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GD har ordet 
 
Ungdomsstyrelsens årsredovisning för 1999 
 
Årsredovisningen innehåller den samlade redovisningen och bedömningen av Ung-
domsstyrelsens arbete utifrån regeringens övergripande mål och verksamhetsmål. 
Redovisningen utgår i sin uppläggning från regleringsbrevet med tyngdpunkt på åter-
rapporteringskraven. Uppdrag som beslutats av regeringen i särskild ordning återfinns 
under respektive verksamhetsområde men återrapporteras i den ordning som framgår av 
beslutet. 
 
De uppdrag som enligt regleringsbrevet, särskilda riktlinjer eller särskilda beslut skulle 
slutföras eller delrapporteras under året har fullföljts och redovisats till regeringen. Det-
samma gäller för rapporter till Europeiska kommissionen om programmen Ungdom för 
Europa och Europeisk volontärtjänst för ungdomar.  
 
Särskilda uppdrag har under året redovisats till regeringen. Slutrapport för arbetet med och 
utvärdering av den kommunala utvecklingsgarantin samt en delrapport kring utvecklingen 
av Ungdomskanalen har redovisats till Näringsdepartementet. Slutrapporter från 
utvecklingsprojekten Att stärka ungdomars inflytande i lokalsamhället, Att synliggöra och 
stärka flickors villkor, Utveckling av ungdomskulturens mångfald samt 
Informationsinsatser om FN:s arbete med ungdomsfrågor har redovisats till 
Kulturdepartementet.  
 
Under verksamhetsåret tillkom följande uppdrag:  

• att arbeta med översättningar av underlaget för Europarådets utvärdering av svensk 
ungdomspolitik samt att ansvara för bedömningsgruppens Sverigebesök 

• att fördela pengar från Svenska spel AB till ungdomsorganisationernas lokala 
verksamhet 

• utvecklingsprojekt för att lyfta fram ungdomars visioner inför 2000-talet, 
• stöd till ungas egna kulturverksamheter 
• stöd till utveckling av nya lokala lösningar för ungdomars fritidsverksamheter  
• fortsatt arbete med utveckling av metoder för kompetensutveckling bland arbetslösa 

ungdomar   
 
Ungdomsstyrelsen har under 1999 också avlämnat 18 remissvar, deltagit i 6 hearings, 
medverkat i 23 arbetsgrupper/utredningar, medverkat vid 11 mässor och gett ut 7 publi-
kationer samt översatt 9 sammanfattningar och broschyrer till engelska. 
 
Under året har Ungdomsstyrelsen tagit aktiv del i förberedelserna av den nya ungdoms-
politiken som regeringen föreslog i ungdomspropositionen På ungdomars villkor som 
beslutades av riksdagen under hösten. Den nya målstyrningsmodellen för ungdomspolitiken 
innebär att riksdagen beslutar om inriktningsmål och regeringen om delmål för den 
nationella ungdomspolitiken vilka ska återspeglas i berörda myndigheters regleringsbrev.  
 
Det blir sedan Ungdomsstyrelsens uppgift att samordna myndigheternas uppföljning och 
årligen redovisa en analys av utfallet till regeringen samt att leverera underlag till 
regeringen för arbetet med myndigheternas verksamhetsmål för kommande år. Vart fjärde 
år ska en fördjupad analys göras, med start 2002, av ungas levnadsförhållanden och den 
förda ungdomspolitiken i förhållande till de ungdomspolitiska målen. 
En mera systematisk utveckling av goda verksamhetsexempel ska bidra till att målen 
uppnås inom olika prioriterade områden. Ungdomsstyrelsens roll blir att först utveckla en 
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metod och sedan att tillsammans med berörda myndigheter identifiera, presentera och 
sprida goda verksamhetsexempel. Ungdomsstyrelsen ska också utveckla ett system för 
uppföljning av ungdomspolitiken på kommunal nivå.  
 
Inför år 2000 läggs med andra ord nya spännande uppgifter till myndighetens ansvar inom 
ungdomspolitiken. 
 
 
 
Leif Linde 
generaldirektör 
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1 Verksamhetsöversikt 
 
 
I budgetpropositionen under utgiftsområde 17 anges effektmål som rör Ungdomsstyrelsens 
verksamhet.  
 
Effektmålen är: 

- att främja goda levnadsvillkor för ungdomar 
- att stärka ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen 

 
Ungdomsstyrelsens del av effektmålen är:  

- att öka kunskapen i samhället om ungdomars situation och villkor 
- att verka för att målen med det statliga bidraget till ungdomsorganisationer uppnås 
- att stödja centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete i ungdomsfrågor med 

betoning på ungdomars inflytande 
- att främja svenskt deltagande i olika former av nordiskt, europeiskt och övrigt 

internationellt erfarenhets- och kunskapsutbyte 
 

Ungdomsstyrelsens verksamhet ska redovisas enligt följande indelning: 
• Ungdomars situation och villkor 
• Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
• Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete 
• Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt utbyte 
 
Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdoms-
styrelsen är ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 1999. Kortfattat 
beskrivs också de uppdrag som Ungdomsstyrelsen har fått medel till genom särskilda 
regeringsbeslut, för att ge en bild av hela verksamheten och hur kostnader och intäkter för 
denna har fördelats. 
 
De övriga återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen är ålagd att redovisa och som inte 
återfinns under någon verksamhetsgren redovisas i avsnitt 6, Generella mål och krav på 
återrapportering. De uppdrag som Ungdomsstyrelsen har fått medel till genom särskilda 
regeringsbeslut och som inte hör till någon av ovannämnda verksamhetsgrenar redovisas 
under samma avsnitt. Underlag till samtliga beräkningsgrunder som använts återfinns i 
avsnitt 7, Administration och beräkningsgrunder. 
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Ekonomi 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 29 358 tkr, täcks till 52 procent av 
ramanslag, till 5 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och finansiella 
intäkter samt till 42 procent av intäkter av bidrag. 
 
Totalsammanställning över Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för 
budgetåret 1999 
 
Driftskostnader  
Lön och MGK 18 624 
Övriga driftskostnader 10 734 
Summa kostnader 29 358 
  
Finansiering  
Anslagsmedel   
Ramanslag 17 M 1 13 517 
Ramanslag 17 M 2.3 1 000 
Ramanslag 17 M 2.4 745 
Summa intäkter av anslag 15 262 
  
Bidragsmedel  
Allmänna arvsfonden 2 953 
Kulturdepartementet 905 
Näringsdepartementet 3 307 
Socialdepartementet 807 
Kammarkollegiet 18 
EU-medel 2 217 
Kommuner 2 087 
Summa intäkter av bidrag 12 294 
  
Intäkter  
Intäkter, publikationer, konferenser 1 398 
Finansiella intäkter 84 
Summa intäkter 1 482  
  
Summa finansiering 29 038 
 

Skillnaden, 320 tkr, mellan kostnader och finansiering, är myndighetens kapitalförändring enligt resultaträkningen och består av 
periodiserade kostnader. Denna kostnad fördelas jämt över verksamhetsgrenarna enligt ovan. 
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Myndigheten fördelade under året bidrag till ungdomsorganisationer, övrigt  
föreningsliv samt lokala ungdomsprojekt enligt följande. 

Tkr 
 

Grundbidrag och särskilt bidrag 87 406 
Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler 4 000 
Övriga bidrag, LSU, CIU, Årets ungdomskommun m.fl. 1 161 
Summa medel som utbetalats enligt resultaträkningen 92 567 
  
 Tkr 
Övriga bidragsutbetalningar, transfereringar 
Programmet Europeisk volontärtjänst, bidrag 2 374 
Programmet Ungdom för Europa, bidrag 5 174 
Nordiska Ministerrådet, bidrag 590 
 
Bidrag till barn- och  ungdomsorganisationers lokala verksamheter, 
medel från AB Svenska Spel, regeringsbeslut Ku 1999/2467/IFU 5 619 
 
Beviljade projektmedel ur Allmänna Arvsfonden 20 602 
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Ungdomsstyrelsens styrelse 
Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, budget-
underlag, delårsrapport och grundbidrag till ungdomsorganisationer. 
 
Styrelsens sammansättning:   Tidsperiod 
 
Leif Linde, generaldirektör    9901 − 9912 
Ann-Marie Begler, generaldirektör, Brottsförebyggande Rådet 9901 − 9912 
Tilde Björfors, cirkusdirektör   9901 − 9912 
Staffan Isling, kommunchef, Haparanda kommun  9901 − 9912 
Carina Moberg, riksdagsledamot   9901 – 9903 
Annika Nilsson, riksdagsledamot   9903 – 9912  
Levi Svenningsson, direktör AMS   9901 − 9912 
Mustafa Tümtürk, studiesekreterare   9901 − 9912 
Mats Vangstad, länspolismästare, Dalarna  9901 – 9912 
Marie Wilén, f.d. riksdagsledamot   9901 − 9912 
Lage Åström, skolråd, Skolverket   9901 − 9912 
 
Generaldirektör Leif Linde är styrelsens ordförande. Styrelsen har sammanträtt 4 gånger 
under budgetåret. 
 
Organisation 
Myndigheten hade 33 anställda vid årets början och 35 anställda vid året slut. Medeltal 
anställda var 34. Medelåldern var 36 år. Årsarbetskrafter var 33,85. Åldersspridningen är 
mellan 20 och 53 år.  
 
Personalomsättningen under budgetåret har varit hög, 6 personer har slutat och 8 personer 
har anställts. 
 
Myndigheten hade inklusive föräldralediga 38 anställda vid årets slut. Av dessa 38 tjänster 
är 27 stycken tillsvidareförordnanden. Tjänsterna fördelade sig på 25 kvinnor och 13 män. 
Vid varje anställningstillfälle har ökad andel män eftersträvats. En av Ungdomsstyrelsens 
anställda har regeringens uppdrag att vara nationell expert vid Europeiska kommissionen. 

 
Myndigheten är projektorienterad med fem enheter. De fungerar som hemvist för projekt-
ledarna/medarbetarna och leds av en enhetschef.  
 
Enhet/nationell expert Antal anställda 
Utvecklingsenheten 10 
Utredningsenheten 5 
Internationella enheten 9 
Informationsenheten 7 
Administrativa enheten 5 
Nationell expert 1 
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2 Ungdomars situation och villkor 
 
Ungdomsstyrelsen ska följa och analysera den samlade utvecklingen av ungas levnads-
förhållanden samt hur den förda politiken påverkar ungas situation och villkor. Detta sker 
framförallt genom myndighetens utredningsverksamhet. Utredningsverksamhetens uppgift 
är att:  

- Sammanställa, analysera och presentera relevant statistik samt utrednings- och 
forskningsresultat om ungas situation och villkor. 

- På uppdrag av regeringen eller på eget initiativ genomföra särskilda studier rele-
vanta för utvecklingen av ungdomspolitiken. 

- Genom kontakter med andra myndigheter, kommuner och föreningsliv medverka till 
att kunskapen om ungas situation och villkor kommer berörda aktörer till del. 

 
Verksamhetsgrenen Ungdomars situation och villkor, totala kostnader och finansiering, budgetåret 1999, 
1998 och 1997 

 Budgetåret 1999 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 
Kostnader    
Lön inkl MGK 3 689 2 785 3 070 
Övriga driftkostnader 2 156 1 572 2 282 
Summa kostnader 5 845 4 357 5 352 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 M 1 4 306 3 198 3 108  
Kulturdepartementet 603 150 1 430 
Statens Kulturråd/Riksidr förb 0 435 255 
Näringsdepartementet 657 280 0 
KK-stiftelsen 0 35 191 
Intäkter 199 247 368 
Summa finansiering 5 765 4 345 5 352 
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 80 tkr, budgetåret 1999, se verksamhetsöversikt, s. 7. 

 
 
2.1 Ungdomsstatistik 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska samla ungdomsstatistiken och göra den tillgänglig. 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska: 
• lämna en redogörelse för sitt arbete avseende statistikinsamling 
• undersöka vilka grupper som använder sig av statistiken 
• redogöra för sitt arbete med andra statistikproducenter 
 
Genomförande och utfall: 
Arbetet avseende statistikinsamling 
Statistik om ungdomar produceras vid ett flertal myndigheter och organisationer. Ung-
domsstyrelsen medverkar till att relevanta delar av denna sammanställs till nytta för 
regeringen, myndighetens målgrupper och övriga intressenter. För en effektiv utrednings- 
och informationsverksamhet är det också viktigt att internt inom myndigheten tillhandahålla 
ett brett urval av aktuell statistisk information om ungdomars levnadsförhållanden. 
 
Ungdomsstyrelsens kontinuerliga uppföljning av ungdomars levnadsförhållanden bygger på 
en relativt stabil bas av statistik av hög kvalitet, främst bestående av Sveriges officiella 
statistik. Annan statistik, t.ex. olika myndigheters verksamhetsstatistik eller resultat från 
andra relevanta undersökningar, används för att komplettera bilden då officiell statistik 
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saknas eller är bristfällig till innehållet. Då myndighetens resurser för ändamålet i första 
hand används för att ge en bred, övergripande statistisk bild av ungdomars 
levnadsförhållanden, snarare än till fördjupningar inom enskilda sektors- eller 
ämnesområden, medverkar myndigheten aktivt till att lotsa intressenter vidare till rätt 
myndighet eller organisation när vi inte har den statistik som efterfrågas. 
 
I november 1997 publicerades den första utgåvan av rapporten Svensk ungdomsstatistik – 
en sammanställning i text, diagram och tabeller av ungdomars levnadsförhållanden på en 
rad områden. Under 1999 har en andra utgåva av Svensk ungdomsstatistik publicerats.  
 
Grupper som använder sig av statistiken 
Då publiceringen av Svensk ungdomsstatistik skedde i december är det vid utgången av året 
för tidigt för att göra några uttalanden om vilka som efterfrågar publikationen utöver vad 
som fastställts beträffande den första utgåvan. En förnyad analys kommer att kunna 
genomföras vid ett senare tillfälle. 
 
Åtgärder för att utöka antalet användare och bredda antalet användargrupper har under året 
vidtagits på två vis. Dels har tabellerna i Svensk ungdomsstatistik översatts till engelska 
med syfte att sprida informationen till intressenter utanför Sverige. Dels har det som ett 
bestående inslag införts urval av ungdomsstatistik i myndighetens månatliga nyhetsbrev, 
Brus. Utöver detta har myndigheten under 1999 förberett en löpande publicering av 
ungdomsstatistik på Internet under 2000, dels på Ungdomsstyrelsens nya webbplats 
www.ungdomskanalen.nu, dels på myndighetens webbplats www.ungdomsstyrelsen.se. 
 
Användarenkät angående rapporten Svensk ungdomsstatistik  
Med 1999 års utgåva av Svensk ungdomsstatistik sändes en användarenkät till abon-
nenterna av myndighetens publikationer (ca 800 personer/organisationer). Samma enkät 
kommer att sändas till alla köpare av rapporten under verksamhetsåret. Vid början av 
februari 2000 hade 71 besvarade enkäter inkommit till Ungdomsstyrelsen. Resultaten 
sammanfattas kort i det följande. 
 
