649

671

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

42

0

9 298

2 000

0

11 298

-11 179

119

ap. 003 Stöd till verksamhet som förebygger och
motverkar diskriminering

43

704

29 000

0

-704

29 000

-28 220

780

ap. 006 Insatser för att
stärka hbtq-personers
rättigheter och möjligheter (a)

44

0

4 500

-2 000

0

2 500

-2 408

92

0

-11

5 500

-5 500

0

0

51 045

-48 757

2 288

89 000

-88 160

840

3 800

-3 800

0

Uo 13 03:001 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag
ap. 011 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till
MUCF

45

11

5 500

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

46

-611

51 656

0

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

47

0

89 000

0

ap. 002 Nationellt kontor
för EU-program

48

5

3 800

0
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Not

Ingående överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl.regl.brev

Omdisponerade
anslagsbelopp

ap. 007 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

49

0

160

0

0

160

-50

110

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

50

4 683

191 420

0

-4 683

191 420

-188 216

3 204

Anslag (tkr)

Indragning

Totalt disponibelt belopp

Utgifter

Utgående överföringsbelopp

Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag
ap. 001 Särskilda insatser
- till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor

51

122

1 100

0

-122

1 100

-1 100

0

ap. 003 MUCF Unga som
varken arbetar eller
studerar

52

0

0

0

0

0

0

0

Uo 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ramanslag
ap. 005 Nationellt organ
för dialog och samråd mellan regeringen och
det civila samhället

53

0

7 200

0

0

7 200

-7 200

0

ap. 006 Studier inom identifierade behovsområden

54

13

2 008

-2 008

-13

0

0

0

ap. 007 Ideell sektor del till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor

55

0

0

50 000

0

50 000

-49 869

131

ap. 008 Förstärkning
MUCF för kompetenshöjande insatser om det
civila samhället

56

3

7 000

2 008

-3

9 008

-8 857

151

7 194

443 817

58 500

-7 805

501 706

-492 848

8 858

Ingående överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl.regl.brev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Summa
Redovisning mot anslag

Anslag (tkr)
Avslutade anslag

Not

Indragning

Totalt disponibelt belopp

Utgifter

Utgående överföringsbelopp

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag
ap. 004 Valdeltagande skolval 2019

712

0

0

-712

0

0

0

ap. 009 Valdeltagande stöd till organisationer och
kommuner

906

0

0

-906

0

0

0

ap. 015 Värna demokratin
- MUCF

1 565

0

0

-1 565

0

0

0

Summa avslutade anslag

3 183

0

0

-3 183

0

0

0

10 377

443 817

58 500

-10 988

501 706

-492 848

8 858

Summa totalt
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REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL
Inkomsttitel (tkr)

Not

Beräknat belopp

Inkomster

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet
318 Övriga inkomster
Summa
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REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE I ÅRSREDOVISNINGEN
Anslag/Anslagsbenämning (tkr)

Not

Tilldelat bemyndigande

Ingående
åtaganden

Utestående
åtaganden

Utestående
åtagandens
fördelning
per år

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

58

72 000

72 000

0

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

59

140 000

140 000

Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag
ap. 002 Stöd till organisationer för
homosexuella, bisexuella och transpersoner

60

9 300

0

Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag
ap. 003 Stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Summa

61

29 000

28 000

28 000

28 000

0

0

0

0

250 300

240 000

28 000

28 000

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

Värderingsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors
bokföring följer god redovisningssed och förordning
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd
till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad
i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och
allmänna råd till denna förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Brytdagen föregående år
var den 3 januari.
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 2019, 97
tkr, har ej minskat under 2020.

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade
dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt
maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 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. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad
tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar
datorutrustning kostnadsbokförs, då den beräknade
livslängden understiger tre år.

Tillämpade avskrivningstider
3 år
Datorer och kringutrustning
5 år	Egenutvecklade dataprogram, licenser,
rättigheter
5 år
Maskiner och tekniska anläggningar
5 år
Inredningsinventarier
5 år
Övriga inventarier
Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans
fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.

Omsättningstillgångar

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

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
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ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER
Myndighetschef och insynsrådets ordförande
Generaldirektör Lena Nyberg
varav bostad och reseförmån

Övriga insynsledamöter

Lön (kr)
1 309 795

Andra råds- och styrelseuppdrag
Tandvårdsnämnden (vice ordförande), Insynsrådet för Myndigheten för kulturanalys (ledamot)

55 195

Ersättning (kr)

Andra råds- och styrelseuppdrag

Edvard Agrell

6 000

Henrik Edin

7 500

Kristin Lilieqvist

7 366

Rosaline Marbinah

6 000

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ordförande), ForumCiv
(ledamot), statliga kommittén Demokratin 100 år (demokratiambassadör), Ideell Arena(ledamot), Arvsfondsdelegationen
(ledamot), insynsrådet för Folke Bernadotteakademin (ledamot),
OSSE (särskild representant för ungdomar)

Ann-Katrin Persson

4 500

AnnCat AB (vilande), Idea Arbetsgivarservice AB, Nordisk Kunskapsakademi Aktiebolag (vilande), Sensus Möte AB, Stiftelsen
Arbetets museum, Studieförbunden i samverkan, Ideell Arenas
styrelse, KFO/Fremias styrelse

Pontus Ringborg

7 500

Eva Lindblom

6 000

Insynsrådet för Folke Bernadotteakademin

Rami Al-Khamisi

3 000

Barnrättsbyråns rättsråd (jurist)

Mia Wallengren

6 000

Borås symfoniorkesters styrelse (ledamot), Sveriges fritid och
kulturchefsförening (ordförande)

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

Not

1

2020

2019

Intäkter av anslag

77 090

79 353

Summa

77 090

79 353

-492 848

-412 926

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag.

415 758

333 526

Summa

-77 090

-79 399

0

-46

572

2 770

Intäkter av anslag

Utgifter i anslagsredovisningen

Saldot består av minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna post har
belastat anslaget men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.
Not

2

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

0

0

572

2 770

Minskningen mot föregående år av intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen beror på att fysiska
konferenser under 2020 inte har gått att anordna pga coronapandemin.
Not

3

Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag

18 381

20 286

Summa

18 381

20 286

2020

2019

312

266

12 266

13 279

Ungas sociala inkludering och delaktighet i utsatta område, bidrag från Danmark

2 691

5 083

Övriga diverse regeringsuppdrag

2 988

1 616

Specifikation intäkter av bidrag
Uppdrag Ett Europa för medborgarna, EU-medel
Programmet Erasmus+ inkl. SALTO-IRC, informationsnätverket Eurodesk, TCA-aktiviteter,
Europeiska Solidaritetskåren och Youth Wiki, EU-medel

Övriga bidrag
Summa
Minskningen mot föregående år beror till största delen på att bidrag från Nordiska ministerrådet har rekvirerats men inte inkommit under 2020. Medlen är utbetalda januari 2021.
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RESULTATRÄKNING

Not

4

2020

2019

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

0

0

Ränta på avistalån i Riksgäldskontoret

0

8

41

20

4

0

45

28

42 079

43 863

428

170

19 939

21 481

2 098

1 890

64 116

67 234

Kostnader för lokaler

3 685

4 792

Summa

3 685

4 792

1 207

5 085

353

1 362

3 591

3 353

16 791

14 753

5 028

4 651

0

15

26 970

29 219

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

0

7

Övriga räntekostnader

2

3

Övriga finansiella kostnader

37

37

Summa

39

47

Finansiella intäkter

Valutakursvinst
Övriga finansiella intäkter
Summa
Räntesatsen för ränte- och avistakonton i Riksgälden har sedan 2020-01-08 varit noll.
Ökningen mot föregående år av finansiella intäkter beror främst på valutakursvinster i samband med betalning av leverantörsfakturor i annan valuta.
Not

5

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och
avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa
Minskningen mot föregående år av kostnader för personal beror främst på dubbel bemanning
2019 för kompetensöverföring i samband med omlokaliseringen, samt att det tagit längre tid
att besätta vakanser under coronapandemin.

Not

6

Kostnader för lokaler

Minskningen av kostnader för lokaler beror på dubbla lokaler under två månader 2019 pga
omlokaliseringen.
Not

7

Övriga driftkostnader
Resor, representation, information
Konferenskostnader
Datakostnader
Konsultkostnader
Övrigt
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Summa
Minskningen mot föregående år av övriga driftkostnader beror främst på minskade resor
under 2020 pga coronapandemin.