Nära 80 procent av användarorganisationerna har uppgivit att de kommer att använda 
rapporten för att hämta information med anknytning till deras verksamhet. På frågan om 
antalet läsare av rapporten på respektive organisation har 51 procent svarat fler än 5 
personer. 
 
En annan fråga gällde i vilken form man skulle föredra Svensk ungdomsstatistik i fram-
tiden. En klar majoritet, 68 procent, föredrar i framtiden en kombination av en tryckt 
publikation och kontinuerlig uppdatering via Internet. Rapportens användbarhet i olika 
avseenden poängbedöms i enkäten på en skala mellan 1 och 5, där 5 är högsta betyg. 
Rapporten har fått ett positivt bemötande, där medelvärdet för samtliga aspekter av 
användbarheten ligger runt 4,0. Bland de fria kommentarerna märks framför allt en hög 
efterfrågan av mer statistik om fritid/kultur/föreningsliv.  
 
Arbetet med andra statistikproducenter 
Genom samverkan med berörda myndigheter verkar Ungdomsstyrelsen för att ungdoms-
perspektivet tillgodoses inom ramen för Sveriges officiella statistik. Under året har 
Ungdomsstyrelsen deltagit i ett flertal användarseminarier, referens- eller samrådsgrupper 
hos olika myndigheter, skrivit yttranden över statistikförslag eller haft motsvarande 
kontakter i frågor av särskild art.  
 
Ett konkret exempel på myndighetens verksamhet är en dialog med Statistiska Centralbyrån 
(SCB), då det av besparingsskäl fanns förslag om att exkludera den yngsta urvalsgruppen ur 
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den återkommande enkätstudien Undersökningar av levnadsförhållanden. Efter ett 
gemensamt brev från Ungdomsstyrelsen och Barnombudsmannen valde SCB att behålla 
ungdomsurvalet i oförändrat skick. 
 
Ett annat konkret exempel på samarbete under året är arbetet med Ungdomsenkäten 1999 
tillsammans med SCB. Ungdomsstyrelsen beställde väsentliga tilläggsfrågor i enkäten som 
presenteras dels i SCB:s offentliga publikation Statistiska meddelanden, dels i 
Ungdomsstyrelsens utredningsserie under början av 2000. 
 
Bedömning av resultat: 
Under tre års tid har Ungdomsstyrelsen arbetat med att samla och sammanställa befintlig 
ungdomsstatistik för en bred publik. Två rapporter med en sådan sammanställning har givits 
ut och ambitionen är att i någon form fortsätta med denna rapportering. Syftet med detta 
arbete är att regelbundet ge en aktuell och översiktlig bild av ungdomars situation och olika 
utvecklingstendenser utifrån ett urval av den senast tillgängliga statistiken. Det traditionella 
sättet att presentera och analysera statistik är i regel sektors- eller ämnesavgränsat. Den stora 
och breda efterfrågan på statistikservice som Ungdomsstyrelsen mött tyder på att det finns ett 
behov av en samlad, tvärsektoriell statistisk information om ungdomars levnadsförhållanden. 
Av förfrågningarna till myndigheten att döma tycks det också – åtminstone för vissa 
användarkategorier – vara naturligt att i första hand vända sig till Ungdomsstyrelsen när det 
gäller fakta om ungdomars levnadsförhållanden. 
 
Det tycks råda en allmän viljeriktning bland användarna av Svensk ungdomsstatistik att 
kunna ta del av statistiken på Ungdomsstyrelsens webbplats. I detta sammanhang är också 
en viss interaktivitet efterfrågad. I den mån det så snart efter rapportens utgivning går att 
uttala sig om dess måluppfyllelse, måste den bedömas som god då användarna är nöjda med 
rapporten och betraktar den som användbar. 
 
 
2.2 Forskning om ungdomars villkor och levnadsförhållanden 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska vidta åtgärder för att stimulera och stödja forskning om ungdomars 
villkor och levnadsförhållanden.  
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redovisa, både kvantitativt och kvalitativt, vilka åtgärder myndigheten har vidtagit under 

året 
 
Genomförande och utfall: 
Inledningsvis bör det poängteras att Ungdomsstyrelsen inte förfogar över särskilda medel 
för att ekonomiskt stimulera och stödja forskning om ungdomars villkor och 
levnadsförhållanden. Särskilda medel för detta ändamål disponeras av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, som sedan budgetåret 1997 fördelar cirka 
fem miljoner kronor per år till ungdomsforskning. Målet att stödja eller stimulera 
ungdomsforskning har därför tolkats brett, som att stödja och stimulera genom information 
och erfarenhetsspridning, genom myndighetens medverkan i olika forskningssammanhang 
samt genom aktiv medverkan av forskare i enskilda verksamheter som Ungdomsstyrelsen 
bedriver.  
 
Ungdomsstyrelsen har under året följt utvecklingen av svensk och europeisk ungdoms-
forskning och i anslutning till detta medverkat i följande aktiviteter: 
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Svensk ungdomsforskning 
Ungdomsstyrelsen har i enlighet med ett särskilt uppdrag i regleringsbrevet för år 1998 
ansvarat för att ta fram en nationell rapport inför Europarådets utvärdering av svensk 
ungdomspolitik. I boken Svensk ungdomspolitik (utredning nr 14) som presenterades i april 
1999 var existerande forskning inom enskilda sektorsområden en central utgångspunkt för 
beskrivningen av svensk ungdomspolitik. Boken har även översatts till engelska och 
franska. 
 
Två skilda möten arrangerades i Stockholm i maj för representanter för de nationella 
ungdomsforskningsnätverken i Sverige, det ena med Europarådets bedömningsgrupp i 
samband med bedömningsgruppens Sverigebesök och det andra med den nordiska ung-
domsforskningskoordinatorn.  
 
Ungdomsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 1999 i uppdrag att utvärdera effekten av den 
förändring av stödet till ungdomsforskning som genomfördes efter 1996 års forsk-
ningspolitiska proposition. Ungdomsstyrelsen har i samband med detta uppdrag givit en 
konsult i uppdrag att ta fram ett underlag om utvecklingen av svensk ungdomsforskning 
samt inriktningen på HSFR:s stöd till ungdomsforskning. Myndigheten har också inhämtat 
synpunkter från de nationella ungdomsforskningsnätverken angående uppdraget. 
Myndigheten har under året inte deltagit i HSFR:s programgrupp för ungdomsforskning, då 
Ungdomsstyrelsen efter samråd med HSFR inte ansett det förenligt med ovannämnda 
uppdrag.  
 
Ungdomsstyrelsen har vidtagit särskilda informationsåtgärder för att underlätta tillgången 
till information om ungdomsforskning och dess resultat. Myndigheten har genom 
nyhetsbrevet BRUS spridit information om olika Internetbaserade databaser och andra 
kunskapskällor om ungdomsforskning. Myndigheten har under året även medverkat i en 
uppdatering och utökning av mottagarlistan för nyhetsbrevet om nordisk 
ungdomsforskning, NYRI Newsletter. 
 
Ungdomsstyrelsen har inom ramen för enskilda utvecklingsprojekt engagerat enskilda 
ungdomsforskare och stimulerat erfarenhetsutbyte mellan forskare, praktiker och be-
slutsfattare inom ungdomsområdet. Enskilda forskare har fått utredningsuppdrag inom 
ramen för fyra olika utvecklingsprojekt; Samverkansprojektet, Ungdomars inflytande i 
lokalsamhället, Flickors villkor samt Utvecklingsgarantin. Inom ramen för Samverkans-
projektet har åtta forskare i uppdrag att följa och analysera utvecklingen i de 15 kommuner 
som medverkar i projektet.  
 
Europeisk och nordisk ungdomsforskning 
Ungdomsstyrelsen har deltagit som nationell korrespondent i den referensgrupp för nordisk 
ungdomsforskning som finns knuten till Nordiska Ministerrådets ungdomskommitté och 
dess ungdomsforskningskoordinator. Arbetsgruppen har under året haft två formella möten 
och utarbetat ett projekt med särskilda gemensamma nordiska kurser för nyblivna 
doktorander. Arbetsgruppen har också tagit fram ett förslag till nordiskt ung-
domsforskningsprogram.  
 
Ungdomsstyrelsen har även varit nationell korrespondent för det nordiska nyhetsbrevet om 
ungdomsforskning, NYRI Newsletter. Nyhetsbrevet utkommer elektroniskt 2-3 gånger per 
år och når cirka 250 ungdomsforskare och praktiker inom ungdomsområdet. 
 
Myndigheten har under året deltagit i planering av den nordiska ungdomsforsknings-
konferensen i Helsingfors år 2000 (NYRIS-7), där myndigheten kommer att ansvara för 
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planering och genomförande av ett av konferensens seminarieteman; ungdomsforskning 
och ungdomspolitik. 
 
Ungdomsstyrelsen har via en extern ungdomsforskare deltagit som nationell korrespondent 
i Europarådets referensgrupp för ungdomsforskning. 
 
Ungdomsstyrelsen har under 1998 och 1999 deltagit i ett europeiskt forskningsprojekt om 
inflytande och delaktighet för unga under 18 år, som initierats av European Centre for 
Social Welfare Policy and Research i Wien. Sex länder deltog i projektet som avslutades 
med ett seminarium om projektets resultat samt publicering av skriften Political 
participation of Youth. 
 
Vid ett studiebesök i Madrid i maj genomfördes bl.a. möten med det spanska ung-
domsinstitutet och spanska ungdomsforskare om gemensamma forsknings- och utred-
ningsfrågor. 
 
Ungdomsstyrelsen deltog i oktober i den s.k. Marbach-konferensen i Tyskland, en inter-
nationell ungdomsforskningskonferens som arrangeras årligen av Jacobs Foundation. Årets 
konferens byggde på jämförande forskning mellan sju länder av övergången från ungdom 
till vuxen inom centrala politikområden. Till konferensen bidrog myndigheten med en 
särskild studie som senare publicerades i myndighetens skrift Youth in Progress. 
 
Bedömning av resultat: 
Resultatet av Ungdomsstyrelsens insatser i förhållande till verksamhetsmålet är begränsade. 
Detta beror framför allt på att myndigheten saknar egentliga verktyg för att uppnå målet. 
Myndigheten har inga särskilda anslag för att ekonomiskt stödja ungdomsforskning och 
möjligheten att stimulera en utveckling av forskning om ungdomars villkor och 
levnadsförhållanden endast genom information är begränsade. Av den anledningen är de 
åtgärder som Ungdomsstyrelsen här redovisar snarast av karaktären att följa utvecklingen 
av svensk och europeisk ungdomsforskning och att delta i olika relevanta forum för 
ungdomsforskning. Ungdomsstyrelsen har framförallt kunnat bidra med insatser i 
förhållande till målet genom det nordiska och europeiska ungdomsforskningssamarbetet. 
Där har myndigheten medverkat till att olika former av stödstrukturer utvecklats och till 
utvecklingen av jämförande forskning om ungas villkor och levnadsförhållanden. 
 
Ungdomsstyrelsens uppfattning är att verksamhetsmålet bör omformuleras och i framtiden 
fokusera på insatser för att stärka kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskare, praktiker 
och beslutsfattare inom ungdomsområdet. En förändring av verksamhetsmålet i denna 
riktning har också skett genom myndighetens regleringsbrev för år 2000. 
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2.3 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
2.3.1 Europarådets utvärdering av svensk ungdomspolitik 
 
Uppdrag: 
Myndigheten fick genom regeringsbeslut 1999-03-18 (Ku1999/81/FU, Ku 1999/482/FU) i 
uppdrag att översätta och producera en engelsk och en fransk version av den svenska 
nationella rapporten inför Europarådets utvärdering av svensk ungdomspolitik samt att 
ansvara för planering och genomförande av studiebesök från Europarådets 
bedömningsgrupp. För uppdragen fick myndigheten disponera särskilda medel om 682 000 
kr, varav 102 000 kr avsåg genomförandet av studiebesöken. 
 
En ekonomisk redovisning av uppdraget skedde i februari år 2000. Myndigheten använde 
sammanlagt 603 209 kronor för genomförande av uppdragen, varför 78 791 kr betalades 
tillbaka till regeringen.  
 
 
2.3.2  Föreningslivets tillgång till lokaler av olika slag för 

ungdomsverksamhet 
 
Uppdrag: 
Ungdomsstyrelsen fick genom regeringsbeslut 1999-09-02 (Ku 1999/2185/IFU) i uppdrag 
att genomföra en studie av föreningslivets tillgång till lokaler av olika slag för 
ungdomsverksamhet. Regeringen beviljade Ungdomsstyrelsen 200 000 kr för ändamålet. 
Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 mars år 2000.  
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3 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
 
Ungdomsstyrelsen har under året fördelat grundbidrag och särskilt bidrag till 
ungdomsorganisationer i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (SFS1994:641).  
 
Målen för statsbidragen är att:  

- främja barns och ungdomars demokratiska fostran 
- främja jämställdhet mellan könen 
- främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper 
- ge barn och ungdomar en meningsfull fritid 
- engagera fler ungdomar i föreningslivet 

 
Verksamhetsgrenen Statsbidrag till ungdomsorganisationer, totala kostnader och finansiering, budgetåret 
1999, 1998 och 1997 
 Budgetåret 1999 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 
Kostnader    
Lön inkl MGK 2 732 2 764 3 387 
Övriga driftkostnader 1 082 376 837 
Summa kostnader 3 814 3 140 4 224 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 M 1 2 878 2 572 3 416 
Näringsdeparementet 657 281 0 
Kulturdepartementet 0 0 250 
KK-stiftelsen 0 34 190 
Intäkter 199 240 368 
Summa finansiering 3 734 3 127 4 224 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 80 tkr, budgetåret 1999, se Verksamhetsöversikt, s. 7. 

 
 
3.1  Statsbidrag till ungdomsorganisationerna 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska fördela det statliga bidraget till ungdomsorganisationerna på ett sätt 
som leder till att målen för bidraget uppfylls samt utveckla och tillämpa metoder för 
utvärdering. 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 

• redovisa hur myndigheten har prövat i vilken utsträckning verksamheten hos de 
organisationer som ansökt om bidrag bidrar till att målen för bidraget uppfylls 

• redovisa vilka organisationer som erhållit grundbidrag respektive särskilt bidrag och 
med vilka belopp 

• redovisa medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbidrag utifrån 
kön och ålder. 

 
Genomförande och utfall: 
 
Prövning gentemot målen i samband med ansökan 
 
Ansökan om grundbidrag inför bå 1999 
Inför budgetåret 1999 ansökte fyra organisationer om att få rätt att uppbära grundbidrag. De 
organisationer som redan tidigare beviljats rätten att uppbära grundbidrag inkom med 
rekvisition, vilket innebar att organisationernas verksamhet endast prövades i förhållande 
till de formella kraven, enligt förordningen (SFS1994:641). 
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Verksamheten i de fyra organisationer som ansökte om grundbidrag granskades i för-
hållande till målen, enligt den metod om myndigheten använt vid den fördjupade prövning 
som genomfördes 1995−1997. Metoden innebär att en enkät sändes ut till cirka 20 
lokalavdelningar inom varje sökande organisation. De sökande organisationerna besvarade 
dessutom en enkät på riksnivå. Enkätsvaren låg sedan till grund för en bedömning av varje 
organisations verksamhet i förhållande till de formella kraven och de övergripande målen 
för statsbidraget. Styrelsen fattade mot bakgrund av detta underlag beslut om vilka 
organisationer som beviljades rätt att uppbära grundbidrag. Av de fyra organisationer som 
ansökte om grundbidrag fick tre avslag på grund av formella skäl. En organisation erhöll 
rätt att uppbära grundbidrag till och med 1999. 
 
Ansökan om grundbidrag inför bå 2000 
Vid ansökningstillfället hösten 1999 ansökte 67 organisationer om rätten att uppbära 
grundbidrag för budgetåren 2000−2002. Ungdomsstyrelsen praktiserade vid årets bi-
dragsprövning för första gången det nya system för uppföljning som myndigheten föreslog 
som resultat av utvärderingen av det målrelaterade bidragssystemet. Det nya systemet för 
bidragsprövning bygger på organisationernas egen beskrivning av sin nuvarande 
verksamhet i förhållande till målen för statsbidraget samt en beskrivning av vilka konkreta 
mål organisationerna har formulerat inför den kommande treårsperioden. Till grund för 
denna beskrivning låg ett formulär med två öppna frågor för varje mål. 
 
I några få fall lämnades påpekanden i besluten om att ungdomarnas inflytande i organi-
sationen borde förbättras. Ungdomsstyrelsen kommer att ta upp detta särskilt med berörda 
organisationer under 2000.  
 
 
Organisationer som erhållit grundbidrag respektive särskilt bidrag 
 
Grundbidrag 
Nedan redovisas hur grundbidraget har fördelats mellan olika ungdomsorganisationer.  
 
Fördelning av grundbidrag mellan olika organisationer med jämförelse över tre år 

 1999 1998 1997 
Organisationer Antal Bidrag Antal Bidrag Antal Bidrag 
Allmänna org * 23 34 675 193 22 34 123 294 23 34 495 942 
Politiska org 6 4 589 296 6 4 661 411 6 4 914 315 
Invandrarorg 7 7 392 021 9 7 614 199 9 7 655 140 
Nykterhetsorg 6 5 588 745 6 5 625 390 6 5 642 574 
Handikapporg 10 3 815 286 10 3 679 210 9 3 304 482 
Religiösa org 11 20 461 552 11 19 935 673 11 19 938 922 
Summa: 63 76 522 093 64 75 639 175 64 75 951 375 

 

* Under kategorin allmänna ryms alla de självständiga ideella ungdomsorganisationer som uppfyller kraven för grundbidrag och 
som inte kan hänföras till någon särskild grupp.  
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Fördelning av grundbidrag per organisation bå 1999 

Organisation Totalt bidrag 1999 
  
Allmänna organisationer  
Elevorganisationen 658 108 
Fältbiologerna 453 393 
Förbundet Aktiv Ungdom 2 379 167 
Förbundet Skog och Ungdom 475 365 
Förbundet Ung Företagsamhet 757 948 
Förbundet Unga Forskare 468 538 
Förbundet Vi Unga 1 401 488 
Kontaktnätet 1 202 461 
Riksförbundet Sveriges 4H 2 277 033 
Riksförbundet Unga Musikanter 2 197 445 
Röda Korsets Ungdomsförbund 462 771 
Skytterörelsens Ungdomsorganisation 4 044 641 
Svenska Förbundet för Internationella Barnbyar, CISV 417 343 
Svenska Scoutförbundet 6 297 812 
Sveriges Frimärksungdom 424 778 
Sveriges Hundungdom 597 552 
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, SVEROK 4 038 470 
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 680 396 
Sveriges Schackförbund 1 698 810 
Sveriges Ungdomsbridgeförbund 186 128 
Sveriges Unglottor 496 614 
UNGiKÖR  581 666 
Unga Örnars Riksförbund 2 477 266 
   
Politiska organisationer   
Centerpartiets Ungdomsförbund 850 281 
Fria Moderata Studentförbundet 365 183 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  369 951 
Moderata Ungdomsförbundet 780 154 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 1 140 896 
Ung Vänster 1 082 831 
   
Invandrarorganisationer   
Allserbisk-Jugoslaviska Ungdomsorganisationen 1 551 417 
Assyriska Ungdomsförbundet 861 984 
Serbiska Ungdomsförbundet 1 147 007 
Sverigefinsk Ungdom 791 750 
Sveriges Muslimska Ungdomsförbund 1 242 356 
Syrianska Ungdomsförbundet 1 034 126 
Turkiska Ungdomarnas Riksförbundet 763 381 
   
Nykterhetsorganisationer   
IOGT-NTO´s Juniorförbund 1 794 825 
MHF-Ungdom 771 422 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 886 910 
Svenska Frisksportförbundet 766 027 
Sveriges Blåbandsungdom 473 077 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 896 484 
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Handikapporganisationer   
Riksorganisationen Unga Reumatiker 355 657 
Förbundet Unga Rörelsehindrade 344 427 
PSO Ung, Svenska Psoriasisförbundets Ungdomsorg. 367 477 
Unga RBU-are 496 426 
Riksförb. FUB:s Ungdomsverksamhet 426 069 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 342 258 
Unga Allergiker 392 783 
Unga Hörselskadade 341 880 
Riksorganisationen Unga Synskadade 346 840 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 401 469 
   
Religiösa organisationer   
Evangeliska Fosterlands Stiftelsen 1 100 133 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 4 501 316 
KFUK-KFUM:s Triangelförbund 918 031 
KFUK-KFUM:s Scoutförbund 1 282 878 
Nybygget − kristen samverkan 1 231 872 
Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete 2 109 328 
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 680 543 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 944 629 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund 898 584 
Svenska Kyrkans Unga 2 892 081 
Svenska Missionsförbundets Ungdom 3 902 157 
   

 
Särskilt bidrag 
Nedan redovisas en översikt över hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika 
organisationer.  
 
Fördelning av särskilt bidrag mellan olika organisationer i jämförelse över tre år 

 1999 1998 1997 
Organisationer Antal 

beslut 
Beviljade 

medel 
Antal 
beslut 

Beviljade 
medel 

Antal 
beslut 

Beviljade 
 medel 

Allmänna org * 11 3 912 500 32 7 030 500 49 12 314 470 
Politiska org 3 580 000 8 1 435 920 7 745 470 
Invandrarorg 7 2 075 000 6 1 390 000 12 1 276 610 
Nykterhetsorg 0 0 0 0 0 0 
Handikapporg** 12 3 595 000 17 5 246 960 18 5 684 482 
Religiösa org 1 200 000 4 427 000 4 495 000 
Summa: 34 10 362 500 67 15 530 380 90 20 516 032 
 
* Under kategorin allmänna ryms alla de självständiga ideella ungdomsorganisationer som uppfyller kraven för grundbidrag och 
som inte kan hänföras till någon särskild grupp. 
** Här finns inräknat det särskilda bidraget för resurskrävande verksamhet som beviljats till de grundbidragsberättigade 
handikapporganisationerna.  
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Fördelning av särskilt bidrag per organisation bå 1999 

Organisation Totalt bidrag 1999 
 
Allmänna organisationer 

 
 

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) 300 000 
Elevkampanjen 20 000 
Elevorganisationen i Sverige 348 000 
Fritidsforum 1 500 000 
Föreningen Loesje Sverige 120 000 
Musik och Kulturför. Samarbetsorg.(MoKS) 400 000 
Sveriges elevråds samarbetsorganisation (SVEA) 384 500 
Sáminuorra 440 000 
Ungdom mot Rasism 400 000 
  
Politiska organisationer  
Grön Ungdom 330 000 
Revolutionär kommunistisk ungdom 100 000 
Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund 150 000 
  
Invandrarorganisationer  
Afrosvenskarnas Ungdomsförbund 300 000 
Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförb. (BeMUF) 350 000 
Bosnisk-Hercegovinska Ungdomsförbundet 300 000 
Grekiska Ungdomsförbundet 600 000 
Kurdiska Ungdomsförbundet 125 000 
Makedoniska Riksförbundet 100 000 
Syriska Ortodoxa kyrkans Ungdomsförbund 300 000 
  
Handikapporganisationer  
De Unga Neurologiskt handikappade (DUNS) 330 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade 25 000 
* Förbundet Unga Rörelsehindrade 300 000 
* PSO-Ung, Vi med psoriasis 280 000 
* Riksförbundet FUB:s Ungdomsverksamhet 300 000 
* Riksförbundet Unga Reumatiker 360 000 
* Riksförbundet Unga Synskadade 300 000 
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) 300 000 
* Sveriges Dövas Ungdomsförbund 360 000 
* Unga Allergiker 300 000 
* Unga Hörselskadade 340 000 
* Unga RBU-are 400 000 
  
Religiösa organisationer  
Hela Människans Ungdomsråd 200 000 
  

 
* Särskilda bidrag för resurskrävande verksamhet som beviljats till de grundbidragsberättigade handikapporganisationer. 

 
Medlemsantalet utifrån kön och ålder 
Det totala antalet medlemmar i åldersgruppen 7−25 år som organisationerna redovisade 
inför bidragsåret 1999 var 594 112 medlemmar. Motsvarande antal för 1998 var 597 562 
och för 1997 redovisades 597 025 medlemmar i denna åldersgrupp.  
 
Nedan redovisas ålders- och könsfördelningen per organisationstyp, samt en summering av 
utvecklingen under de tre senaste budgetåren. Ungdomsstyrelsen har begärt in uppgifter 
från organisationerna i samband med rekvisition av grundbidraget. Redovisningen av ålder 
och kön kan inte direkt jämföras med det totala medlemsantalet, då t.ex. vissa 
organisationer redovisat andra åldersintervaller.  
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Medlemsantalet i ungdomsorganisationerna uppdelat på ålder och kön (avrundat till närmaste hundratal) 

Bidagsår 1999 7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år 
 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar 

Allmänna org 83 500 86 900 28 600 39 500 13 500 24 700 2 400 4 600 
Politiska org 2 300 1 900 6 000 7 800 6 100 9 700 800 1 600 
Invandrarorg 7 500 8 700 3 800 4 700 3 700 5 100 1000 1 300 
Nykterhetsorg 15 700 14 300 1 100 1 600 500 1 100 100 300 
Handikapporg  2 700 3 300 1 200 1 200 1 400 1 000 300 200 
Religiösa org  54 000 48 000 13 200 14 200 8 500 8 900 1 900 2 000 

 
 
Summering av medlemsantal med jämförelse över tre år (avrundat till närmaste hundratal) 

BidagsBidragsår 7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år 
 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar 
1999 165 700 163 100 53 900 69 000 33 700 50 500 6 500 10 000 
1998 175 700 174 100 57 300 69 900 33 200 41 900 6 700 8 300 
1997 174 700 173 100 55 500 67 300 32 600 41 700 6 700 8 300 

 
Bedömning av resultat: 
Den nya modellen för utvärdering av organisationernas verksamhet i förhållande till målen 
som genomfördes under hösten 1999 har redan givit myndigheten en ökad kunskap om den 
verksamhet som i dag bedrivs i organisationerna.   
 
Ungdomsstyrelsens bedömning är att organisationernas redogörelse för sina planer vad 
gäller utveckling under kommande treårsperiod kommer att utgöra ett bra underlag för 
kommande utvärdering av måluppfyllelse, i enlighet med verksamhetsmålet. Underlaget 
kommer också att bli ett välfungerande verktyg för organisationsutveckling, i dialog mellan 
Ungdomsstyrelsen och organisationerna. 
 
Det särskilda bidraget har ytterligare minskat under 1999, bland annat till följd av 4 
miljoner kronor överförts till ett för anslaget nytt bidrag till allmänna samlingslokaler. Detta 
har inneburit att det inom ramen för särskilt bidrag inte har fördelats några medel till 
utveckling utan endast reguljärt verksamhetsbidrag till ungdomsorganisationer som av 
formella skäl inte uppfyller kraven för grundbidrag, främst nya ungdomsorganisationer 
under uppbyggnad. Prövningen av verksamheten i de organisationer som uppbär särskilt 
bidrag sker varje år genom en samlad bedömning i samband med den årliga ansökan. 
Ungdomsstyrelsen kommer inför kommande år att komplettera även denna prövning med 
organisationernas egna utvärderingar, enligt den nya modell som i år börjat praktiserats vad 
gäller grundbidrag.  
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4 Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete 
 
Genom ekonomiskt stöd, aktiv handläggning i form av förankring och rådgivning, spri-
dande av erfarenheter och goda verksamhetsexempel har Ungdomsstyrelsen under året 
arbetat med utveckling av olika verksamheter som har som övergripande syfte att främja 
ungdomars inflytande, engagemang och skapande förmåga inom såväl ideella ung-
domsorganisationer som i landets kommuner.  
 
Verksamhetsgrenen Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete, totala kostnader och finansiering,  
budgetåren 1999, 1998 och 1997 

 Budgetåret 1999 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 
Kostnader    
Lön inkl MGK 5 844 6 802 4 834 
Övriga driftkostnader 5 256 4 612 1 452 
Summa kostnader 11 100 11 414 6 286 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 M 1 2 552 1 295 1 798 
Ramanslag 17 M 2.4 745 644 630 
Kulturdepartementet 0 136 660 
Allmänna Arvsfonden 2 611 3 081 2 581 
Kommuner 2 087 568 0 
Näringsdepartementet 1 336 4 802 0 
Socialdepartementet 807   
KK-stiftelsen 0 34 191 
Intäkter 882 841 426 
Summa finansiering 11 020 11 401 6 286 
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 80 tkr, budgetåret 1999, se Verksamhetsöversikt, s. 7. 

 
 
4.1 Ökat ungdomsinflytande 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska följa och stödja kommunala insatser för att öka ungdomars in-
flytande och delaktighet 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redovisa, både kvantitativt och kvalitativt, vilka insatser myndigheten har gjort för att 

stödja kommunernas arbete 
• beskriva vilka typer av inflytandeforum, i form av bl.a. lokala ungdomsråd, som finns 

samt deras antal, spridning i kommunerna och könsfördelningen i dessa forum 
 
Genomförande och utfall: 
 
Insatser för att stödja kommunernas arbete 
Ungdomsstyrelsen har under året tagit fram ett särskilt metodmaterial Nycklar till inflytande 
med tips i arbetet för att öka ungas inflytande i kommunen. Syftet är att ger råd och tips om 
vad man bör tänka på som kommunal företrädare i arbetet för ökat ungdomsinflytande. 
Representanter från Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets projekt Tema 
demokrati, Demokratiinstitutet samt Fritidsledarskolornas Riksförbund har under året ingått 
i en referensgrupp för att reflektera och ge sina synpunkter på det konkreta ”arbetsverktyg” 
som Ungdomsstyrelsen arbetat fram.  
 