Not

8

Finansiella kostnader

Förändringen beror på bättre likviditet 2020 där räntekontokrediten inte har nyttjats.
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RESULTATRÄKNING

Not

9

2020

2019

Avskrivningar immatereilla anläggningstillgångar

356

294

Avskrivningar övriga anläggningar

924

851

1 280

1 145

Återbetalning av bidrag avseende avslutade anslag

1 397

7 122

Summa

1 397

7 122

Erhållna medel från statsbudgeten

415 758

333 526

Summa

415 758

333 526

Erhållna medel från andra myndigheter

599

-6

Summa

599

-6

Bidrag inom EU-programmet Erasmus+ och Ung och Aktiv i Europa

39 394

38 862

Summa

39 394

38 862

0

4 045

7 212

6 482

0

2 205

449 277

359 650

Avskrivningar och nedskrivningar

Summa
Ökningen mot föregående år av kostnader för avskrivningar beror främst på de ökade investeringar i samband med etablering av myndigheten i nya lokaler som under 2020 fått helårseffekt.
Not

10

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

Minskningen mot föregående år beror till stor del på återbetalningar 2019 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

Ökningen av medel för bidrag beror främst på anslaget 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ap. 007 Ideell sektor - del till MUCF covid-19 samt ökning av bidrag till ungdomsorganisationer, anslag 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap. 001
Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap. 012, Statligt stöd till organisationernas arbete
för barn och ungdomar på lokal nivå.
Not

12

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

Ökningen mot föregående år består av bidrag från Kammarkollegiet för att förbättra ungas
förutsättningar att delta i demokratin.
Not

Not

13

14

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Lämnade bidrag
Bidrag till statliga myndigheter
Bidrag till kommuner för konsumtion
Bidrag till landsting
Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för konsumtion
Lämnade bidrag till enskilda personer och företag

559

Periodiseringar avseende återkrav av bidrag anslagsfinansierat

415

-2 445

457 463

369 937

Ökningen av medel för bidrag beror främst på anslaget 17 13:005 Insatser för den ideella sektorm, ap. 007 Ideell sektor - del till MUCF covid-19 samt ökning av bidrag till ungdomsorganisationer, anslag 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap. 001
Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap. 012, Statligt stöd till organisationernas arbete
för barn och ungdomar på lokal nivå.

Not

15

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet

-1 711

2 445

Summa

-1 711

2 445

Ökning mot föregående år av periodiseringar avseende återkrav av bidrag beror på fler
utestående krav än tidigare. Fordringarna har värdereglerats 2020 med större belopp 2020 än
2021. Fordringarna avseende anslag redovisas mot kapitalförändringen p.g.a. kassamässig
avräkning av anslag.
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BALANSRÄKNING
2020-12-31
Not

16

2019-12-31

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

3 973

3 632

528

341

4 501

3 973

-3 050

-2 756

-356

-294

-3 406

-3 050

1 094

922

978

0

0

978

Summa anskaffningsvärde

978

978

Ingående ackumulerade avskrivningar

-79

0

Årets avskrivningar

-163

-79

Summa ackumulerade avskrivningar

-242

-79

736

899

6 449

5 812

534

2 709

0

140

-1 003

-2 212

5 980

6 449

-3 644

-5 070

-761

-772

1 003

2 198

-3 402

-3 644

2 578

2 804

Övriga kundfordringar

75

436

Summa

75

436

2 232

2 061

0

79

2 232

2 140

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Ökning mot föregående år beror på mer nedlagd tid för utveckling av ansökningssystemet.
Not

17

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Utgående bokfört värde
Minskning mot föregående år beror på helårseffekt på avskrivningar för investeringar
gjorda 2019 och inga nyanskaffningar under året.
Not

18

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Överfört från pågående anläggningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

19

Kundfordringar
Kundfordringar

Minskningen mot föregående år av kundfordringar beror till stor del på utebliven fakturering av deltagaravgifter på Rikskonferensen.
Not

20

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa
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BALANSRÄKNING
2020-12-31
Not

21

2019-12-31

Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar bidragsåterbetalningar, SCR

5 428

7 139

Fordringar bidragsåterbetalningar, Euro-konto

1 296

414

32

1 020

6 756

8 573

Förutbetalda hyreskostnader

733

740

Övriga förutbetalda kostnader

688

477

1 421

1 217

Upplupna bidragsintäkter, EU-medel

928

47

Summa

928

47

Fordringar på anställda
Summa
Minskningen mot föregående år av övriga kortfristiga fordringar beror på att större belopp återkrävdes under 2019 av bidragsåterbetalningar samt att skatter i samband med
en feltolkning av pendlingsöverenskommelser återbetalades av de anställda.
Not

22

Förutbetalda kostnader

Summa
Ökningen mot föregående år beror till stor del på fakturor på licenser och supportavtal
som inkommit under december 2020, men tillhör 2021.
Not

23

Upplupna bidragsintäkter

Ökningen mot föregående år beror till stor del på rekvirerade EU-medel som
ej utbetalats 2020.
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BALANSRÄKNING
2020-12-31
Not

24

2019-12-31

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

-1 397

-7 122

1 397

7 122

0

0

4 307

10 046

444 091

370 984

-440 964

-376 723

7 433

4 307

611

729

48 757

41 942

-51 656

-42 061

-2 288

611

97

143

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

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

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

0

-46

97

97

0

704

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

4 775

35 680

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-444 342

-405 986

439 567

369 602

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Övriga fordringar på statens centralkonto
Ingående balans

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

0

0

5 240

5 012

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

7 822

3 760

Summa

7 822

3 760

varav belopp att reglera till räntekontot för december

7332

3933

Beviljad kredit enligt regleringsbrev

7000

7 000

Maximalt utnyttjad kredit

2745

2 631

Övriga fordringar på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket
Not

25

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Ökningen mot föregående år beror på anslagssparande 2020 och ökade oförbrukade
bidrag avseende verksamheten.
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BALANSRÄKNING
2020-12-31
Not

26

2019-12-31

Kassa och bank
Kassa och bank

74 449

57 862

Summa

74 449

57 862

Kassa och bank avser medel på valutakontot från EU-kommissionen.
Ökningen mot föregående år av kassa och bank beror till stor del på att bidragsmedel
inom Solidaritetskåren har ökat.
Not

27

Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet
Balanserad kapitalförändring,
transfereringar

28

Summa

Utgående balans 2019

4 694

2 445

7 139

Ingående balans 2020

4 694

2 445

7 139

Föregående års kapitalförändring

2 445

-2 445

0

Årets kapitalförändring

Not

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

0

-1 711

-1 711

Summa årets förändring

2 445

-4 156

-1 711

Utgående balans 2020

7 139

-1 711

5 428

Ingående balans

260

171

Årets förändring

68

89

328

260

328

260

Ingående balans

4 078

1 181

Under året nyupptagna lån

1 582

4 041

Årets amorteringar

-1 118

-1 145

Utgående balans

4 541

4 078

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

5 100

5 000

Nyttjad låneram inklusive finansiell leasing

4 541

4 078

Bokfört värde av lånefinansierade anläggningstillgångar

4 408

4 625

-133

547

Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Utgående balans
Ökningen mot föregående år av avsättning för lokalt omställningsarbete beror främst på
att insatserna 2020 har varit mindre än avsättningen 2020.
Summa avsättningar
Not

29

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Förändring efter lånetillfälle i december
Ökningen mot föregående år av lån i Riksgäldskontoret beror på förändring efter lånetillfälle i december 2019.
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BALANSRÄKNING
2020-12-31
Not

30

2019-12-31

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt

117

751

1 195

556

718

1 167

2 030

2 474

7 673

4 357

1 009

1 063

0

1 022

26

7

1 034

2 092

4 204

3 727

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter

185

497

Övriga upplupna kostnader

947

1 271

5 336

5 495

Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa
Minskningen mot föregående år av kortfristiga skulder till andra myndigheter beror till
stor del på utebliven fakturering av deltagaravgifter på Rikskonferensen som medfört
minskad utgående mervärdesskatt. Ökning mot föregående år av arbetsgivaravgifter
beror på omprövningsbeslut från Skatteverket avseende löner 2019 i samband med en
feltolkning av pendlingsöverenskommelser.
Not

31

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder
Ökningen av leverantörsskulder beror främst på en större mängd leverantörsfakturor i
slutet av året avseende konsulter och tjänster.

Not

32

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Valutakursreglering
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Minskningen mot föregående år av övriga kortfristiga skulder beror till stor del på minskad valutakursreglering.

Not

33

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

Summa
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BALANSRÄKNING
2020-12-31
Not

34

2019-12-31

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet

169

8

169

8

1 245

129

1 245

129

75 546

55 877

24 360

4 500

9 614

23 448

41 572

27 929

0

1 763

inom tre månader

0

700

mer än tre månader till ett år

0

700

mer än ett år till tre år

0

363

76 960

57 776

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
EU-medel Erasmus+ och Solidaritetskåren, verksamhetsmedel
varav bidrag som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
EU-medel, EU-programmen Erasmus+ , Solidaritetskåren och Eurodesk.
varav bidrag som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
mer än tre månader till ett år
mer än ett år till tre år
Övriga erhållna bidrag utomstatliga
varav bidrag som förväntas tas i anspråk:

Summa
Ökningen mot föregående år av oförbrukade bidrag beror på att bidragsmedel inom
Solidaritetskåren ökat.