Ungdomsstyrelsen gav också under året ut skriften Demokratiska procedurer eller 
låtsaskrumelurer som fokuserar på ungas möjlighet till inflytande i samhället. Det är en 
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redovisning av de senaste årens arbete bland annat de kartläggningar av ungdomsråd som 
Ungdomsstyrelsen genomfört 1997 och 1998 och resultatet från en studie av nio 
kommuners arbete för ökat ungdomsinflytande. 
 
Ungdomsstyrelsen arrangerade 1999, liksom de tre senaste åren en tvådagars rikskonferens, 
denna gång i Skellefteå, Årets ungdomskommun 1998. Konferensen fokuserade denna gång 
på betydelsen av möte och dialog. Närmare 300 personer deltog varav de flesta var 
kommunala företrädare.  I samband med konferensen presenterade Skellefteå sin idéskrift 
inklusive CD rom Ung Framtid som beskriver ungdomsarbetet i kommunen. 
Ungdomsministern delade samtidigt ut 1999 års utmärkelse till Ludvika kommun. 
 
Ungdomsstyrelsen har också under året samverkat med Boverkets i arbete med reger-
ingsuppdraget att utveckla metoder för hur ungdomars inflytande ska förverkligas i 
kommunerna i frågor som rör samhälls- och trafikplanering. Uppdraget ska redovisas till 
regeringen den 1 april 2000. 
 
Myndigheten har i samverkan med demokratiutredningen, deltagit som medverkande i tre 
av deras seminarier och på olika sätt fokuserat på viken av ungas inflytande i kommunerna. 
Ungdomsstyrelsen medverkade också vid Utbildningsdepartementets konferenser om 
skolans värdegrund Barn och unga i den kommunala demokratin i Stockholm och Malmö.  
 
I samband med Partiveckan i Sundsvall arrangerade Ungdomsstyrelsen ett seminarium med 
rubriken Ungdomar och dialog. Myndigheten gav i samband med Partiveckan även stöd till 
ungdomsgruppen Samhällsförändrarna för att genomföra en särskild fristående 
ungdomssatsning med eget program. 
 
Ungdomsstyrelsen arrangerade också en halvdagskonferens Ungas röst i politiken − om 
ungdomar, valdeltagande och politik i samarbete med Information Rosenbad där demo-
kratiminister Britta Lejon deltog och där erfarenheter från nya former för lokalt ung-
domsinflytande presenterades.  
 
Ungdomsstyrelsen har haft regelbundna kontakter med Barnombudsmannen kring deras 
arbete med barnkonventionen samt även haft kontakt med Nätverket för barnkonven-tionen 
som består av ideella organisationer.  
 
Myndigheten har varit sammankallande för en referensgrupp kring försöksverksamheten 
med elevmajoritetsstyrelser i gymnasieskolan och Elevorganisationens särskilda projekt 
Elevinflytande på riktigt. I referensgruppen finns representanter för Kommunförbundet och 
Skolverket.  
 
Ungdomsstyrelsen har givit stöd till olika former av nätverk i syfte att stödja en fortsatt 
utveckling av ungas inflytande i kommunerna. Ett exempel är Byråkratilotsnätverket för 
kontaktpersoner som arbetat en längre tid med frågor om ungdomsinflytande i kommuner 
på olika sätt. Syftet är att de genom kontakter med varandra ska få tillfälle att 
vidareutveckla sitt eget arbete, och dels kunna fungera som informatörer och stöd till 
kommuner som just påbörjat sitt arbete.  
 
Ungdomsstyrelsen har givit utvecklingsstöd till Nätverk för ungt demokratiarbete vars syfte 
är att utveckla ett nätverk av geografiskt spridda demokratigrupper med ungdomsdominans 
som arbetar för att öka ungas inflytande och förbättra kommunikationen mellan 
beslutsfattare och unga. Nätverket fungerar som idé och kunskapsbank. Ungdomsstyrelsen 
har vidare givit stöd för fortsatt utveckling av Ungdomsriksdagen vars syfte är att skapa en 
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återkommande nationell mötesplats för ungdomar som arbetar med lokalt demokratiarbete 
från olika delar i Sverige.  
 
Ungdomsstyrelsen har förutom de särskilda insatser som redovisats ovan haft en konti-
nuerlig kontakt med kommuner runt om i landet. Representanter från myndigheten har 
deltagit som föreläsare vid olika former av kommunkonferenser, invigningar av ung-
domsparlament och andra forum av möten mellan unga och beslutsfattare på regional och 
kommunal nivå. 
 
Ungdomsråd och andra inflytandeforum 
Ungdomsstyrelsen har i likhet med 1997 och 1998 genomfört en kartläggning av de forum 
för ungdomsinflytande som finns i landets kommuner. Definitionen av vad som kan 
betecknas som kommunala inflytandeforum har liksom tidigare år formulerats i form av två 
gemensamma nämnare vad gäller syfte och inriktning: 
∗ En kontinuerlig dialog förs mellan ungdomar och kommunpolitiker/kommunala besluts-

fattare. 
∗ Syftet är att anlägga ett ungdomsperspektiv på lokala samhällsfrågor i stort. 
 
Av kartläggningen framgår att antalet ungdomsråd och liknande lokala eller regionala 
inflytandeforum 1999 uppgår till 117 stycken. Detta kan jämföras med 102 stycken 1998 
och 84 stycken 1997. Nedan redovisas geografisk spridning över landet.  
 
Ungdomsråd och liknande lokala eller regionala inflytandeforum, länsvis fördelade över landet 
 1999 1998 1997 
 Norrbotten 6 7 6  
* Västerbotten 9 6 7  
 Jämtland 10 6 5 
 Västernorrland 2 4 3 
* Gävleborg 3 1 1 
 Dalarnas 4 4 3 
 Värmland 4 2 1  
 Västmanland 13 6 - 
* Uppsala 3 3 3 
 Stockholm 7 8 7 
 Södermanland 2 1 2 
 Östergötland 3 4 3 
 Gotland - 1 1 
 Västra Götalands län 21 18 - 

Skaraborg - - 2 
Älvsborg - - 6 
Göteborg o Bohus  - - 7 

* Örebro 3 2 2 
* Jönköping 6 4 4 
* Blekinge 1 - - 
 Halland - 5 5 
 Kronoberg 4 3 2 
* Kalmar 2 4 4 
 Skåne  14 13 10 
 Summa: 117 102 84 
* Län med regionala forum för inflytande 

 
I årets kartläggning har 34 kommuner som i dag inte har något ungdomsråd uppgett att de 
finns konkreta planer på att starta någon form av inflytandeforum under 2000. I sex 
kommuner ligger ungdomsråden vilande.  
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Det är vidare 26 kommuner som uppger att de arbetar på andra sätt med inflytande för 
ungdomar. Dessa kommuner samarbetar t ex med skolans elevråd, har ungdomsrepre-
sentation i folkhälsoråd eller kallar ungdomar till samråd i specifika frågor. 
  
Vanligast är att ungdomsråden är öppna för alla som vill delta. De flesta har dock en övre 
och en undre åldersgräns, som lägst 8 år och högst 30 år. De flesta är i gymnasieåldern, 66 
procent, 27 procent är i högstadieåldern, 5 procent är äldre än gymnasieåldern och bara 2 
procent är yngre än högstadieåldern. Redovisning av könsfördelningen visar att är 54 
procent är flickor och 46 procent är pojkar. 
 
Kalmar län, Uppsala län, Örebro län, Blekinge län och Jönköpings län arbetar med ung-
domsinflytande i ett regionalt perspektiv i form av ungdomsparlament/ting. I Västerbotten 
finns ett Länsungdomsråd som är en paraplyorganisation för länets ungdomsråd, i syfte att 
öka samarbetet mellan ungdomsråden i regionalpolitiska frågor. I Gävleborgs län arrangerar 
man Ungdomens miljöting.  
 
För att sprida kännedomen om resultatet från den årliga kartläggningen av ungdomsråd har 
Ungdomsstyrelsen tagit fram en särskild adressbok, där samtliga kommunala och regional 
inflytandeforum finns redovisade med adress och telefonnummer till kontaktpersoner. 
 
Bedömning av resultat: 
Ungdomsstyrelsens roll som koordinator för det utvecklingsarbete som pågår i landet har 
under året ytterligare stärkts. Kommuner vänder sig i allt större utsträckning till 
myndigheten för att få råd och tips, inte i första hand ekonomiskt stöd. Det visar inte minst 
det stora intresset för årets rikskonferens. 
  
Utnämningen av Årets Ungdomskommun har också fått en allt större genomslagskraft. Det 
är många kommuner som använder sig av utmärkelsen som ett mål att stäva efter i sitt eget 
förändringsarbete. På så sätt har utnämningen enligt Ungdomsstyrelsens bedömning blivit 
allt viktigare som verktyg för att fokusera på frågor om ungdomsinflytande i kommunerna. 
 
Årets kartläggning visar att antalet ungdomsråd och andra inflytandeforum i kommunerna 
ytterligare har ökat något. Det framgår också att det runt om i landets kommuner utvecklas 
allt fler andra forum där ungas inflytande kan kanaliseras. Kartläggningen visar också att 
flickorna fortfarande är väl representerade i dessa nya inflytandeforum.  
 
 
4.2  Stärka flickors villkor och möjligheter 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska följa och stödja myndigheters, kommuners och ideella organisa-
tioners utvecklingsinsatser, med tonvikt på att stärka flickors villkor och möjligheter. 
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Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redovisa de insatser som myndigheten gjort för att stödja andra myndigheter, kommuner 

och ideella organisationer i detta arbete 
• lämna en beskrivning av det utvecklingsarbete som myndigheten har initierat centralt, 

regionalt och lokalt när det gäller att stärka flickors villkor och möjligheter, särskilt vad 
gäller flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund 

 
Genomförande och utfall: 
Runt om i landet pågår olika former av lokalt utvecklingsarbete i syfte att stärka flickors 
villkor och möjligheter både inom organisationslivet och inom den kommunala verk-
samheten. Ungdomsstyrelsens viktigaste roll i förhållande till detta lokala utvecklingsarbete 
är främst rådgivande och koordinerande, men också att sprida de erfarenheter som det 
lokala utvecklingsarbetet genererar vidare.  
 
Utifrån ett behov av material om jämställdhetsperspektiv i ungdomsfrågor sammanställde 
Ungdomsstyrelsen under året ett särskilt PM Ung jämställdhet idag. I slutet av året 
producerades också broschyren Tjejmakt. Denna har till syfte att bilda opinion i 
jämställdhetsfrågorna främst gällande frågor om flickors inflytande i samhället. Tjej-
maktbroschyren är också kopplad till Ungdomskanalen. Där finns en fördjupning om frågor 
som rör flickor och makt samt den aktuella kvinnomaktrutredningen. 
 
Ungdomsstyrelsen har arrangerat en erfarenhetskonferens i Svaneholm utanför Borås med 
30 deltagare från olika projekt runt om i landet. Syftet med denna konferens var att stärka 
arbetet med metodfrågor kring flickor.  
 
Ungdomsstyrelsen har under året haft kontakter på nationell nivå med bl.a. Folkhälso-
institutet, Statens Kulturråd, Skolverket, NUTEK, Kvinnliga Resurscenter (NUTEK), 
Näringsdepartementet/Jämställdhetsenheten, Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, 
Socialstyrelsen, Utbildningsdepartementet, Länsstyrelser, Kommunförbundet, 
Integrationsverket och Jämställdhetsombudsmannen. 
 
Ungdomsstyrelsen arrangerade under våren konferenserna Flickorna och frigörelsen. 
Konferensen genomfördes vid två tillfällen eftersom efterfrågan var större än antalet 
platser. Den första gjordes i samarbete med Kulturdepartementet i Rosenbad och hade 139 
deltagare. Den andra gjordes i samarbete med Sida och hade ca 400 deltagare. Ung-
domsstyrelsen arrangerade konferenserna utifrån den utredning med samma namn som 
genomfördes 1998. 
 
Tillsammans med Nationella resurscentra (NUTEK) och Glesbygdsverket arrangerades i 
början av året konferensen: Hur kan resurscentra medverka till att unga kvinnors villkor i 
arbets- och samhällslivet förbättras inför millennieskiftet? Ett 70-tal personer från olika 
lokala och regionala resurscentra i landet deltog. 
 
Under året har Ungdomsstyrelsen initierat fem nätverksseminarier samt en tvådagarskurs i 
samarbete med JämO för nationella organisationer som arbetar med frågor om flickors 
villkor. I samband med Ung Nu-mässan i Mariestad presenterades material om flickors 
villkor i en särskild monter och ett seminarium genomfördes i samarbetade med sex 
organisationer under rubriken Skärpning!- Se tjejerna. 
 
Ungdomsstyrelsen har under året ökat samarbetet med JämO kring Sexuella trakasserier i 
ungdomsmiljöer. En metodvideo har tagit fram i samarbete med JämO, Skolidrottsför-
bundet och Fritidsforum. Metodvideon med medföljande metodhandbok säljs av Fritzes 
förlag och har till syfte att ge metoder i arbetet för att motverka sexuella trakasserier. 
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Metodvideon presenterades också i samband med Bok- och biblioteksmässa i Göteborg 
samt Skolforum i Stockholm. 
 
I oktober genomfördes en nationell konferens med ca 100 deltagare från hela landet där 
bland annat metodvideon presenterades. Vid två tillfällen arrangerades så kallade 
rundabordssamtal till särskilt inbjudna med syfte att diskutera sexuella trakasserier i 
ungdomsmiljöer. Vid första tillfället deltog nationella organisationer (19 representanter) 
och vid andra tillfället deltog elva representanter för myndigheter och departement. 
 
Ungdomsstyrelsen har också under året haft kontinuerliga träffar med representanter från 
Riksidrottsförbundet angående det jämställdhetsarbete som bedrivs inom ramen för 
utvecklingsprojektet Tjejer på arenan.  
 
Ett samarbete inleddes i början av året med organisationer som arbetar med utvecklings-
störda ungdomar och då speciellt flickornas situation. Detta samarbete fortsätter genom en 
konferens våren 2000, i syfte att synliggöra situationen för flickor med utvecklingsstörning 
och öka kunskapen bland de som arbetar med denna målgrupp.  
 
Under senare delen av året har Ungdomsstyrelsen haft ett antal kontakter med ungdoms-
mottagningar om deras roll för framtidens kommunala ungdomspolitik. Kontakter finns 
idag främst med Västra Götaland men också med Ungdomsmottagningarnas riksorgani-
sation. Ambitionen är att fortsätta detta arbete även under 2000 och att genomföra en 
nationell konferens. 
 
Ungdomsstyrelsen har under året, i samarbete med Mångkulturellt centrum, Stiftelsen 
Kvinnoforum, Fryshuset och Fritidsforum, genomfört två nationella konferenser med syfte 
att finna metoder för att arbeta med flickor med utländsk bakgrund. Sammanlagt deltog ca 
150 kommunala företrädare vid dessa två konferenser, främst från kommunala fritid-, 
kultur- och skolförvaltningar.  
 
Under senare del av året har Ungdomsstyrelsen arbetat med ett särskilt uppdrag om metoder 
för flickor med utländsk bakgrund och har därför tillsatt en särskilt referensgrupp av 
organisationer som arbetar med integration av flickor med utländsk bakgrund. I detta arbete 
har samarbetet med Integrationsverket också intensifierat. 
 
Bedömning av resultat: 
Ungdomsstyrelsens roll som erfarenhetsspridare i frågor om flickors villkor har under året 
ytterligare breddats och fördjupats. Genom myndighetens breda kontaktnät och kännedom 
om pågående projekt i kommuner och organisationer runt om i landet har rollen som 
kontaktförmedlare förstärkts också gentemot andra sektorsmyndigheter. Ungdomsstyrelsen 
har under året noterat ett ökat intresse för frågor om utvecklingen av flickors villkor i 
samhället. 
 
Liksom förra året har Ungdomsstyrelsens olika informationsmaterial och böcker om 
flickors villkor varit mycket efterfrågade. Nytryck har under årets gjorts av en rad pro-
dukter. Metodvideon Sexuella trakasserier i ungdomsmiljöer blev mycket uppmärksammad 
i media.  
 
Ungdomsstyrelsens utredning Flickorna och frigörelsen pekar på risker med att starta 
tjejprojekt. Utredarens slutsatser är ändå att det är en nödvändighet att uppmärksamma 
särskilda projekt i syfte att stärka och synliggöra flickors behov, då ungdomar mycket 
tydligt fortfarande lever i ett samhälle där jämställdhet inte råder. I arbetet med flickor i 
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tjejprojekt är det dock viktigt att ha jämställdheten som mål om man vill undvika att 
schabloner om unga kvinnor skapas och återskapas. 
 
För att nå verksamhetsmålet, att stärka flickors villkor, har därför Ungdomsstyrelsen i 
arbetet med att synliggöra flickor och deras villkor fokuserat på hur det omgivande 
samhällets strukturer ser ut och hur verksamhet för flickor ska bli en del av ordinarie 
verksamhet. 
 
 
4.3  Möten mellan ungdomar med olika bakgrund 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska uppmuntra föreningslivet att medverka till möten mellan ungdomar 
med olika etnisk och kulturell bakgrund. 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redovisa de insatser som myndigheten gjort för att stödja föreningslivet i detta arbete 
• lämna en särredovisning av de insatser myndigheten har gjort vad gäller deltagandet av 

flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har under året på olika sätt uppmärksammat frågor om möten mellan 
ungdomar med olika kulturell och etnisk bakgrund. Inom ramen för ungas egen organi-
sering har nio organisationer fått särskilt projektstöd för att på olika sätt arbeta med 
mångfaldsfrågor. 
  
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) har vidareutvecklat ett projekt i 
mentorskap som Ungdomsstyrelsen givit stöd. Fokus har legat på hur de etablerade 
ungdomsorganisationerna bättre kan arbeta med mångfald i de egna organisationerna, 
särskilt med inriktning på flickor med utländsk bakgrund. 
 
Ungdomsstyrelsen har ingått i en samrådsgrupp tillsammans med andra myndigheter som 
följt ett särskilt generationsprojekt lett av Kurdiska riksförbundet i samarbete med 
ungdoms- och kvinnoförbundet. 
 
Ungdomsstyrelsen har vidare givit stöd till det fortsatta arbetet med Ungdomsriksdagen 
som är en stor satsning i samverkan mellan fem riksorganisationer kring en nationell 
samling,  där ett av huvudsyftena är att motverka främlingsfientlighet och rasism och skapa 
möten mellan ungdomar med olika kulturell och etnisk bakgrund. 
 
Inom ramen för det särskilda uppdraget att stärka och synliggöra flickors fritidsverksamhet 
har Ungdomsstyrelsen också fördelat projektstöd till organisationer som särskilt arbetat 
med möten mellan flickor med olika kulturell och etnisk bakgrund. 
 
Ungdomsstyrelsen har också under året, i samarbete med Mångkulturellt centrum, Stiftelsen 
Kvinnoforum, Fryshuset och Fritidsforum, genomfört nationella konferenser i syfte att 
fokusera på frågor om flickor med utländsk bakgrund. Erfarenheter från olika projekt inom 
föreningslivet presenterades, bland annat United Sisters och Botkyrka Turkiska 
flickförening.  
 
Bedömning av resultat: 
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Intresset för frågorna kring mångfald har ökat inom föreningslivet under 1999, särskilt för 
frågor kring flickor med utländsk bakgrund. 
 
Ungdomsstyrelsen bedömning är dock att det de konkreta verksamheter som initieras inom 
ramen för föreningslivets mångfaldsarbete fortfarande ofta handlar om utbildning för att 
öka kunskapen om olika kulturer och inte konkreta åtgärder för att skapa möten mellan 
ungdomar med olika kulturell och social bakgrund inom det traditionella föreningslivet. 
 
Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att det är mycket viktigt att det finns en medvetenhet 
om att frågor om mångfald inte enbart handlar om etnicitet utan också om socioekonomisk 
bakgrund och kön. 
 
 
4.4 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
4.4.1 Stöd till projekt för att stärka ungdomars inflytande i 

lokalsamhället 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 11 december 1997 (97/2822/FU (delvis)) att ställa 6 miljoner ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till 
att stärka ungdomars möjlighet att påverka lokalsamhällets utveckling. Av medlen fick 
Ungdomsstyrelsen disponera högst 770 000 kr, varav 570 000 kr för handläggning och 200 
000 kr för erfarenhetsutbyte och informationsinsatser i samband med stödet samt för 
utvärdering. 
 
Ungdomsstyrelsen lämnade till Kulturdepartementet, i enlighet med regeringsbeslutet, en 
sammanställning över beviljat stöd den 1 februari 1999. En slutrapport med en redovisning 
och utvärdering av det treåriga projektet lämnades till Kulturdepartementet den 1 april 
1999. 
 
 
4.4.2 Stöd till samordnande insatser för utsatta ungdomar 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 13 november 1998 (In97/896/FU och In97/1763/FU) att ställa 
medel till Ungdomsstyrelsens förfogande för första och andra året av ett projekt rörande 
utveckling och samordnande insatser för utsatta ungdomar, det så kallade Samverkans-
projektet. Regeringen beslutade den 14 januari 1999 (Ku1999/103/FU) att ställa ytterligare 
6 miljoner ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för Samver-
kansprojektets tredje år. Av medlen fick Ungdomsstyrelsen disponera högst 1 600 000 
kronor för handläggning och informationsinsatser i samband med stödet samt för koor-
dinering av utvärdering.  
 
Ungdomsstyrelsen lämnade den 1 mars 1999 en sammanställning över beviljat stöd och 
genomförda informationsinsatser samt en lägesbeskrivning av myndighetens arbete vad 
gäller samverkansprojektets första och andra år. En motsvarade redovisning för det tredje 
året ska lämnas till Kulturdepartementet den 1 mars 2000. 
 
 
4.4.3 Stöd till ungas egen organisering 
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Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 3 september 1998 (In98/1565/IFU) att ställa 10 miljoner ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till 
att utveckla ungdomars egen organisering. Av medlen fick Ungdomsstyrelsen disponera 
högst 750 000 kr för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av 
stödet samt för utvärdering. Beloppet avser det första året av en planerad treårig 
verksamhetsperiod. Ungdomsstyrelsen lämnade den 1 mars 1999 till Kulturdepartementet 
en sammanställning över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser 
 
 
4.4.4 Stöd till projekt som lyfter fram ungdomars visioner inför 

2000-talet 
 
Uppdrag:  
Regeringen beslutade den 25 februari 1999 (Ku1999/708/IFU) att ge Ungdomsstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta en handlingsplan för en satsning ur Allmänna arvsfonden på ung-
domars egna kulturprojekt med fokus på ungas visioner inför 2000-talet. Uppdraget 
redovisades genom att Ungdomsstyrelsen lämnade en handlingsplan till Kulturdeparte-
mentet den 15 april 1999. innehållande förslag till riktlinjer. 
 
Regeringen beslutade den 8 april 1999 efter en skrivelse från Millenniekommittén 
(S1999/1181/SK) att ställa 1 miljon kronor till Ungdomsstyrelsens disposition för att 
myndigheten i samarbete med Millenniekommittén aktivt skall sprida ungdomars tankar 
och visioner om 2000-talet samt stimulera till debatt. 
  
Regeringen beslutade den 20 maj 1999 (Ku1999/1350/IFU) att ställa 5 miljoner ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som lyfter 
fram ungdomars egna visioner om samhället under det nya millenniets första tid, i enlighet 
med riktlinjerna i handlingsplanen. Av medlen fick Ungdomsstyrelsen disponera högst 
400 000 kr för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av stödet 
samt för utvärdering.  
 
Ungdomsstyrelsen skall senast den 1 april 2001 lämna Kulturdepartementet en redogörelse 
för projekten, en utvärderande rapport och en redovisning för hur medlen använts. 
 
 
4.4.5 Stöd till ungdomars egna kulturverksamheter 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 2 september 1999 (Ku1999/2543/IFU) att ställa 
5 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för att 
stimulera utvecklingen av ungdomars egna kulturverksamheter. Av medlen fick Ung-
domsstyrelsen disponera högst 500 000 kr för handläggning och informationsinsatser i 
samband med fördelning av stödet samt för utvärdering. Beloppet avser det första året av en 
planerad treårig verksamhetsperiod.  
 
 
4.4.6 Stöd till utveckling av nya lokala lösningar för ungdomars 

fritidsverksamheter 
 
Uppdrag: 
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Regeringen beslutade den 2 september 1999 (Ku1999/2629/IFU) att ställa 10 miljoner ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som stimulerar 
förnyelse av mötesplatser, träffpunkter och annan fritidsverksamhet för ungdomar. Av 
medlen får Ungdomsstyrelsen disponera högst 1 000 000 kr för handläggning och 
informationsinsatser i samband med fördelning av stödet samt för utvärdering. Beloppet 
avser det första året av en planerad treårig verksamhetsperiod.  
 
 
4.4.7 Kompetensutveckling för arbetslösa ungdomar 
 
Uppdrag: 
Regeringen beviljade i beslut (A 97/3274/A) ett bidrag på 6 miljoner till Ungdomsstyrelsen 
för att från den 1 november 1997 arbeta med insatser som underlättar ungdomars inträde på 
arbetsmarknaden i anslutning till införandet av utvecklingsgarantin för arbetslösa ungdomar 
mellan 20 och 24 år. 
 
I regeringens uppdrag till Ungdomsstyrelsen angavs tre huvudområden för insatserna att 
underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden; information och mobilisering, ut-
veckling av nya verksamheter samt utvärdering  
 
Ungdomsstyrelsen lämnade den 2 november 1998 en delrapport till regeringen innehållande 
en ekonomisk redovisning samt en redogörelse för de insatser som genomförts. En 
slutrapport lämnades till regeringen den 30 april 1999.  
 
 
4.4.8 Medel för att underlätta ungdomars inträde på 

arbetsmarknaden  
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 10 juni 1999 (N1999/5606/A) att ställa 1 650 000 kronor till 
Ungdomsstyrelsens förfogande för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 
Bidraget avser kostnader uppkomna fram till den 31 december 2000. Av det beviljade 
beloppet ska 1 350 000 kronor användas till utvecklingsverksamhet (varav högst 500 000 
kronor till spjutspetsprojekt) och 300 000 kronor till informationsverksamhet.  
 
Ungdomsstyrelsen ska lämna en slutredovisning för verksamheten till regeringen senast den 
1 mars 2001.  
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5 Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte 

 
Ungdomsstyrelsen ska främja svenskt deltagande i olika former av nordiskt, europeiskt och 
övrigt internationellt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Myndigheten ska verka för ökat 
internationellt samarbete men också stärka den internationella dimensionen i det nationella 
och lokala ungdomsarbetet. Ungdomsstyrelsen ansvarar frågor om internationellt 
ungdomsutbyte och är nationellt kontor för EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa och 
Europeisk volontärtjänst för ungdomar.  
 
Verksamhetsgrenen Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt utbyte, totala kostnader och finansiering, 
budgetåret 1999, 1998 och 1997 

 Budgetåret 1999 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 
Kostnader    
Lön inkl MGK 6 359 4 808 4 404 
Övriga driftkostnader 2 240 2 958 3 946 
Summa kostnader 8 599 7 766 8 350 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 M 1 3 781 2 786 4 329 
Ramanslag 17 M 2.3 1 000 0 0 
EU-medel 2 217 2 764 2 809 
Allmänna arvsfonden 342 101 0 
Kulturdepartementet 302 1 000 250 
Kammarkollegiet 18 547 0 
Näringsdepartementet 657 281 104 
KK-stiftelsen 0 34 190 
Intäkter 202 241 668 
Summa finansiering 8 519 7 754 8 350 
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 80 tkr, budgetåret 1999, se Verksamhetsöversikt, sid 7. 

 
 
5.1 Ungdom för Europaprogrammet 
 
Programmet är uppdelat i ett antal delprogram där verksamheterna är finansierade via EU-
medel.  
 
Ungdom för Europas olika delprogram är: Beslutsnivå * 
A.I Direkt stöd till ungdomsutbyte Nationell/DG XXII 
B.I Program riktat till ungdomsledare Nationell 
B.II Utbildningsprogram riktat till ungdomsledare DG XXII 
A.II.1 Ungdomsinitiativ Nationell & DG XXII 
C.  Samarbete mellan strukturer inom ungdomsområdet Nationell / DG XXII 
D.  Samarbete med tredje land DG XXII 
E.I Samarbete kring ungdomsinformation  Nationell/DG XXII 
E.II Samarbete kring ungdomsforskning DG XXII 
 
* DG XXII är det generaldirektorat som ansvarar för Ungdom för Europaprogrammet inom Europeiska 
kommissionen, numera DG utbildning och kultur. 
 
Ett kontrakt mellan Ungdomsstyrelsen och Europeiska kommissionen baserat på en separat 
verksamhetsplan reglerar genomförandet av programmet under verksamhetsperioden 1999-
01-01 till 2000-03-31. 
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Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska utveckla sin information och rådgivning om EU-programmet 
Ungdom för Europa. 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redogöra för antalet sökande samt nationellt beviljade projekt 
• redovisa antalet sökande och godkända projekt med svensk medverkan inom respektive 

centraliserat delprogram 
• redogöra för hur många ungdomar från Sverige som deltar i programmet 
 
Genomförande och utfall: 
Alla tabeller utgår ifrån registrerade uppgifter från ansökningshandlingar som finns i de 
centraliserade databaserna. Avvikelser kan förekomma i det faktiska utfallet när alla 
slutrapporter är inkomna. 
 