ANSLAGSREDOVISNING
Not

35

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag
ap. 003 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker
demokratin, disponera totalt 7 750 tkr, varav högst 750 tkr får användas för administration av bidraget.
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

Disponibla medel

8 500

8 497

varav fördelade medel

7 750

7 750

750

747

varav administrativa kostnader
Anslaget är icke räntebärande.
Not

36

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 till administrativa kostnader.
Högst tillåtet

Utfall

Disponibla medel

Villkor

6 600

6 368

varav fördelade medel

6 000

6 000

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2020
varav administrativa kostnader
Anslaget är icke räntebärande.
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ANSLAGSREDOVISNING
Not

37

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag
ap. 023 Ett Europa för medborgarna
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera 350 tkr för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.
Villkor
Disponibla medel

Högst tillåtet

Utfall

350

320

Högst tillåtet

Utfall

0

0

Anslaget är icke räntebärande.
Not

38

Uo 01 07:002 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ramanslag
ap. 010 Organisering inom det civila samhället
Anslagsposten har utgått 2020, endast indragning.
Villkor
Disponibla medel
Anslaget avslutades 2019, dock redovisas anslaget inte under avslutade anslag i
Hermes.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

39

Uo 01 09:001 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap. 004 EU-information - del till MUCF
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera totalt 2 000 tkr för utbildnings- och kommunikationsinsatser
som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen.
Villkor
Disponibla medel

Högst tillåtet

Utfall

2 000

1 945

Anslaget var icke räntebärande.
Not

40

Uo 13 01:001 Etableringsåtgärder, ramanslag
ap. 013 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
Enligt regleringsbrevet får MUCF för uppdraget, enligt förordringen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade
på etnisk grund, disponera 18 905 tkr.
Villkor
Disponibla medel

Högst tillåtet

Utfall

18 905

18 753

varav fördelade medel

18 905

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2020

-152

Anslaget är icke räntebärande.
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

13 649

varav fördelade medel

14 000

13 964

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2020
varav administrativa kostnader

-614
320

299

Anslaget är icke räntebärande.
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ANSLAGSREDOVISNING
Not

42

Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag
ap. 002 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, enligt förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, disponera totalt 11 298 tkr.
Villkor
Disponibla medel

Högst tillåtet

Utfall

11 298

11 179

varav fördelade medel

11 298

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2020

-119

Anslaget är icke räntebärande.
Not

43

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 förebygger
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

28 220

varav fördelade medel

28 000

28 000

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2020
varav administrativa kostnader

-708
1 000

928

Anslaget är icke räntebärande.
Not

44

Uo 13 02:002 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ramanslag
ap. 006 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter (a)
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget, i enlighet med regeringens beslut beslut den 30 juni 2016
(Ku2016/01669/DISK) samt regeringens beslut den 1 augusti 2019 (A2019/01404/MRB), disponera totalt 2 500 tkr.
1 500 tkr ska användas för insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.
1 000 tkr ska användas för att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

Disponibla medel

2 500

2 408

varav insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer

1 500

1 494

varav skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

1 000

915

Anslaget är icke räntebärande.
Not

45

Uo 13 03:001 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag
ap. 011 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF
Enligt regleringsbrev får MUCF använda högst 5 500 tkr för att fortsätta genomföra informationsinsatser rörande hälsa
och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga, i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 19 juli 2018
(S2016/02759/JÄM). Uppdraget ska även fortsatt omfatta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.
Villkor
Disponibla medel
varav informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet
Anslaget är icke räntebärande.
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ANSLAGSREDOVISNING
Not

46

Uo 17 12:001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ramanslag
ap. 001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Enligt regleringsbrev disponerar MUCF ett anslagssparande på 3 %.
För 2020 innebär det ett anslagssparande på 1 550 tkr.
Anslaget är räntebärande. Enligt regleringsbrevet disponerar MUCF en anslagskredit på 1549 tkr.
Under året har myndigheten utnyttjat 0 tkr av krediten.

Not

47

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 ungdomsorganisationer, disponera totalt 89 000 tkr. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2020 redovisas mot anslag.
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

89 000

88 160

Disponibla medel
varav fördelade medel

88 160

Anslaget är icke räntebärande.

Not

48

Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ramanslag
ap. 002 Nationellt kontor för EU-program
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera totalt 3 800 tkr för finansiering av uppdraget som nationellt
kontor för EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren.
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

3 800

3 800

Disponibla medel
varav fördelade medel

3 800

Anslaget är icke räntebärande.

Not

49

Uo 17 12:002 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ramanslag
ap. 007 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera 160 tkr för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet
och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY)
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

160

50

Disponibla medel
Anslagsbehållning över 10% beror på att det på grund av coronapandemin inte gått
att genomföra ungdomskonferensen, möten och resor som planerats.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

50

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 ungdomsorganisationer, disponera 173 000 tkr att fördela i organisationsbidrag och 18 420 tkr att utlysa och fördela som projektbidrag.
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

Disponibla medel

191 420

188 216

varav fördelade medel till organisationsbidrag

173 000

171 333

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2020

-810

varav fördelade medel till projektbidrag

18 420

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2020

18 388
-695

Under 2020 har uppgiften i regleringsbrevet gällande att återbetalning av utbetalade
bidrag före 2020 ska redovisas mot anslag tagits bort.
Anslaget är icke räntebärande.
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ANSLAGSREDOVISNING
Not

51

Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag
ap. 001 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera totalt 1 100 tkr för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.
Medlen får användas till att:
utreda hinder och möjligheter för utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet samt
förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet
Villkor
Disponibla medel

Högst tillåtet

Utfall

1 100

1 100

Anslaget är icke räntebärande.
Not

52

Uo 17 12:003 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ramanslag
ap. 003 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar
Under 2019 gjordes en indragning av hela anslaget, dock redovisas anslaget inte
under avslutade anslag i Hermes.
Anslaget var icke räntebärande.

Not

53

Uo 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ramanslag
ap. 005 Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och
det civila samhället
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera totalt 7 200 tkr för verksamhet inom Nationellt organ för dialog
och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)
Villkor
Disponibla medel

Högst tillåtet

Utfall

7 200

7 200

varav fördelade medel

7 200

Anslaget är icke räntebärande.
Not

54

Uo 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ramanslag
ap. 006 Studier inom identifierade behovsområden
Anslaget omdisponerades under 2020.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

55

Uo 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ramanslag
007 Ideell sektor - del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Enligt regleringsbrev får MUCF, enligt förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer, för uppdraget
disponera totalt 50 000 tkr, varav högst 2 000 tkr får användas till administrativa kostnader.
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

Disponibla medel

50 000

49 869

varav fördelade medel

48 000

48 000

2 000

1 869

varav administrativa kostnader
Anslaget är icke räntebärande.
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ANSLAGSREDOVISNING
Not

56

Uo 17 13:005 Insatser för den ideella sektorn, ramanslag
ap. 008 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället
Enligt regleringsbrev får MUCF för uppdraget disponera totalt 9 008 tkr för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Inom ramen
för uppdraget får högst 2 008 tkr användas för spridande av information till det civila samhällets organisationer och
samverkan med andra myndigheter, bl.a. Länsstyrelsen i Hallands län, till följd av det nya coronaviruset. Medlen får
användas för nödvändiga administrativa utgifter.
Villkor

Högst tillåtet

Utfall

Disponibla medel

9 008

8 857

varav informationsspridning till det civila samhällets organisationer och samverkan med
andra myndigheter till följd av det nya coronaviruset

2 008

2 008

varav övrigt förstärkt kunskapsuppdrag för det civila samhället

7 000

6 849

Anslaget är icke räntebärande.

INKOMSTTITEL
Not

57

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet
318 Övriga inkomster
MUCF har mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt 1 397 tkr av medel som tidigare var utbetalda på anslagsposterna:
Anslagsposter

Utfall

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag ap. 009 Valdeltagande - stöd till organisationer
och kommuner

317

Uo 01 06:001 Allmänna val och demokrati, ramanslag ap. 015 Värna demokratin - MUCF

252

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

827

SUMMA

1 397

Ekonomisk redovisning | 77

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2020

BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE
Not

58

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
2021.
Villkor
Bemyndiganden

Tilldelat
bemyndigande

Utestående
åtaganden

72 000

0

Att de utestående åtaganden är lägre än 75% beror på att myndigheten inte hade bemyndigande på hela beloppet som fördelades inom stödformen. Enligt regeringens
beslut fördelades för bidragsår 2021 även ett extra stöd i form av 17 miljoner kronor.
Not

59

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 2021.
Villkor
Bemyndiganden

Tilldelat
bemyndigande

Utestående
åtaganden

140 000

0

Att de utestående åtaganden är lägre än 75% beror på att myndighetn inte hade bemyndigande på hela beloppet som fördelades inom stödformen. Enligt regeringens
beslut fördelades för bidragsår 2021 även ett extra stöd i form av 33 miljoner kronor.
Not

60

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 2021.
Villkor
Bemyndiganden

Tilldelat
bemyndigande

Utestående
åtaganden

9 300

0

Att de utestående åtaganden är lägre än 75% beror på att myndigheten inte hade bemyndigande på hela beloppet som fördelades inom stödformen. Enligt regeringens
beslut fördelades för bidragsår 2021 även ett extra stöd i form av 2 miljoner kronor.
Not

61

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 2021.
Villkor
Bemyndiganden
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Tilldelat
bemyndigande
29 000

Utestående
åtaganden
28 000
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Beviljad

5 000

5 100

5 000

3 500

3 500

Utnyttjad

4 541

4 078

1 181

1 393

1 147

Beviljad

7 000

7 000

7 000

5 000

5 000

Maximalt utnyttjad

2 745

2 631

1 317

3 158

5 982

Ränteintäkter

0

0

7

1

1

Räntekostnader

0

7

23

17

23

572

2 770

101

3 377

2 998

1 397

7 122

4 960

832

1 520

1 549

1 261

2 857

2 089

1 180

0

611

729

0

0

8 858

10 987

12 589

42 606

6 179

250 300

250 298

250 298

268 000

241 000

28 000

240 000

240 000

236 121

234 131

Antalet årsarbetskrafter (st)

84

84

73

75

64

Medelantalet anställda (st)

95

93

88

81

68

1 128

1 205

1 408

1 149

1 189

-1 711

2 445

-588

-10 585

12 909

7 139

4 694

5 282

15 866

2 957

Låneram Riksgäldskontoret

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Räntekonto Riksgäldskontoret

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit1)
Beviljad
Utnyttjad
Anslag2)
Ramanslag
Anslagssparande
Bemyndiganden
Tilldelade3)
Summa gjorda åtaganden
Personal

Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

1) Uo 17 12:001 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ap. 001
2) Samtliga tilldelade anslag
3) Samtliga tilldelade ramar
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8 Återrapportering bidrag

Kapitlet Återrapportering bidrag innehåller en redovisning av myndighetens uppdrag att fördela bidrag
där det av förordning, i regleringsbrev eller i särskilda uppdrag framgår att uppdraget ska redovisas i
årsredovisningen. Det innebär att de flesta, men inte
alla, av myndighetens uppdrag att fördela statsbidrag
redovisas här.
Kapitlet inleds med en samlad översikt över
myndighetens uppdrag att fördela bidrag och hantera
transfereringar. En närmre presentation av myndighetens arbete med organisationsbidrag samt projekt- och
verksamhetsbidrag finns i kapitlet Bidrag.
För alla tabeller 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 avvikelser kommenteras vid respektive tabell.
Om en organisation har sökt ett bidrag, men ansökan
har avvisats eller avslagits, redovisas det med siffran 0 i
tabellerna. Om organisationen inte har sökt bidrag det
aktuella bidragsåret noteras det med ett streck (-).

Samlad översikt av bidrag 2020
Tabellerna 8.1 och 8.2 visar samtliga bidrag och transfereringar som handlagts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor under 2018–2020.
Uppgifterna är hämtade från MUCF:s ansökningssystem och EU-kommissionens ansökningssystem.
Transfereringar som redovisas i tabell 8.2 hanteras till
viss del manuellt.
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Figur 8.1 Ansökningar, avslag och beviljade, 2020. Antal
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    Avslag    

    Beviljade
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TABELL 8.1 B
 idrag och transfereringar. Antal beviljade bidrag per stödform
samt fördelade transfereringar, 2018–2020. Kronor och euro
2018
Sökt

Organisationsbidrag*

329

2019

Beviljat (kr)

286

Sökt

240 202 938

324

2020

Beviljat (kr)

280

Sökt

240 202 910

554

Beviljat (kr)

283

337 695 894

Projekt- och verksamhetsbidrag

517

158

118 598 873

305

104

90 615 162

380

80

74 102 460

Totalt

846

444

358 801 811

629

384

330 818 072

934

363

411 798 354

Sökt

Erasmus+ Ung och Aktiv
Solidaritetskåren
Totalt
Totalt samtliga

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

Sökt

Beviljat (euro)

331

119

4 171 319

238

82

3 068 213

276

99

4 116 787

21

12

618 202

63

48

1 625 951

59

46

1 801 774

352

131

4 789 521

301

130

4 694 164

335

145

5 918 561

1198

575

930

Fördelat (kr)

514

1269

Fördelat (kr)

508
Fördelat (kr)

Transfereringar

50 303 994

7 200 000

7 200 000

Totalt

50 303 994

7 200 000

7 200 000

* Det totala antalet ansökningar under 2020 har ökat jämfört med 2019 vilket beror på ett nytt uppdrag med anledning av covid-19

TABELL 8.2 T
 ransfereringar av bidrag, fördelade bidrag per uppdrag samt
belopp, 2018–2020. Kronor
2018

2019

2020

UNGDOMSPOLITIK
Fritidsverksamheter för unga

43 103 994

Summa

43 103 994

CIVILSAMHÄLLESPOLITIK
Överenskommelse med det civila samhällets
organisationer

7 200 000

Nationellt organ för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället
Summa
Totalt

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 200 000

50 303 994

7 200 000

7 200 000
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Statsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationer
Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer
styrs av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer. Enligt regleringsbrevet för
2020 tilldelades Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 72 000 tusen kronor att fördela som
organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet. Därutöver disponerade myndigheten ytterligare 158 420 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 2020 skulle
stödet till arbete på lokal nivå fördelas så att 140 000
tusen kronor gavs i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna
(tabellerna 8.3–8.7) samt att 18 420 tusen kronor gavs
i bidrag till projekt på lokal nivå med särskilt ändamål
att stödja barns och ungdomars självständiga organisering 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).
Under året fick myndigheten i uppdrag att fördela
ytterligare 50 000 tusen kronor till barn- och ungdomsorganisationer vilket innebar en höjning av de
belopp som är angivna i regleringsbrevet för 2020. Den
delen av organisationsbidraget som ska gå till organisationernas verksamhet höjdes med 17 000 tusen
kronor, vilket resulterade i ett totalt belopp om 89 000
tusen kronor för 2020. Den delen av stödet som ska gå
till arbete på lokal nivå höjdes med 33 000 tusen kronor, vilket resulterade i att ett totalt belopp om 173 000
tusen kronor till barn- och ungdomsorganisationernas
lokala verksamheter. Sammanlagt uppgår detta till
262 000 tusen kronor för barn- och ungdomsorganisationer under 2020.
Bidraget fördelas antingen med en fast och en rörlig
del, alternativt med bara en fast del om organisationen
inte uppfyller alla villkoren för bidraget. Organisationsbidraget består av fyra delar:
1. Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om
350 000 kronor.
2. Organisationer som uppfyller samtliga villkor får
också ett rörligt bidrag som grundas på antalet
medlemmar i åldern 6‒25 år och på antalet
medlemsföreningar i organisationen. Bidrag
per medlem är 24,15 kronor och bidrag per
medlemsförening är 1 289 kronor.
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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
företräder personer med funktionsnedsättning
fördelas dessutom ett extra bidrag för att
deras verksamhet är särskilt resurskrävande.
Organisationer med 0‒200 medlemmar i åldern 6‒25
år får 150 000 kronor. Organisationer med 200 eller
fler medlemmar i åldern 6‒25 år får 225 000 kronor.
För tilläggsbesluten som avsåg de ytterligare 50 000
tusen kronorna till barn-och ungdomsorganisationerna
var fördelningen enligt följande:
1. Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om
82 250 kronor.
2. Organisationer som uppfyller samtliga villkor
får också ett rörligt bidrag som grundas på
antalet medlemmar i åldern 6‒25 år och på
antalet medlemsföreningar i organisationen.
Bidrag per medlem är 6,4 kronor och bidrag per
medlemsförening är 365 kronor.
3. Den tredje delen är ett påslag på 194 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.
Av tabell 8.7 framgår att den totala beviljade summan
för barn- och ungdomsorganisationer för 2020 uppgår
till 259 492 894 kronor. Differensen på cirka 2,5 miljoner
kronor kan härledas till en organisation vars ansökan
initialt bifölls med ett villkor. Då organisationen inte
kunde uppfylla villkoret som ställdes i beslutet kom
det villkorade beslutet att ändras till ett avslag. Några
medel betalades aldrig ut. Organisationen överklagade
MUCF:s beslut, men ärendet har ännu inte avgjorts av
domstol.
Organisationerna ansöker om organisationsbidrag
från båda anslagsposterna i en och samma ansökan.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2020

Organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

TABELL 8.3 O
 rganisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala
verksamheter, 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

2020

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag totalt

Albakos Ungdomscenter

1 220 154

1 238 144

516 820

1 026 315

1 543 135

Astronomisk Ungdom

1 285 007

1 355 522

660 862

1 312 292

1 973 154

BEMUF (Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund)

1 311 182

1 313 137

532 195

1 056 841

1 589 036

Bosnien-Hercegovinas ungdomsförbund

1 238 670

1 244 734

527 934

1 048 381

1 576 315

Centerpartiets Ungdomsförbund

1 310 358

1 321 587

496 661

986 294

1 482 955

Changing attitudes (f.d.Freethem)