Antalet sökande samt nationellt beviljade projekt 
 
Beslut på decentraliserad nivå 

Nationella projekt 
Beslut i Sverige 

Sökande 
1999 

 
1998 

 
1997 

Beviljade 
1999 

 
1998 

 
1997 

A.I 160 166 122 103 113 97 
A.II.1 13 10 0 11 6 0 
B.I 46 28 35 43 28 35 
C 8 7 0 7 3 0 
E.I 1 2 0 1 2 0 

 
De projekt som inte blivit beviljade har till största delen varit skolutbyten eller projekt där 
riktlinjerna inte följts avseende antal deltagare, längd på utbytet eller åldersgrupp. I några 
fall har Ungdomsstyrelsen bedömt att varken kvaliteten på projektet eller ungdomarnas 
aktiva deltagande varit tydligt nog för att bevilja stöd.  
 
Antalet sökande och godkända projekt med svensk medverkan inom respektive centraliserat 
delprogram. 
  
Beslut på centraliserad nivå 

Projekt ansökta från Sverige Sökande 
1999 

 
1998 

 
1997 

Godkända 
1999 

 
1998 

 
1997 

A.I 2 0 0 1 0 0 
A.II.1 0 0 14 0 0 6 
C 2 0 0 0 0 0 
D 3 9 14 2 3 6 
E.I 1 0 0 1 0 0 
E.II 1 0 0 1 0 0 

 
Projekt där partners från Sverige ingår  Sökande * 

1999 
 

1998 
 

1997 
Godkända 

1999 
 

1998 
 

1997 
A.I 0 0 0 12 13 0 
A.II.2 0 0 0 0 1 0 
B.I 0 0 0 0 5 0 
B.II 0 0 0 1 1 0 
C 0 0 0 0 5 0 
D 0 0 0 12 19 0 
E.I 0 0 0 13 11 0 
E.II 0 0 0 1 0 0 
*uppgift om totala antalet sökande projekt saknas från Europeiska kommissionen 
 
Antalet ungdomar från Sverige som deltagit i programmet 
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Decentraliserade projekt 

Svenskt deltagande  
decentraliserade 
projekt 

Svenska ungdomar 
 

1999 

 
 

1998* 

 
 

1997* 

Svenska ungdomsledare 
 

1999 
A.I 1 333 1 426 1105 264 
B.I 0 87 94 142 
A.II.1 356 133 0 39 
C 0 12 0 22 
E.I 0 6 0 2 
Totalt 1 689 1 664 1 199 469 
* projektdeltagare, dvs. både ungdomar och ungdomsledare 
 
Centraliserade projekt 

Svenskt deltagande  
Centraliserade projekt 

Svenska ungdomar 
 

1999 

 
 

1998* 

 
 

1997^ 

Svenska ungdomsledare 
 

1999 
A.I 60 33 0 7 
A.II.2 0 2 0 0 
B.I 0 10 0 0 
B.II 4 2 0 1 
C 0 12 0 0 
D 54 68 0 9 
E.I 36 93 0 5 
Totalt 154 220 0 22 
* projektdeltagare, dvs. både ungdomar och ungdomsledare 
^ för 1997 saknas uppgifter från Europeiska kommissionen 
 
Totalt 

Totalt  
 

Svenska ungdomar 
 

1999 

 
 

1998* 

 
 

1997* 

Svenska ungdomsledare 
 

1999 
Decentraliserat 1 689 1 664 1 199 469 
Centraliserat 154 220  ^ 22 
Totalt 1 843 1 884 1 199 491 
* projektdeltagare, dvs. både ungdomar och ungdomsledare 
^ för 1997 saknas uppgifter från Europeiska kommissionen 
 
Under verksamhetsåret 1999 deltog sammanlagt 1 843 ungdomar och 491 ungdomsledare 
från Sverige i EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa vilket är 450 fler personer än under 
1998.  
 
Sverige har flest utbytesprojekt med Spanien (19 projekt) följt av Italien (17 projekt) och 
därefter Slovakien och Storbritannien (11 projekt vardera). Antalet utbyten ökar också med 
länder som Slovenien, Lettland och Tjeckien. Den geografiska spridningen av verksamheter 
i Sverige är god med ansökningar från alla län men där Stockholm, Skåne, Gävleborg och 
Västra Götalands län toppar tätt följt av Värmland, Västernorrland, Dalarna och Kronobergs 
län. 
 
Information och rådgivning 
Särskilda resurser avsattes under året för informations- och erfarenhetsspridning till 
projektanordnare, kommuner, föreningar, organisationer m.fl. som söker allmän infor-
mation om program, utbytesmöjligheter och kontakter inom EU och Europa. Ungdoms-
styrelsens nyhetsbrev BRUS och Ungdomsutbyte, har regelbundet använts som 
informationskanaler. Skriften Med smak för äventyr som beskriver erfarenheter från genom-
förda ungdomsutbyten inom Ungdom för Europa-programmet trycktes i 10 000 exemplar. 
Rapporten Den Internationella dimensionen – ett nytt sätt att växa beskriver metoder för en 
internationell dimension i det lokala ungdomsarbetet. Den trycktes i 2 500 exemplar och har 
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även översatts till engelska. Myndighetens webbplats har utvecklats för att kunna förmedla 
information om internationellt samarbete. Genom direktinformation via telefon och e-post, 
på mässor, konferenser och seminarier har erfarenheter och kontakter kunnat förmedlas om 
internationellt ungdomssamarbete.  
 
Ett nätverk har utvecklats kring internationella ungdomsfrågor där omkring 130 vidare-
informatörer från hela Sverige ingår. Ungdomsstyrelsen har också ingått i ett nätverk av 
aktörer som på olika sätt arbetar med information om internationellt ungdomsutbyte. 
Myndigheten har under året registrerat 61 tidningsartiklar och andra medieinslag med 
anknytning till Ungdom för Europa-programmet. 
 
Ungdomsstyrelsen gav Centrum för internationellt ungdomsutbyte (CIU) stöd att utveckla 
databasen Orbis, till en Internetversion. Kampanjen Bredda ungdomsutbytet i Sverige 
(BUS) genomfördes av CIU med stöd från Ungdomsstyrelsen.   
 
Bedömning av resultat:  
Myndigheten har under verksamhetsåret 1999 kunnat notera ett klart ökat intresse för 
programmets olika delar bland landets kommuner och inom de ideella ungdomsorgani-
sationerna. Den växande internationaliseringen bidrar till att behovet av och efterfrågan på 
information om internationellt ungdomsutbyte är mycket stor. Ungdomsstyrelsen har 
kunnat pröva metoder, skapa kontakter och nätverk som visat sig ge goda resultat i 
genomförandet av internationella ungdomsutbyten och andra samarbetsprojekt. En kraftig 
ökning av antalet deltagare, både ungdomar och ungdomsledare, kan noteras under året. 
Genom riktade insatser har nya kontakter utvecklats, inte minst med de associerade 
länderna som numera ingår fullt ut i programmet.  
 
Ungdomsstyrelsen har genom att delta i olika arbets- och samverkansgrupper inom pro-
grammet på olika sätt kunnat ta del av och påverka utformningen av projekt, program och 
andra samarbetsmöjligheter på ungdomsområdet inom EU. 
 
Den stora efterfrågan av stöd och kontakter som råder kring internationellt samarbete på 
ungdomsområdet gör att de medel som varit tillgängliga inte räckt till utan Ungdomssty-
relsen har tvingats att avslå ansökningar i brist på tillräckliga ekonomiska resurser.   
 
 
5.2 Europeisk volontärtjänst för ungdomar  
 
EU:s utbytesprogram Europeisk volontärtjänst för ungdomar syftar till att ge ungdomar i 
Europa mellan 18 och 25 år en alternativ utbildningserfarenhet, nya språkkunskaper, 
tillfälle att träffa andra människor och att uppleva nya miljöer i ett annat land. Huvuddelen 
av projekten varar mellan 6 och 12 månader men det finns även andra möjligheter i 
programmet som: 
 

• kortare volontärprojekt individuellt eller i grupp 
• volontärtjänst i tredje land 
• framtidssatsning – en möjlighet för volontärer att genomföra uppföljningsprojekt 

efter avslutad volontärtjänst 
• stödaktiviteter som förberedande besök, kontaktmöten och utbildningar för att 

förbättra kvaliteten i projekten 
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Ett kontrakt mellan Ungdomsstyrelsen och Europeiska kommissionen baserat på en separat 
verksamhetsplan reglerar genomförandet av programmet under verksamhetsperioden 1999-
06-01 till 2000-03-31. 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska utifrån EU-programmet Europeisk volontärtjänst för ungdomar 
stödja en utveckling av volontärarbete i lokala verksamheter som har begränsade inter-
nationella erfarenheter 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redovisa antalet ansökningar samt andelen beviljade projekt 
• redovisa vilka insatser myndigheten gjort för att stödja sökande att finna samarbets-

partners i andra länder 
 
Genomförande och utfall: 
 
Antalet ansökningar samt antalet beviljade projekt 
 
Sändande projekt från Sverige 

Nationell nivå  Antal ansökningar* Andel beviljade Antal beviljade 
Långtidsvolontärer 127 90 % 114 
Korttidsprojekt  1  100 % 1 
* avser programperioden 1998-07-01 – 1999-12-31 
 
Mottagande projekt i Sverige 

Nationell nivå  Antal Ansökningar* Andel beviljade Antal beviljade 
Långtidsvolontärer 99 96 % 95 
Korttidsprojekt  0 0 0 
* avser programperioden 1998-07-01 – 1999-12-31 
 
Övriga projekt  

Nationell nivå  Antal Ansökningar* 
 

Andel beviljade 
 

Antal beviljade 

Framtidssatsning 5 60 % 3 
Support 37 95 % 35 
* avser programperioden 1998-07-01 – 1999-12-31 
 
Sedan programmet Europeisk volontärtjänst för ungdomar startade den 1 juli 1998 och fram 
till den 31 december 1999 har 114 ungdomar från Sverige beviljats stöd för att delta som 
volontärer i ett annat land i Europa. Mest populära att åka till har de brittiska öarna, 
Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien varit. Under samma period har 99 volontärer tagits 
emot i Sverige.  
 
Insatser för att stödja sökande att finna samarbetspartners i andra länder 
Ett flertal åtgärder har genomförts för att stödja sökande, främst från lokala verksamheter 
utan tidigare erfarenheter av internationell samverkan, att finna samarbetspartners i andra 
länder. Myndigheten har gett stöd till ett flertal organisationer för att möjliggöra deras 
deltagande i europeiska konferenser och kontaktmöten med målet att finna sam-
arbetspartners i andra länder. Ungdomsledare från Sverige har fått stöd för att delta på 
kontaktmöten bland annat i Spanien, Skottland och Danmark. Dessutom har stöd kunnat ges 
till olika organisationers deltagande i kurser, seminarier och konferenser där ett av flera mål 
har varit att utveckla samarbetet med andra länder. Detta har skett i Spanien, Portugal och 
Holland.  
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Ungdomsstyrelsen har gjort det möjligt för en engelsk volontärorganisation, CSV, att vid 
två tillfällen träffa ett antal volontärer i Sverige som velat åka till England. Dessutom har 
myndigheten gett stöd till en grupp blivande volontärer för att de skulle kunna träffa samma 
organisation på plats i England. 
 
Ungdomsstyrelsen har varit medarrangör i ett bilateralt kontaktmöte mellan Portugal och 
Sverige med målet att utöka kontakterna mellan de båda länderna inom programmet 
Europeisk volontärtjänst för ungdomar. Ungdomsstyrelsen har också gett stöd till en större 
träff i Sverige med inbjudna från andra EU-länder för att skapa nya kontakter med 
organisationer och projekt i Europa. I det dagliga arbetet stödjer Ungdomsstyrelsen 
kontaktskapandet genom att i möjligaste mån matcha ihop blivande volontärer med de 
projekt som söker volontärer. En gemensam europeisk databas finns upprättad som ett 
hjälpmedel för att registrera och söka projekt.  
 
Ungdomsstyrelsen har regelbundet under året använt BRUS, nyhetsbrev från Ungdomssty-
relsen, som utkommit 9 gånger med en upplaga på ca 11 000 prenumeranter, samt 
myndighetens nyhetsblad Ungdomsutbyte, som utkommit 5 gånger med en upplaga på ca 4 
500 prenumeranter, för att informera om olika möjligheter till internationellt samarbete.   
 
Bedömning av resultat:  
Ungdomsstyrelsen har noterat ett kraftigt ökat intresse att delta i programmet från både 
organisationer, projekt och ungdomar. Under 1999 har intresset varit så stort att den 
tilldelade budgeten har utnyttjats maximalt och ändå inte kunnat täcka den efterfrågan som 
funnits. Det ökade intresset kan till en del förklaras med att programmet nu har funnits en 
tid och blivit mer känt bland ungdomar och organisationer. Under perioden har 
Ungdomsstyrelsen också satsat på att nå ut med information till berörda målgrupper, och då 
främst till lokala verksamheter som tidigare haft begränsade internationella erfarenheter. 
Denna satsning har gett ett gott resultat, då de flesta sändande och mottagande 
organisationer i Sverige är lokala aktörer. Myndigheten bedömer att intresset kommer att 
öka ytterligare och att det redan nästa år kommer att göras betydligt fler ansökningar än vad 
som är möjligt att finansiera inom de ekonomiska ramarna för programmet. 
 
Majoriteten av de som deltagit i kontaktmöten, seminarier och andra riktade insatser för att 
hitta samarbetspartners i Europa, har också funnit samarbetspartners. Även i samband med 
andra internationella seminarier och konferenser har deltagande organisationer i många fall 
utnyttjat tillfället för att utveckla samarbete och projekt inom Europeisk volontärtjänst för 
ungdomar.  
 
 
5.3 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
5.3.1 Informations- och utvecklingsinsatser om FN:s arbete med  

ungdomsfrågor 
 
Uppdrag:  
Regeringen beslutade den 23 juli 1998 (In98/1815/FU) att ställa 250 000 kronor till Ung-
domsstyrelsens förfogande för stöd till informations- och utvecklingsinsatser om Förenta 
Nationernas (FN:s) arbete med ungdomsfrågor. Medlen skulle bidra till att svenska 
ungdomar och ungdomsorganisationer får ökad kompetens om FN:s arbete med frågor som 
är viktiga för ungdomar. 
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Ungdomsstyrelsen lämnade en redovisning av uppdraget till regeringskansliet den 1 
december 1999. 
 
 
5.3.2 Ungdomsarbete i Östersjöregionen 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 4 juni 1998 (In98/1441/FU) att ställa 5 miljoner kronor ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till ungdomars utbytes- 
och samarbetsprojekt i Östersjöregionen. Ungdomsstyrelsen får disponera högst 500 000 
kronor av medlen för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av 
stödet samt för utvärdering. 
 
Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 juni 2000 lämna regeringskansliet, Kulturdepartementet 
en sammanställning över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser samt en 
utvärderande rapport. 
 