1 268 318

1 380 725

540 995

1 074 312

1 615 307

CISV Sweden

1 172 223

1 190 099

501 925

996 747

1 498 672

Credo

1 224 113

1 211 411

-

-

-

Demokrati för Barns Framtid

1 238 902

1 269 970

507 053

1 006 925

1 513 978

Devote

1 338 759

1 474 758

606 634

1 204 629

1 811 263

EFK UNGs Bidragsspår

1 405 849

1 421 987

586 368

1 164 394

1 750 762

ELSA Sweden

1 158 491

1 146 755

492 427

977 887

1 470 314

Equmenia

3 045 858

3 208 888

1 342 636

2 665 860

4 008 496

Esport United

2 289 697

2 538 235

1 229 860

2 441 958

3 671 818

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

1 151 842

1 051 755

484 740

962 627

1 447 367

Folk You

1 170 146

1 187 067

495 100

983 194

1 478 294

Fria Moderata Studentförbundet

1 163 515

1 168 920

487 614

968 332

1 455 946

Frisksportens Ungdomsförbund

1 251 430

1 293 267

540 949

1 074 221

1 615 170

Fritidsforum

1 855 144

1 528 782

692 642

1 375 387

2 068 029

Fältbiologerna

1 210 163

-

504 866

1 002 584

1 507 450

Förbundet Aktiv Ungdom

4 127 962

3 493 349

1 500 929

2 980 130

4 481 059

Förbundet Skog och Ungdom

1 702 549

1 824 193

751 774

1 492 786

2 244 560

Förbundet Unga Forskare

1 356 155

1 406 965

620 604

1 232 364

1 852 968

Förbundet Vi Unga

1 974 129

2 197 494

1 030 489

2 046 135

3 076 624

Föreningen Nordens ungdomsförbund

1 173 171

-

-

-

-

Grön Ungdom Riksorganisationen

1 350 898

1 260 627

545 558

1 083 370

1 628 928

International Federation of Medical Students Association
Sweden

1 183 933

1 195 217

483 644

960 449

1 444 093

jagvillhabostad.nu

1 193 927

1 154 592

479 199

951 625

1 430 824

Junis (f.d. IOGT-NTOs Juniorförbund)

2 285 706

2 132 312

957 679

1 901 582

2 859 261

KFUK-KFUM Sverige

1 485 566

1 783 977

766 451

1 521 924

2 288 375

Kontaktnätet

1 340 888

1 308 365

518 927

1 030 499

1 549 426

KRIK - Kristen Idrottskontakt

1 748 082

1 931 782

842 393

1 672 697

2 515 090

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

1 383 130

1 406 845

594 065

1 179 676

1 773 741

Liberala ungdomsförbundet

1 230 925

1 209 593

535 117

1 062 643

1 597 760

Mattecentrum

1 581 516

2 011 360

909 493

1 805 914

2 715 407

MHF-Ungdom

1 207 325

0

-

-

-

Moderata Ungdomsförbundet

2 034 815

2 237 022

979 588

1 945 077

2 924 665
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TABELL 8.3 O
 rganisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala
verksamheter, 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

2020

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag totalt

Ny Generation Elev- och Studentorganisation

1 922 052

2 220 053

994 874

1 975 427

2 970 301

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

1 502 880

1 456 383

624 063

1 239 233

1 863 296

PeaceWorks

1 288 120

1 195 001

-

-

-

Pingst ung

2 803 358

3 028 275

1 302 956

2 587 080

3 890 036

Popkollo

1 206 564

1 210 579

504 005

1 000 873

1 504 878

Reach (f.d.Pannkakskyrkans Riksorganisation)

1 190 627

1 208 229

493 053

979 130

1 472 183

Reacta

1 410 997

1 477 871

618 417

1 228 024

1 846 441

RFSL Ungdom

1 162 005

1 147 044

475 371

944 024

1 419 395

Riksförbundet Goodgame

2 134 348

0

-

-

-

Riksförbundet Sveriges 4H

2 311 407

2 374 988

876 726

1 740 860

2 617 586

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

1 364 842

1 402 776

575 286

1 142 392

1 717 678

Riksförbundet Unga Musikanter

4 922 205

4 724 788

1 969 998

3 911 401

5 881 399

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden

1 151 449

1 154 217

477 893

949 033

1 426 926

Rädda Barnens Ungdomsförbund

1 172 746

1 192 359

497 988

988 928

1 486 916

Salt - barn och unga i EFS

1 736 279

1 884 958

782 157

1 553 107

2 335 264

15 731 269

16 614 651

7 404 477

14 700 812

22 105 289

Serbiska Ortodoxa Ungdomsförbundet

1 196 285

1 173 464

486 206

965 536

1 451 742

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

1 226 541

1 243 276

510 437

1 013 643

1 524 080

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

1 338 107

1 342 925

556 294

1 104 687

1 660 981

SESUS

1 979 525

2 076 161

957 740

1 901 701

2 859 441

Studentradion i Sverige

2 366 208

2 556 479

482 178

957 539

1 439 717

Scouterna

0

1 230 889

510 120

1 013 014

1 523 134

Svenska Alliansmissionens Ungdom

Svensk Live - Unga arrangörsnätverket

1 485 922

1 488 837

637 133

1 265 181

1 902 314

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund

1 176 127

-

489 216

971 513

1 460 729

Svenska Kyrkans Unga

2 902 334

2 827 786

1 180 429

2 343 822

3 524 251

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

1 220 918

1 280 890

529 742

1 051 970

1 581 712

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

1 269 939

1 235 241

529 194

1 050 882

1 580 076

Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden

1 260 359

1 256 279

0

0

0

Sveriges Blåbandsungdom

1 252 094

1 223 909

506 797

1 006 417

1 513 214

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

1 609 965

1 646 326

684 340

1 358 903

2 043 243

Sveriges Elevkårer

9 082 681

10 168 378

4 943 209

9 814 299

14 757 508

Sveriges elevråd

1 909 494

1 926 430

900 761

1 788 577

2 689 338

Sveriges Elevråd SVEA

1 799 664

1 825 380

0

0

0

Sveriges Frimärksungdom

1 346 894

1 322 323

547 656

1 087 536

1 635 192

Sveriges Hundungdom

1 580 453

1 548 540

649 412

1 289 559

1 938 971

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks

1 219 532

1 198 066

490 452

973 966

1 464 418

Sveriges Schackförbund

5 800 358

8 655 595

3 148 629

6 251 410

9 400 039

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

1 550 403

1 765 040

857 523

1 702 735

2 560 258

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

1 720 037

1 826 543

664 366

1 319 249

1 983 615
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TABELL 8.3 O
 rganisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala
verksamheter, 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

2020

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag totalt

Sveriges Unga Blåsare

1 322 922

1 336 867

566 897

1 125 738

1 692 635

Sveriges ungdomsråd

1 210 546

1 156 131

500 652

994 216

1 494 868

17 162 588

12 475 471

5 789 603

11 494 701

17 284 304

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

1 254 812

1 270 520

524 775

1 042 111

1 566 886

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

1 516 760

1 507 002

633 063

1 257 100

1 890 163

Sverok

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

1 549 941

1 556 383

649 741

1 290 212

1 939 953

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet

1 360 439

1 379 280

578 668

1 149 107

1 727 775

Tamam

1 150 290

1 163 911

483 165

959 498

1 442 663

Turkiska Ungdomsförbundet

1 334 589

1 290 338

523 432

1 039 442

1 562 874

Ung Företagsamhet i Sverige

3 038 412

3 302 023

1 480 562

2 939 692

4 420 254

Ung Media Sverige

1 723 066

2 029 859

997 745

1 981 125

2 978 870

Ung Pirat

1 247 426

1 243 577

504 753

1 002 360

1 507 113

Ung Teaterscen

1 320 410

1 353 395

550 878

1 093 934

1 644 812

Ung Vänster

-

-

583 053

1 157 812

1 740 865

Unga Drogförebyggare (f.d. Smart Ungdom)

1 295 572

1 297 985

0

0

0

Unga Feminister

1 152 198

1 232 524

511 324

1 015 406

1 526 730

-

1 176 973

485 396

963 929

1 449 325

Unga KRIS-förbundet

1 167 250

1 174 669

483 548

960 258

1 443 806

Unga Örnars riksförbund

1 606 747

1 720 012

772 768

1 534 465

2 307 233

Ungdomens Nykterhetsförbund

1 550 817

1 626 752

706 899

1 403 691

2 110 590

UNGiKÖR

1 586 060

1 611 489

660 599

1 311 768

1 972 367

Unga Kan

Utrikespolitiska förbundet Sverige

1 302 338

1 267 776

509 290

1 011 367

1 520 657

Älska Livet

1 179 645

1 168 559

0

0

0

192 008 314

190 551 861

79 620 100

158 096 446

237 716 546

Totalt

TABELL 8.4 O
 rganisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala
verksamheter. Organisationer som företräder nationella minoriteter,
2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag totalt

2020
Organisationsbidrag

Organisationsbidrag till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag totalt

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

1 231 933

1 213 337

554 823

1 101 766

1 656 589

Romska Ungdomsförbundet

1 450 223

1 510 280

642 329

1 275 497

1 917 826

Saminuora

1 089 568

1 085 867

447 910

889 505

1 337 415

Sverigefinska ungdomsförbundet

1 117 701

1 143 450

470 752

934 856

1 405 608

Totalt

4 889 425

4 952 934

2 115 814

4 201 624

6 317 438
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TABELL 8.5 O
 rganisationsbidrag samt organisationsbidrag till
lokala verksamheter. Organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning, 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag totalt

2020
Organisationsbidrag

Organisationsbidrag till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag totalt

Fritidsförbundet

1 340 798

1 342 351

684 549

912 612

1 597 161

Förbundet Ung med psoriasis

1 329 490

1 319 182

678 973

901 542

1 580 515

Förbundet Unga Rörelsehindrade

1 310 392

1 302 898

0

0

0

Riksorganisation Unga Reumatiker

1 350 908

1 326 485

0

0

0

Svenska Celiakiungdomsförbundet

1 587 133

1 429 115

729 353

1 001 565

1 730 918

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

1 357 040

1 346 456

682 584

908 710

1 591 294

Unga Allergiker

1 406 849

1 414 619

711 642

966 401

1 678 043

Unga Funkisar

1 324 837

1 323 756

0

0

0

Unga Hörselskadade

1 331 121

1 333 234

683 263

910 060

1 593 323

12 338 568

12 138 096

4 170 364

5 600 890

9 771 254

Totalt

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

TABELL 8.6 O
 rganisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter.
Organisationer med undantag från vissa villkor, 2018–2020. Kronor
Organisation

Dövblind Ungdom

2018

2019

2020

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag totalt

Organisationsbidrag

Organisationsbidrag till lokala
verksamheter

Organisationsbidrag totalt

500 000

0

0

0

0

Fältbiologerna

-

1 051 755

-

-

-

Förbundet Unga Rörelsehindrade*

-

-

582 250

858 414

1 440 664

PeaceWorks

-

-

432 250

858 414

1 290 664

Riksorganisationen Unga Reumatiker*

-

-

657 250

858 414

1 515 664

1 206 816

1 201 755

0

0

0

-

1 051 755

-

-

-

1 056 816

1 051 755

-

-

-

-

-

582 250

858 414

1 440 664

2 763 632

4 357 020

2 254 000

3 433 656

5 687 656

Riksorganisation Unga Synskadade
Svenska Blå Stjärnas ungdomsförbund
Ung Vänster
Unga Funkisar*
Totalt

* Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga Funkisare har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 150 000 kronor och Riksorganisation Unga Reumatiker ha fått ett tilläggsbelopp, 225 000 kronor. Detta belopp är inkluderat i bidragsbeloppet för organisationsbidrag.
Kommentar 2019: Riksorganisation Unga Synskadade har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 150 000 kronor, vilket
är inkluderat i bidragsbeloppet för organisationsbidrag.
Kommentar 2018: Dövblind Ungdom och Riksorganisation Unga Synskadade har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 150 000 kronor, vilket är inkluderat i bidragsbeloppet för organisationsbidrag.
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TABELL 8.7 J ämförelse organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala
verksamheter, 2018–2020. Kronor
2018
Sökt

Organisationsbidrag

2019

Beviljat (kr)

Sökt

2020

Beviljat (kr)

Sökt

Beviljat (kr)

106

96

63 589 988

107

93

63 411 324

106

90

79 620 100

Organisationsbidrag till organisationer som företräder nationella
minoriteter

4

4

1 619 297

4

4

1 648 224

4

4

2 115 814

Organisationsbidrag till organisationer som företräder unga med
funktionsnedsättning

9

9

5 440 684

9

9

5 390 408

6

6

4 170 364

Organisationsbidrag beviljat med
undantag från vissa villkor

3

3

1 350 000

4

4

1 550 000

7

4

2 254 000

Summa

122

112

71 999 969

124

110

71 999 956

123

104

88 160 278

Ungdomsorganisationernas lokala
verksamheter

121

111

139 999 970

123

110

139 999 955

122

104

171 332 616

Totalt*

243

223

211 999 939

247

220

211 999 911

245

208

259 492 894

* Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag kan få både organisationsbidrag för organisationens verksamhet
och organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.

Bidragsgrundande medlemmar

TABELL 8.8 B
 idragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna, 6–25 år, efter åldersgrupp, bidragsår 2018–2020.
Antal och procent
Ålder

2018
Antal

2019
Andel

Antal

2020
Andel

Antal

Andel

6 -12 år

140 000

21

148 195

23

142 393

22

13 -18 år

260 366

38

258 612

39

281 476

43

19 -25 år

199 790

30

202 354

31

197 449

30

75 477

11

44 342

7

32 636

5

Okänd ålder inom spannet 6-25 år
Totalt, andel

100

Totalt, antal

675 633

100
653 503

100
653 954

TABELL 8.9 B
 idragsgrundande medlemmar i barn- och ungdomsorganisationerna, 6–25 år, efter könstillhörighet, bidragsår 2018–2020. Procent
Kön

2018
Antal

2019
Andel

Antal

2020
Andel

Antal

Andel

Tjejer

309 571

46

318 959

49

310 684

48

Killar

346 323

51

316 418

48

312 476

48

2 856

0

7 270

1

9 669

1

Annnan könstillhörighet
Uppgift saknas
Totalt

16 883

3

10 856

2

21 125

3

675 633

100

653 503

100

653 954

100
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Statligt stöd för organisationers arbete
för barn och unga på lokal nivå

Enligt villkor i regleringsbrevet för 2020 skulle Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utlysa
och fördela 18 420 tusen kronor som projektbidrag till
projekt på lokal nivå och 173 000 tusen kronor i organisationsbidrag riktat till medlemsföreningarna i de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna.
Organisationsbidraget redovisas i tabellerna
8.3–8.7.

Syftet med projektbidraget är att stödja barns och
ungdomars självständiga organisering och barns och
ungdomars inflytande i samhället.
Stödet ska även fördelas till nya organisationer och
verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå som inte uppfyller de
villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser. I tabell 8.10 är dessa
markerade med *.

TABELL 8.10 P
 rojektbidrag till ungdomars organisering, 2020. Kronor
Organisation

Projektnamn

Bidragsbelopp

ABF Botkyrka Salem

A.I.B (Aktiv i botkyrka) År 2

135 000

ABF Södra Småland

Förena Mera år 2

727 000

ASOV Stockholm*

Vi är UngaASOV del 3

661 421

Awesome People

Portabale Youth Hub II

539 700

Drömstort

Drömledare Rågsved och Hagsätra 2.0

150 000

Fairytales in craft ideell förening

Bubble Megafon

150 000

Flamman Ungdomarnas Hus - filial projekt

Unga i dialog

150 000

Folkbildarna i Värmland

Ungas ledarskap

745 279

Folkets Hus och Parker

Unga möts - Kunskap, Redskap och Förmåga!

Fotskäls Bygdegårdsförening

Storstadsnära landsbygdsungdoms delaktighet och synlighet

147 100

Fritidsforum

Plats för ungt inflytande 2.0

995 000

Fritidsförbundet

Intresseklubben antecknar!

871 000

Hökarängens stadsdelsråd

Unga Kontoret

867 963

IM Individuell Människohjälp

IM Young

Ingenjörsamfundet

Bright minds - alumniverksamhet för unga innovatörer

jordens vänner

Breddat engagemang för klimaträttvisa III

KFUM Fryshuset Fritid

United Skärholmen

140 950

Lunds kickboxningssällskap/Real fighter

I possibilismens tid, år 2

353 092

MEDBORGARSKOLAN REGION MITT

Ungt inflytande för en central mötesplats i Gävle.

234 400

Ortodoxa scouter i Svergie, OSS

Unika sjöscout 2020

809 000

Rädda Barnen

Jubel – Ungas engagemang i Jörn, Boliden och Lövånger

Somaliska Regnbåge

Kompisgrupp för nyanlända tjejer i Rosengård 3.0

Tamam

Tamam Start Up 3

The Good Talents

The Good Talents talangnätverk år 2

Tjejer i Förening

Ung organisering Skåne

Vendels Bygdegårdsförening

Vendel E-sport

Totalt

1 400 000

1 510 000
550 000
2 471 543

1 209 000
134 000
1 100 348
871 000
1 315 500
150 000
18 388 296

* Organisationer som beviljas projektbidrag på grund av att de inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag, till en summa om
661 421 kronor.
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TABELL 8.11 J ämförelse ungdomars organisering, 2018–2020. Kronor
Ändamål

2018
Sökt

1. Barns och ungas självständiga
organisering

2019**

Beviljat

Sökt

25

14

7 377 713

9

1

150 000

Fler än ett ändamål

64

21

13 656 197

Totalt

98

36

21 183 910*

2. Barns och ungdomars inflytande i
samhället

2020**

Beviljat

74

30

Sökt

18 469 142

113

Beviljat

26

18 388 296

* 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
** Ändamålen togs bort vid 2019 års ansökningsomgång.

Statsbidrag till organisationer
bildade på etnisk grund
I regleringsbrevet för 2020 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 18 905 tusen
kronor att fördela som stöd till organisationer bildade
på etnisk grund. Syftet med bidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör
kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.
Stödet fördelas i två former: etableringsbidrag och
organisationsbidrag. Ett etableringsbidrag fördelas
med ett fast belopp på 80 tusen kronor per organisation. Ett organisationsbidrag har en fast del och
en rörlig del. Det fasta beloppet är 180 tusen kronor.