 
5.3.3 Inrättande av Östersjösekretariat i Kiel 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 21 januari 1999 (Ku1999/113/FU) att ge Ungdomsstyrelsen i 
uppdrag att representera Sverige vid inrättandet av ett sekretariat i Kiel för ungdoms-
samarbetet inom Östersjöregionen. Regeringen beslutade vidare att Ungdomsstyrelsen för 
detta ändamål under år 1999 fick disponera 182 000 kronor, varav 162 000 kronor avsåg 
den svenska andelen av Östersjösekretariatets inrättande och 20 000 kronor avsåg 
Ungdomsstyrelsens omkostnader. Sekretariatet är ett samarbete mellan Tyskland, Finland 
och Sverige där Ungdomsstyrelsen ingår i styrgruppen. 
 
 
5.3.4 Nationell expert vid Europeiska kommissionen i Bryssel 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 8 juli 1999 (Ku1999/954/IFU) att ställa 375 000 kronor till 
Ungdomsstyrelsens förfogande med anledning av kostnader uppkomna för placering av en 
svensk nationell expert på ungdomsfrågor från Ungdomsstyrelsen hos Europeiska 
kommissionen i Bryssel. Medlen avsåg det första året som nationell expert fram till 31 mars 
år 2000. Förordnandet gäller två år med möjlighet till förlängning med ett tredje år. 
Experten kvarstår formellt i tjänst hos Ungdomsstyrelsen. 
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6 Generella mål och krav på återrapportering 
 
6.1 Jämställdhet  
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska i sin verksamhet aktivt främja alla ungdomars lika rätt och möj-
ligheter. 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska  
• redovisa sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv 
 
Genomförande och utfall: 
I Ungdomsstyrelsen rapporter och utredningar redovisas ungdomars uppväxtvillkor 
genomgående ur ett könsperspektiv.  
 
Från och med budgetåret 1995/96 är redovisning av medlemsantalet i de ungdoms-
organisationer som får grundbidrag könsuppdelad. En särskild analys har också gjorts av 
hur respektive statsbidragsberättigad organisations könsfördelning i medlemskår, olika 
åldrar och i styrelserna ser ut. Detta har funnits med som ett underlag vid styrelsens beslut 
om grundbidrag. 
 
Ungdomsstyrelsens samhällsinformation på nätet i Slussen genomsyras av ett jämställd-
hetsperspektiv i de olika temaområden som redovisas, liksom den nya Ungdomskanalen. 
Där återfinns också en hel webbsida om ”tjejmakt”. Denna har också haft till syfte att öka 
information och opinionsbildning kring aktuella jämställdhetsfrågor ur ett 
ungdomsperspektiv. Detta med anledning av att det finns en föreställning hos både ung-
domar och vuxna att jämställdhet råder i ungdomsgenerationen. 
 
Slutsatser som Ungdomsstyrelsen drar från utredningen Flickorna och frigörelsen är att det 
är viktigt att ha jämställdheten som mål i arbetet med tjejgrupper för att undvika att 
schabloner om unga kvinnor skapas och återskapas. Detta är således lika viktigt när det 
gäller killgrupper och arbetet med mansfrågor. 
 
Utifrån en efterfrågan av en samlad beskrivning av dagens forskning och verksamheter 
kring jämställdheten ur ett ungdomsperspektiv har Ungdomsstyrelsen under året gjort en 
särskild sammanställning Ung jämställdhet idag.  
 
De olika publikationerna om flickors villkor (6 st) har även i år haft mycket stor efterfrågan. 
I arbetet om jämställdhet producerades också en broschyr Tjejmakt i slutet av året. Dessa 
publikationer har till syfte att frågor om jämställdhet ständigt ska diskuteras i ett 
ungdomsperspektiv. 
 
I Ungdomsstyrelsens informationsmaterial, konferenser, utredningar, seminarier, samt 
övriga arrangemang bevakas ett jämställdhetsperspektiv. 
 
I de ungdomspolitiska slutsatser och förslag som myndigheten regelbundet redovisar till 
regeringen och i den offentliga debatten finns jämställdhetsperspektivet med, t.ex. i form av 
speciell könsuppdelad statistik eller särskilda jämställdhetskapitel som i rapporten Svensk 
ungdomspolitik. 
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Bedömning av resultat: 
Ungdomsstyrelsen arbetar generellt för att jämställdheten ska genomsyra hela myndig-
hetens arbete och prövar alla uppdrag ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Ungdomsstyrelsens slutsats av tidigare års utvecklingsarbete är att flickor missgynnas av 
offentliga satsningar. Därför finns behov att stödja speciella tjejprojekt för att jämställdhet 
ska kunna uppnås i ett längre perspektiv. 
 
Ungdomsstyrelsen har i samband med konferenserna Flickorna och frigörelsen som samlat 
både kommunrepresentanter och ungdomsorganisationer uppmärksammat att 
medvetenheten fortfarande är låg om jämställdhet och genuskunskap. Den viktigaste frågan 
är därför frågan om att öka kunskapen om jämställdhet. 
 
I ungdomspropositionen slås fast att all ungdomspolitik ska analyseras ur ett könsper-
spektiv. Här finns också ett antal jämställdhetsåtgärder också utpekade. Till exempel att öka 
kunskapen om villkor för flickor med annan etnisk och kulturell bakgrund. Under 1999 
påbörjade Ungdomsstyrelsen detta arbete. 
 
Mot bakgrund av detta är det Ungdomsstyrelsens bedömning att arbetet i form av stöd till 
lokala projekt i syfte att stärka och synliggöra flickor, är en av de viktigaste delarna i 
utvecklingen av jämställdheten ur ett ungdomsperspektiv. 
 
 
6.2 Media 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska följa och ta del i den offentliga debatten om ungdomar. 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redovisa antalet inslag i media som myndigheten initierat alternativt deltagit i och deras 

karaktär 
• redovisa en beskrivning av huvuddragen i den offentliga debatten om ungdomar 
 
Genomförande och utfall: 
 
Antal inslag i media 
Myndigheten och dess verksamhet har förekommit i 757 artiklar i skilda medier spridda 
över landet. 62 procent av dem har varit publicerade i landsortspress, 20 procent i stor-
stadspress, 14 procent i fackpress och 4 procent i Radio/TV. Av det totala antalet nedslag 
har 619 initierats av Ungdomsstyrelsens pressmeddelanden och direktkontakter med 
medierna. Resterande artiklar/inslag är kopplade till ungdomspropositionen, allmän 
ungdomspolitik, myndighetens eventuella utflyttning, generaldirektörers villkor, uppdrag 
och beslut som Ungdomsstyrelsen berörs av. 
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Pressmeddelanden från Ungdomsstyrelsen 
Ny ungdomsportal på nätet (99-12-14) 
Endast tre av fyra ungdomar slutför gymnasiet (99-12-09) 
Ludvika Årets ungdomskommun 1999 (99-11-24) 
Årets ungdomskommun (99-10-13) 
Ungas inflytande kärnfråga för ungdomspolitiken (99-08-02) 
Svensk ungdomspolitik under internationell lupp (99-05-17) 
Iakttagelser och slutsatser från Utvecklingsgarantins första år (99-04-28) 
Nya statsbidragsregler för ungdomsorganisationer (99-02-24) 
Konferens i Göteborg om unga kvinnors diskriminering på arbetsmarknaden (99-02-23) 
Tjejer, samhällets förlorare?  (99-01-25) 
Millennieuppdrag till Ungdomsstyrelsen (99-01-25) 
Grundbidrag 1999 (99-01-18)  
 
Mediegenomslag för åren 1996−1999 
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Mediegenomslag med direkt koppling till Ungdomsstyrelsen 
 

Mediegenomslag 1997 1998 1999 
Inflytande/demokrati 37  23 82 
Årets ungdomskommun 42 87 98 
Samverkan i kommunerna 6 21 7 
Arbete/arbetslöshet 51 45 43 
Flickors villkor/jämställdhet 12 39 87 
Kultur 0 20 68 
Ungdom för Europa/ europeisk volontärtjänst 30 83 82 
Skolvalet/valet 0 46 2 
Publikationer/Ny tid - nya tankar? m.fl. 17 242 44 
IT/Slussen 42 17 39 
Bidrag till ungdomsorganisationer/projekt 43 38 77 
Bostad 2 0 1 
Utbildning 4 0 0 
Generaldirektören 17 23 19 

Konferensen Ny tid − Nya tankar? 7 0 0 

Ungdomspolitik 0 0 73 
Diverse 95 53 35 

 
Medieinslagens karaktär 
Mediegenomslagen har bestått av artiklar och notiser vars längd och omfattning har 
varierat. De flesta artiklarna kan karaktäriseras som nyhetsartiklar men det finns också ett 
stort antal reportage om ungdomar och ungdomsgrupper som deltar i verksamheter som är 
kopplade till Ungdomsstyrelsens verksamhet. Myndigheten har själv deltagit med 8 
debattartiklar. 
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Debattartiklar 
Sätt demokrati på skolschemat  GP 1999-01-24 
Du glömde de unga Persson  Aftonbladet 1999-01-28 
Elever ta makten  Expressen 1999-03-14 
Elever ta makten   GT 1999-03-14 
Dagens ungdomar måste få plats i  
ledande positioner   Norrköpingstidningar 1999-07-30 
Opportunt bjuda in ungdomar  Kommunaktuellt 1999-11-20 
Uppvaknande för ungdomspolitiken 1999- 
Elevinflytande – en framtidsfråga DN 1999-12-31 
 
Huvuddragen i ungdomsdebatten 
Debatten om ungdomsfrågorna och ungdomspolitiken har till viss del ändrat karaktär under 
året. Frågan om inflytande och delaktighet har fortfarande mycket hög prioritet. Detta är ett 
politikområde som vuxit sig starkare i jämförelse med tidigare år. Medvetenheten om 
frågans komplexitet och allvar har ökat. Detta gäller inte minst kommunerna där 
medienedslagen vittnar om framtida planer på att nå målet att bli Årets ungdomskommun.  
 
Ytterligare två frågor har fått ökad uppmärksamhet under 1999. Dessa är flickors villkor 
och ungdomskultur. Debatten om flickors villkor har tagit upp arbetet med att stödja 
flickors frigörelse från stereotypa roller, att motarbeta sexuella trakasserier och att förbättra 
invandrarflickors situation. Detta är områden där myndigheten varit aktiv eller haft 
uppdrag. Ungdomskulturdebatten har belyst ett mångfacetterat område som sträcker sig från 
ungdomars rätt till kultur till fritidsfrågor och mångfald. 
 
Ungdomars brist på arbete har debatterats i sjunkande takt alltsedan arbetsmarknaden i 
större utsträckning har öppnats för ungdomar. Den debatt som varit har rört sig kring 
utvecklingsgarantin utifrån den rapport som Ungdomsstyrelsen lämnade till regeringen. 
 
Det nya i den ungdomspolitiska debatten är att just ”ungdomspolitik” som ämne kommit 
upp på arenan. Från vårens rapportering om den kommande ungdomspropositionen har 
antalet debattinlägg/artiklar om en generell ungdomspolitik bara ökat. En försiktig slutsats 
är att ungdomspolitik börjar uppfattas som ett politikområde i likhet med jämställdhet. 
 
Bedömning av resultat: 
Mediearbetet har fått stort utrymme i den totala informationsverksamheten. Den relativt 
höga nivån på antalet genomslag har bibehållits, en ökning med 18 genomslag i förhållande 
till föregående år.  
 
Ungdomsstyrelsen anser att resultatet av årets mediearbete är bra. Utöver de ökade genom-
slagen fortsätter medierna att använda Ungdomsstyrelsen för att ställa frågor om 
ungdomspolitiska sakområden. Myndigheten börjar bli känd som en kunskapsorganisation 
på ungdomsområdet. Sammantaget tyder det på att medvetenheten om ungdomars villkor 
och om ungdomspolitiken ökar. Myndighetens arbete för att få genomslag för de 
ungdomsfrågor som är viktiga att påverka i förhållande till de övergripande målen har gett 
resultat.  
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6.3 Slussen 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska underlätta för ungdomar att skaffa sig samhällsinformation.  
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redogöra för sitt arbete med uppdatering av databasen Slussen och beskriva utvecklingen 

av antalet besökare 
 
Genomförande och utfall: 
Under 1999 har Slussen arbetats om och lagts in i Ungdomskanalen. Slussen är en 
huvudavdelning i Ungdomskanalen och har som sådan byggts ut och uppdaterats på alla 
områden. En omstrukturering och kategoriindelning på de samhällsområden som ska ingå 
har gjorts. Den har försetts med reportage, statistik, länkar med mera. Idag är Slussen tre 
gånger så stor som i den tidigare versionen. Någon marknadsföring av domänen 
www.slussen.com har inte gjorts och därför ligger besöksantalet på en konstant basnivå, i 
genomsnitt ett hundratal besökare i månaden. Webbplatsen har trots en låg ambitionsnivå 
belönats med flertalet priser och omnämnanden i olika webbtidningar under året.  
 
Bedömning av resultat: 
Slussen fick under sitt första år stor uppmärksamhet för sin seriositet och sitt funktionella 
innehåll. Dessa bedömningar har bibehållits under 1998 och 1999. Besöksfrekvensen har 
gått ner då ingen marknadsföring gjorts. Ungdomskanalen har prioriterats som det nya 
verktyget för ungdomar att skaffa sig samhällsinformation. Under 1997 hade Slussen i 
genomsnitt 160 faktiska besökare per dag. Under 1998 var dessa besökare 82 per dag. 
Under 1999 har Slussen lagts in i Ungdomskanalen. 
 
 
6.4 Stärka samarbetet i ungdomsfrågor i EU och andra 

internationella sammanhang 
 
Verksamhetsmål: 
Ungdomsstyrelsen ska medverka till att utveckla och stärka samarbetet i ungdomsfrågor i 
EU och andra internationella sammanhang utifrån de nationella riktlinjerna för ung-
domspolitiken. 
 