Beloppet är lika stort för alla organisationer.
Det rörliga beloppet grundas på antalet medlemmar och antalet föreningar eller avdelningar som finns
i organisationen. Runt 70 procent av den rörliga delen
är baserad på medlemmar och 30 procent på antalet
föreningar eller avdelningar som finns i organisationen. Bidrag i spannet 1–6 000 medlemmar är 72,44
kronor per medlem. Från och med medlem 6 001 och
framåt är bidraget 36,22 kronor per medlem. Bidrag
per lokalförening eller avdelning är 3 784 kronor.
För bidrag till samarbetsorganisationerna sker en
individuell bedömning. För 2020 sökte och beviljades
en organisation, SIOS, bidraget.

TABELL 8.12 O
 rganisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade
på etnisk grund 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

2020

ORGANISATIONSBIDRAG
Albanska Föreningars Union i Sverige

649 641

0

489 639

Albanska riksförbundet Iliria

280 630

299 632

0

0

293 228

306 622

481 880

469 466

535 368

Armeniska riksförbundet i Sverige
Assyriska Riksförbundet i Sverige

0

425 953

0

Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverge

Azarbajdzjaniers Kongress I Sverige

321 383

0

379 348

Bangladesh Riksförbund i Sverige

273 696

276 448

-

Bangladesh Riksförening i Sverige

319 877

328 284

362 944

Bolivianska Riksförbundet

303 704

306 214

0

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i
Sverige

402 016

366 667

452 512

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige

715 424

749 995

862 753

Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet i
Sverige

345 362

336 142

373 952

Djibouti Kvinnor Riksförbund

284 204

302 034

349 000
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TABELL 8.12 O
 rganisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade
på etnisk grund 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

2020

Eritreanska Riksförbundet i Sverige

320 694

362 524

372 267

F.A.P.S. Portugisiska Riksförbundet

261 637

261 210

276 452

FAIS-IR

351 977

360 642

400 176

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

304 432

314 308

333 821

Förbundet för utveckling och integration (FUI)
(f.d. Iransk och kurdisk integrations riksförbund
i Sverige)

335 958

-

-

Grekiska Riksförbundet

316 079

0

322 794

*

313 146

0

494 617

0

-

0

0

402 693

Internationella Kvinnoförbundet

339 808

324 758

357 091

Irakiska Riksförbundet i Sverige, IRS

338 888

333 870

319 027

Iranska flyktingars riksförbund (IFRS)

442 415

479 336

540 583

Iranska Riksförbundet i Sverige

453 876

426 113

474 385

Hangool Foundation
Immigranternas centralförbund
Immigranternas Riksförbund

Kaldeiska riksförbund i Sverige

274 229

-

-

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

321 572

326 090

386 232

Kroatiska riksförbundet

448 090

435 014

503 675

Kurdiska Federationen Paraply (KFP)

592 932

635 295

727 978

Kurdiska Riksförbundet

592 646

511 236

0

0

304 802

-

Letternas Riksförbund i Sverige

259 511

266 546

285 362

Litauiska Riksförbundet

272 672

281 826

296 082

Makedoniska riksförbundet

340 930

346 132

359 630

Mongoliska Riksförening i Sverige

274 665

0

0

0

377 910

351 859

Polska Riksförbundet

350 037

360 007

401 893

RIFFI

350 286

342 647

355 081

Kurdiska Unionens Riksförbund i Sverige

Polska kongressen i Sverige

Riksforeningen for khaatumo state of Somalia
Riksförbundet Banjaluka i Sverige
Riksförbundet Bijeljina - Janja

*

284 511

285 542

286 168

306 749

*

258 550

274 841

Ryska riksförbundet i Sverige

291 798

300 786

353 071

Sabeiska Mandeisk Riksförbundet i Sverige

330 561

368 486

395 380

Serbernas riksförbund i Sverige

659 050

668 915

797 778

Serbisk-ortodoxa Kvinnoförbundet

293 609

282 364

286 485

Serbiska riksförbundet

538 642

574 903

591 979

SIOS

480 000

480 000

480 000

Slovenska Riksförbundet

264 489

267 334

287 227

Somaliland riksförbund i Sverige

439 992

447 036

495 002

Somaliska riksförbundet i Sverige

580 726

551 533

587 195

Sudanesiska Riksförbundet

312 530

280 276

281 740
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TABELL 8.12 O
 rganisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade
på etnisk grund 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

2020

Sunbul Riksförbundet

0

261 094

298 275

Svensk-kurdiska Riksförbundet

0

279 904

294 489

Svensk-Turkiska Riksförbundet

434 409

444 334

-

Sverigeesternas förbund

344 829

373 909

410 388

0

419 866

0

Ukrainska Alliansen i Sverige

Syrianska Riksförbundet i Sverige

287 783

294 918

299 849

Ungerska Riksförbundet

465 271

467 149

520 822

18 424 999

18 825 000

18 825 000

Gambiska Riksförbundet

80 000

80 000

80 000

Hangool Foundation

80 000

-

-

Summa
ETABLERINGSBIDRAG

Riksforeningen for khaatumo state of Somalia

80 000

-

-

Riksförbundet Bijeljina ‒ Janja

80 000

-

-

Somaliska Institutet för Demokratiska Alternativ

80 000

0

-

Tanzaniska Riksförbundet i Sverige

80 000

-

-

480 000

80 000

80 000

18 904 999

18 905 000

18 905 000

Summa
Totalt

* Organisation som beviljades ett etableringsbidrag under det aktuella året.

TABELL 8.13 J ämförelse organisations- och etableringsbidrag till organisationer
bildade på etnisk grund, 2018–2020. Kronor
Ändamål

2018
Sökt

2019

Beviljat

Sökt

2020

Beviljat

Sökt

Beviljat

Organisationsbidrag

63

48

18 424 999

62

50

18 825 000

59

46

18 825 000

Etableringsbidrag

12

6

480 000

4

1

80 000

5

1

80 000

Totalt

75

54

18 904 999

66

51

18 905 000

64

47

18 905 000

Återrapportering | 91

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2020

Organisations- och
etableringsbidrag till
organisationer för
homosexuella, bisexuella,
transsexuella eller personer
med könsöverskridande
identitet eller uttryck
I regleringsbrevet för 2020 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 9 298 tusen
kronor att fördela som stöd till organisationer för
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer
med könsöverskridande identitet eller uttryck. Syftet
med bidraget är att stödja organisationernas egna
initiativ och verksamheter med ändamål att stärka
ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella,
transsexuella och för personer med könsöverskridan-

de identitet eller uttryck. Under året fick myndigheten
i uppdrag att fördela ytterligare två miljoner i stöd till
dessa organisationer.
Statsbidraget fördelas som etablerings- eller organisationsbidrag. Ett etableringsbidrag fördelas med ett fast
belopp på 150 tusen kronor per organisation. Organisationsbidraget har en fast del och en rörlig del. Det fasta
bidraget är 150 tusen kronor per organisation. Beloppet
är lika stort för alla organisationer. Det rörliga beloppet
grundas på antalet medlemmar och antalet lokalföreningar eller avdelningar i organisationen. Av det rörliga
bidraget är 50 procent baserat på antal medlemmar i
organisationen och 50 procent på antal lokalföreningar
eller avdelningar i organisationen. I det ordinarie beslutet
om bidrag för 2020 var bidrag per medlem 353 kronor
och per lokalförening eller avdelning 34 450 kronor. I
tilläggsbeslutet för de ytterligare två miljonerna var
bidrag per medlem 92 kronor och per lokalförening eller
avdelning 9 009 kronor.

TABELL 8.14 O
 rganisations- och etableringsbidrag till organisationer
för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck, 2018–2020. Kronor
Organisation

2018

2019

2020

ORGANISATIONSBIDRAG
EKHO

483 484

FPES (f.d.Transföreningen FPES)

392 568

439 745

556 521

505 763

565 449

1 297 395

1 238 613

1 440 482

Homo-, bi- och transliberaler

501 803

-

451 783

Lesbisk Makt

381 785

593 915

776 723

Nordic Bears

0

717 901

576 378

Rainbow Riots

-

-

150 000

4 675 632

4 090 918

4 657 952

SFQ - Sveriges förenade HBTQIA+
studenter

424 858

421 937

407 419

Transammans

150 000

578 862

966 404

Öppna moderater

826 522

757 522

865 665

9 298 000

9 297 999

11 298 000

HBTs Sverige

RFSL

Totalt

TABELL 8.15 J ämförelse organisations- och etableringsbidrag till organisationer
för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck, 2018–2020. Kronor
Bidragsform

2018
Sökt

2019

Beviljat

Sökt

Beviljat

Organisationsbidrag

8

8

9 148 000

9

9

Etableringsbidrag

3

1

150 000

2

0

11

9

9 298 000

11

9

Totalt
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2020

9 297 999

9 297 999

Sökt

Beviljat

10

10

11 148 000

4

1

150 000

14

11

11 298 000
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Statsbidrag till verksamhet
mot rasism och liknande
former av intolerans

I regleringsbrevet för 2020 tilldelades Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 14 320 tusen
kronor (varav högst 320 tusen kronor får användas för
administration) att fördela som stöd till verksamheter
mot rasism och liknande former av intolerans.
Syftet med bidraget är enligt bidragsförordningen
att stödja verksamheter som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans som kan
ta sig uttryck i bland annat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

antisemitism
islamofobi
afrofobi
antiziganism
homofobi och transfobi
rasism mot samer

Av de 19 organisationerna som fått bidrag 2020 arbetar 10 med antisemitism, 13 med islamofobi, 12 med
afrofobi, 13 med antiziganism, 5 med homofobi och
transfobi och 9 med rasism mot samer.

TABELL 8.16 S
 tatsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av
intolerans, efter ändamål, 2020. Kronor
Organisation

Projektnamn

Ändamål *

Bidragsbelopp

FUSION

Na dara pen kon san! - Våga säga vem du är!

4

206 000

Gipsy föreningen Galbi

Singoallas Karavan

4

294 200

Malmö Ung Hälsa

”Vi minns tillsammans-för att aldrig glömma”

4

300 000

Trajosko Drom

Ame sam rom - sunen! Vi är romer - lyssna!

4

290 000

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen Sydost

Tolerans för alla - vem är i rummet?

5

231 500

Stiftelsen Gaaltije

ALLT ska bort - främlingsfientlighet, rasism och
kolonialism!

6

150 000

Flamman Ungdomarnas Hus - filial projekt

Stå upp!

1,2

776 000

Tamam

Rättvis Organisering år 2

2,3

1 099 043

Awesome People

ESCAPE The Phobia

2,3,5

849 700

Skåne Stadsmission

”Du ser ut som någon vi letar efter...”- Rasprofilering utifrån Ungas egna Röster

1,2,3,4

736 624

Svenska kommittén mot antisemitism

Utbildning om antisemitism och rasism för medlemmar i politiska ungdomsförbund

1,2,3,4

320 000

Interfem

BlatteQueers i Film

2,3,5,6

998 640

Forum-Idéburna organisationer med social
inriktning

Civilsamhälle för öppenhet och inkludering

1,2,3,4,6

732 959

IM Individuell Människohjälp

Antirasism i arbetslivet

1,2,3,4,6

1 513 000

Rädda Barnen

Antirasistisk action learning

1,2,3,4,6

1 022 525

Stiftelsen Teskedsorden

En skolgång fri från rasism

1,2,3,4,6

1 133 625

Stiftelsen Teskedsorden

Hur bra är vi? ? civilsamhällets antirasistiska
ansvar

1,2,3,4,6

1 435 625

Civil Rights Defenders

Aktivistakademin

1,2,3,4,5,6

1 437 400

Förbundet Vi Unga

Antirasistisk handlingskraft

1,2,3,4,5,6

437 333

Totalt

13 964 174

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.
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TABELL 8.17 J ämförelse statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande
former av intolerans, 2018–2020 Kronor
Ändamål

2018*
Sökt

1. Antisemitism

2019*

Beviljat

4

Sökt

0

0

2020*

Beviljat

3

1

Sökt

717 000

Beviljat

4

0

0

2. Islamofobi

4

0

0

6

0

0

2

0

0

3. Afrofobi

3

0

0

1

0

0

5

0

0

4. Antiziganism

0

0

0

3

1

97 840

12

4

1 090 200

5. Homofobi och transfobi

2

0

0

2

1

199 500

3

1

231 500

6. Rasism mot samer

1

1

608 696

0

0

0

2

1

150 000

42

13

13 252 407

37

11

12 960 769

57

13

12 492 474

56

14

13 861 103

52

14

13 975 109

85

19

13 964 174

Fler än ett ändamål
Totalt

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt.

Insatser som motverkar
hot och hat i det offentliga
samtalet

I regleringsbrevet för 2020 tilldelades Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor totalt 6 600 tusen
kronor (varav högst 600 tusen kronor för adminis-

tration) för insatser som motverkar hot och hat i det
offentliga samtalet.
Syftet med statsbidraget är att minska förekomsten
av hot och hat i det offentliga samtalet och att stärka
utsatta opinionsbildare och andra som deltar i det
offentliga samtalet.

TABELL 8.18 S
 tatsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga
samtalet, 2020. Kronor
Organisation

Projektnamn

Bidragsbelopp

Civil Rights Defenders

Säkerhetsjouren

Forum-Idéburna organisationer med social inriktning

Hot mot ideella ett hot demokratin – engagemanget får
aldrig tystas

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer

Hat & hot mot ungdomsrörelsen II

1 721 500

RFSL Ungdom

Civilkurage

1 113 257

RFSU Malmö

Säkrare i sexualitetsdebatten

740 000

Stiftelsen Fryshuset – Respekt på nätet

Unga nätvandrare

310 223

Svenska Samernas Riksförbund, SSR

Näthat, hot och hatbrott – en del i vår vardag

341 745

1 292 275
481 000

Totalt

6 000 000

TABELL 8.19 J ämförelse statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i
det offentliga samtalet, 2018–2020. Kronor
2018
Sökt

2019

Beviljat

Sökt

2020

Beviljat

Sökt

Beviljat

Insatser som motverkar hot och hat i
det offentliga samtalet

12

4

6 000 000

14

6

5 999 500

32

7

6 000 000

Totalt

12

4

6 000 000

14

6

5 999 500

32

7

6 000 000
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Statsbidrag till projekt
som syftar till att stärka
demokratin

I slutet av februari fick Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor genom ett ändringsbeslut av
regleringsbrevet 8 500 tusen kronor för åtgärder som
stärker demokratin. MUCF skulle fördela 7 750 tusen

kronor enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag
för åtgärder som stärker demokratin, och fick använda
högst 750 tusen kronor för kostnader för administration av bidraget.
Syftet med bidraget är att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i
demokratin och dess beslutsprocesser.

TABELL 8.20 S
 tatsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin,
2020. Kronor
Organisation

Projektnamn

Bidragsbelopp

ABF Huddinge

Demokratiskola 2.0

320 000

ASOV Stockholm

Demokrati tillsammans

678 626

Ensamkommandes förbund

Du har en röst

423 260

FOLK

127 Forum

947 250

Föreningen Norden

Poddcirkeln - Min demokratiska röst

Riksförbundet FUB

Aktivism för alla!

1 056 400

Romska Ungdomsförbundet

Romerna i demokratin - ett fokus på ökat valdeltagande

1 112 663

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Utvidga demokratin för att inkludera unga!

917 551

Studieförbundet Vuxenskolan Förbundskansli

Mitt val/Digitala verktyg för ökat valdeltagande

978 250

Zigzag föreningen

Empower The Districts

514 500

801 500

Totalt

7 750 000

TABELL 8.21 J ämförelse statsbidrag till projekt som syftar till att stärka
demokratin, 2020. Kronor
2020
Sökt

Beviljat

Statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin

124

10

7 750 000

Totalt

124

10

7 750 000
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Statsbidrag med anledning
av covid-19 till vissa
organisationer som riktar sig
till människor i socialt särskilt
utsatta situationer
I juni fick MUCF uppdraget att fördela bidrag till civilsamhället enligt förordning (2020:439) om statsbidrag
med anledning av covid-19 till vissa organisationer
som bedriver verksamhet som riktar sig till människor
i socialt särskilt utsatta situationer. Det totala bidraget
uppgick till 50 000 tusen kronor varav 48 000 tusen

kronor skulle fördelas i bidragsmedel och 2 000 tusen
kronor skulle täcka myndighetens administrativa
kostnader
Syftet med statsbidraget var att stödja organisationer inom det civila samhället som behövde förstärka
verksamhet som riktar sig till människor som befinner
sig i socialt särskilt utsatta situationer på grund av
covid-19-pandemin.
Bidraget fördelades som ett organisationsbidrag
och avsåg att täcka kostnader för verksamhet under
hela 2020. Organisationerna fick i ansökan ange ett
fast belopp som de uppskattade skulle täcka kostnaderna för den förstärka verksamheten.

TABELL 8.22 S
 tatsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer
som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer, 2020. Kronor
Organisation

Bidragsbelopp

Convictus

500 000

Equmeniakyrkan nationell enheten

1 089 392

Frivilligorganisationen Agape

462 000

Frälsningsarmén

5 697 000

Fören. Frihamnen i Hb/7Hemlösas Hus

460 000

Förenade Islamiska Föreningar

3 000 000

Föreningen S:ta Clara kyrka

1 500 000

Hela Människan

3 000 000

Läkare i Världen

3 520 000

Ny Gemenskap

2 820 000

Romska Ungdomsförbundet

3 600 000

Räddningsmissionen

385 608

Stöttepelaren

236 000

Svenska Röda Korset

5 530 000

Sveriges Stadsmissioner

10 000 000

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan

1 200 000

Trossamfundet Svenska kyrkan

5 000 000

Totalt

48 000 000

TABELL 8.23 J ämförelse statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa
organisationer som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer,
2020. Kronor
2020
Sökt

Beviljat

Statsbidrag med anledning av covid-19

231

17

48 000 000

Totalt

231

17

48 000 000
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
2021-02-22

Lena Nyberg
generaldirektör
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