Återrapportering: Ungdomsstyrelsen ska 
• redovisa vilka arbetsgrupper och kommittéer som myndigheten har deltagit i 
• redovisa övrigt internationellt engagemang, t.ex. nätverk och konferenser 
• redovisa resultatet av arbetet 
• redovisa de totala kostnaderna för det internationella arbetet 
 
Genomförande och utfall: 
 
Arbetsgrupper och kommittéer som myndigheten har deltagit i 
Kommittén för utredning av Svenska EU-programkontorets ansvarsområde (U1999:03)  
Nämnden för skol- och ungdomsfrågor, Svenska EU-programkontoret 
Nordiska ungdomskommittén  
Nordiska ungdomskommitténs referensgrupp för ungdomsforskning  
Arbetsgrupp för utveckling av samarbetet mellan Europarådet och Europeiska kommissionen inom 
ungdomsledarutbildningar 
Europarådets referensgrupp för ungdomsforskning samt nationell korrespondent till Europarådets 
ungdomsdirektoriat 
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Övervakningskommittén för Mål 3 
Övervakningskommittén för Employment och Adapt 
 
Nätverk och konferenser som myndigheten har deltagit i 
Ungdomskonferens i Umeå om Barentssamarbete på ungdomsområdet 
EU-konferens i Rovaniemi om Barentssamarbete på ungdomsområdet  
Nordiska ungdomskommitténs Europamöte i Köpenhamn 
Nordisk konferens på Island om kultur- och ungdomssamarbete i Norden med inriktning på perifera områden 
Nokon-konferens på Island om arbetsmarknadsfrågor, alternativa utbildningar och utbyten för ungdomar i 
Norden  
Konferens i Warzawa om erfarenhetsutbyte inom ungdomspolitiken mellan Polen och de nordiska länderna 
Arbetsgruppsmöten för förberedelser av Östersjökonferensen i Lübeck sommaren 2000  
Konferens i Vilnius om utvecklingen av decentraliserade Europeiska ungdomscentra  
”Är medborgarnas Europa de ungas Europa?” anordnad av Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer  
Europarådets examination av svensk ungdomspolitik, Budapest  
Forskningsprojektet "Political Participation of Youth", European Centre for Social Welfare Policy and 
Research, Wien  
Konferens i Marbach, en jämförande forskningskonferens om övergången från ungdom till vuxen i sju länder 
Leonardoseminarium i Köpenhamn om mobilitetens hinder och möjligheter 
Expertkonferens i Bremen om rättsliga frågor i anslutning till programmet Europeisk volontärtjänst för 
ungdomar 
Konferens i Tyskland om volontärers möjligheter till framtidssatsningar efter avslutat volontärprojekt 
Konferens på Irland om hur stödja ungdomar i utsatta områden 
Konferens i Portugal om att öka möjligheterna för missgynnade ungdomar att delta mera i utbytes-
verksamheten i Europa 
Informationsseminarium i Düsseldorf om framtida informationssamarbete för och med ungdomar i Europa 
Konferens i Salzburg om ungdomspolitik och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande 
Employment week i Bryssel om utvecklingen av arbetsmarknad och kompetensutveckling i Europa 
Konferens på Malta anordnad av British Council och finska ordförandeskapet om ungdomssamarbete i 
Medelhavsregionen  
Utbildning av ungdomsledare kring lokalt utvecklingsarbete i Mostar, Tuzla och Banja Luka i samarbete med 
Europarådet  
Ungdomskonferens i Mexico ”World Summit” anordnad av Unesco och Instituto Mexicano de la Juventud 
Besök hos Injuve, Ungdomsstyrelsens motsvarighet i Madrid, för att utveckla samarbetet mellan Sverige och 
Spanien  
Överläggning i Budapest med Ungerns ungdomsminister 
Överläggning i Paris med Frankrikes ungdomsminister 
Överläggning i London med kabinettets ansvarige minister för ungdomsfrågor i Storbritannien  
Centrum för internationellt utbyte, nätverk för nationella mobilitetsaktörer  
Sokratesgruppen, nätverk för handläggare på svenska myndigheter ansvariga för EU:s utbytes- och 
utbildningsprogram  
Ungdomsstyrelsens referensgrupp kring internationellt samarbete på ungdomsområdet  
 
Ungdomsstyrelsen har dessutom deltagit i ett antal möten och arbetsgrupper i direkt 
anslutning till EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa och Europeisk volontärtjänst för 
ungdomar. Myndigheten har också via programmen kunnat ge stöd till kontaktskapande 
verksamheter och studiebesök för ungdomsledare både i Sverige och i övriga 
programländer. 
 
Redovisa resultatet av det internationella samarbetet samt de totala kostnaderna 
Ungdomsstyrelsen har under året markant ökat det internationella samarbetet på ung-
domsområdet. Till stor del beror denna ökning på den stora efterfrågan av internationella 
kontakter och önskan om internationellt samarbete från lokala aktörer i Sverige. 
Myndigheten har aktivt deltagit i ett stort antal konferenser och seminarier samt i det 
internationella samarbetet kring ungdomsfrågor och utveckling av ungdomspolitik. Den 
svenska ungdomspolitiken utvärderades under 1999 av en särskilt utsedd expertgrupp från 
Europarådets ungdomsdirektoriat. Ungdomsstyrelsen bidrog med ett omfattande underlag 
till utvärderingen genom att arbeta fram en nationell rapport. En proposition om en samlad 
svensk ungdomspolitik beslutades av riksdagen i december 1999. Kostnaderna för det 
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internationella samarbetet är desamma som redovisats under verksamhetsgrenen Nordiskt, 
europeiskt och övrigt internationellt utbyte. 
 
Bedömning av resultat: 
Sammantaget har intresset för Sverige och förfrågningar om den svenska ungdomspolitiken 
ökat högst väsentligt från framför allt andra länder i Europa. Ungdomsstyrelsen har under 
året fått en stor ökning av antalet inbjudningar till internationellt samarbete på 
ungdomsområdet vilket gör det möjligt för myndigheten att fortsättningsvis även medverka 
till att utveckla och stärka samarbetet kring ungdomsfrågor bland EU:s medlemsländer och 
i andra internationella sammanhang.  
 
 
6.5 Övriga återrapporteringskrav 
 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa myndighetens: 
 
Lokalarea per anställd 
Ungdomsstyrelsens lokalarea är 1 068 kvadratmeter. Arean delad med genomsnitt antal 
anställda personer under 1999 = 31 kvadratmeter per anställd. Under 1998 var motsvarande 
siffra 30,5 kvadratmeter per anställd. 
 
Lokalkostnad per kvadratmeter 
Ungdomsstyrelsens lokalkostnad per kvadratmeter är under 1999: 1 901 tkr delat med 1 068 
kvadratmeter = 1 780 kronor per kvadratmeter. Motsvarande siffra under 1998 var1 711 
kronor per kvadratmeter. 
 
Antal anställda som genomgått minst en dags miljöutbildning 
En anställd har deltagit i minst en dags miljöutbildning på myndigheten under 1999. 
Motsvarande siffra under 1998 var fyra anställda. 
 
Antalet utbildningsdagar per anställd 
Antalet utbildningsdagar per anställd och år är genomsnitt 4,86 dagar under 1999. Mot-
svarande siffra under 1998 var 2,4 dagar per anställd. 
 
Kostnaden för konkurrensupphandlade varor och tjänster som andel av myndig-
hetens totala kostnader 
Kostnaden för myndighetens konkurrensupphandlade varor och tjänster är 7 procent av 
myndighetens totalkostnad under 1999. Motsvarande siffra under 1998 var mindre än 1 
procent. 
 
Overheadkostnader per årsarbetare 
Overheadkostnaden per årsarbetare är i genomsnitt 286 tkr per person under 1999.  
Motsvarande siffra 1998 var 244 tkr per person. 
 
Lägesbeskrivning, införande av miljöledningssystem 
Genom regeringsbeslut daterat den 18 december 1997 (M97/4922/8) fick 
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att införa miljöledningssystem 
 
Jämsides med årsredovisningen för 1998 lämnade Ungdomsstyrelsen sin miljöutredning till 
regeringen (dnr 19-141/98). Rapporten behandlar interna och externa effekter, 
miljöanpassad upphandling, eventuella kostnader och vinster. 
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Enligt regeringsbeslut från Miljödepartementet, daterat den 3 februari 2000 (M2000/34/Kn) 
ska samtliga myndigheter som fått i uppdrag att införa miljöledningssystem redovisa efter 
riktlinjer som medföljer regeringsbeslutet, vilket innebär att lämna en sammanfattad 
redovisning över 1999 års arbete med att införa miljöledningssystem. Nedan följer ett 
utdrag ur denna sammanfattning. 

 
Ungdomsstyrelsen har under 1999 fortsatt arbetet med att ta fram handlingsplaner, miljömål 
och miljöpolicy. Myndigheten har utgått från de miljöpåverkande aspekter som framgick av 
miljöutredningen. Hela personalen har deltagit i arbetet under gemensamma 
kansliöverläggningar och är positiva till att förbättra miljön. Ungdomsstyrelsen ser inga 
direkta hinder med att fortsätta miljöarbetet.  
 
Ungdomsstyrelsen har i sin verksamhetsplan tagit med att miljöhänsyn ska finnas med i de 
verksamheter som ska bedrivas under 2000. Miljöhänsyn fanns också med i verk-
samhetsplanen för 1999. Beslut om handlingsplaner, miljömål och miljöpolicy kommer att 
tas under våren 2000.  
 
 
6.6 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
6.6.1 Ungdomskanalen 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 28 maj 1998 (K98/1434/1) att ställa 3 140 000 kronor till 
Ungdomsstyrelsens förfogande. Uppdraget innebär att genomföra en webbplats på Internet 
som ska inrymma dels samhällsinformation för ungdomar och dels information om 
ungdomar till ungdomsarbetare, media och allmänhet. Regeringen beslutade den 14 oktober 
1999 (N1999/3935/ITFoU) att ställa ytterligare 1 500 000 till Ungdomsstyrelsens 
förfogande för samma uppdrag. Regeringen beslutade den 11 november 1999 
(KU1999/3196/IFU) att ställa 100 000 kr till Ungdomsstyrelsens förfogande för att 
marknadsföra Ungdomskanalen 
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7 Administration och beräkningsgrunder 
 
Verksamheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet. Den 
administrativa verksamheten består av: 
 
1,0 generaldirektör, 1,0 administrativ chef, 1,0 ekonomihandläggare, 0,67 ekonomiassistent 
1,0 registrator med ansvar för arkiv och datasupport, 1,0 receptionist/telefonist = 5,67 
årsarbetskrafter. 
 
Tillämpad schablon för myndighetsgemensam kostnad (MGK) 
Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader) är 1999-12-
31, 8 063 tkr. 
 
Antal årsarbetskrafter är 33,85 personer. 
 
Antal personer som ska dela på 8 063 tkr är 33,85 – 5,67 (adm personal) = 28,18 personer. 
 
Genomsnitt MGK per person är 8 063 tkr delat med 28,18 personer = 286 tkr per person. 
 
Myndighetens informationsinsatser 
 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering, budgetåret 1999, 1998 och 1997 

 Budgetåret 1999 Budgetåret 1998 Budgetåret 1997 
Kostnader    
Lön inkl MGK 4 934 3 669 4 421 
Övriga driftkostnader 3 350 971 2 902 
Summa kostnader 8 284 4 640 7 323 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 M 1 4 944 2 533 4 088 
Näringsdepartementet 2 629 1 123 1 000 
KK-stiftelsen 0 137 761 
Intäkter 711 961 1 474 
Summa finansiering 8 284 4 754 7 323 

 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering fördelas jämt på de fyra 
verksamhetsgrenar som återfinns i de tidigare avsnitten. 
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering för jämförelseåren 1997 och 
1998 har fördelats efter samma princip. 
 
 
Kostnadsfördelning 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina driftkostnader och räntor restlöst.  
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8 Ekonomisk redovisning 
 
8.1 Resultaträkning 
 (belopp anges i tkr 
 Not 1999-01-01− 1998-01-01− 

  1999-12-31 1998-12-31 

    

Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag 1 15 262 10 495 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar   1 398 1 569 
Intäkter av bidrag  12 294 14 563 
Finansiella intäkter 2 84 124 
Summa  29 038 26 751 
    
Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal  -15 228 -14 573 
Kostnader för lokaler  -1 901 -1 827 
Övriga driftkostnader   -11 836 -9 887 
Finansiella kostnader 3 -33 -38 
Avskrivningar och nedskrivningar  -360 - 476 
Summa  -29 358 -26 801 
    
Verksamhetsutfall  - 320  -50 
    
Transfereringar    
Medel som erhållits från statsbudgeten för  92 179 94 757 
finansiering av bidrag    
Medel som erhållits från myndigheter    
för finansiering av bidrag  328 930 
Medel som erhållits från övriga  60 0 
Lämnade bidrag m.m.  -92 567 -95 687 
Saldo  0  0 
    
Årets kapitalförändring 4  -320 -50 
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8.2  Balansräkning 
 (belopp anges i tkr) 
      

TILLGÅNGAR Not  1999-12-31  1998-12-31 

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5  536   634 

Summa    536  634 
      

Fordringar      
Kundfordringar   838  877 
Fordringar hos andra myndigheter 6  842  437 
Övriga fordringar   682  1 306 

Summa   2 362  2 620 
      

Periodavgränsningsposter 7      

Förutbetalda kostnader    496  454 
Upplupna bidragsintäkter    558  863 
Övriga upplupna intäkter    9  0 

Summa    1 063  1 317 
      

Avräkning med statsverket       

Avräkning med statsverket 8  7 173  1 027 
      

Kassa och bank      
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 9  3 098  1 823 
Summa     1 823 
      

SUMMA TILLGÅNGAR   14 232  7 421 

      
      

SKULDER OCH KAPITAL      
      

Myndighetskapital      
Balanserad kapitalförändring 10  -1 025  -974 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   -320  -50 

Summa   -1 345  -1 024 

      

Kortfristiga skulder      

Lån i Riksgäldskontoret 11  466  643 
Skulder till andra myndigheter 12  713  928 
Leverantörsskulder   2 546  419 
Övriga skulder 13  6 391  3 546 

Summa    10 116  5 536 
      

Periodavgränsningsposter 14      

Upplupna kostnader    1 437  1 059 
Oförbrukade bidrag    4 024   1 850 

Summa    5 461  2 909 
      
SUMMA SKULDER OCH KAPITAL   14 232  7 421 
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8.3 Anslagsredovisning 
 (belopp anges i tkr) 

ANSLAG           

Nomenklatur Ingående  Tilldelade  Fördelat *) Totalt  Utgifter  Utgående 
(inkl benämning) överförings-  medel  mellan disponibelt    överförings- 
 belopp    anslagsposter saldo    belopp 
           
17 M 001 1 458  12 367   13 825  13 910  -85 

Ramanslag           
Ungdomsstyrelsen           
           
17 M 002 1 165  92 389   93 554  93 531  23 
Ramanslag           
Bidrag till nationell           
och internationell           
ungdomsverksamhet           
           
17 M 002 001 361  77 500  -1 339 76 522  76 522  0 
Ramanslag           
Grundbidrag till ung-           
domsorganisationer           
           
17 M 002 002 678  8 889  1 339 10 906  10 884  22 
Ramanslag           
Särskilt bidrag till ung-           
domsorganisationer m.m.           
           
17 M 002 003 0  1 000   1 000  1 000  0 
Ramanslag           
Nationellt kontor för           
EU-program           
           
17 M 002 004 126  1 000   1 126  1 125  1 
Utvecklingsinsatser            
Gentemot kommuner           
           
17 M 002 008 0  4 000   4 000  4 000  0 
Riksorganisationer för           
Allmänna samlingslokaler           
Summa anslag 2 623  104 756  0 107 379  107 441  -62 

 
 
*) Enligt regleringsbrev 1999 får Ungdomsstyrelsen göra en omfördelning, på högst 10 procent av den 
sammanlagda summan, mellan anslagsposten 1 och 2 under anslaget 17 M2. Detta får ske efter med-
givande från Kulturdepartementet. I protokoll daterat den 16 juni 1999, dnr Ku 1999/1796/IFU, medger 
Kulturdepartementet med stöd av regleringsbrevet att Ungdomsstyrelsen får göra en omfördelning inom 
anslaget 17 M2 från anslagspost 1 till anslagspost 2 med 1 339 tkr.  
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8.4 Finansieringsanalys 
 (belopp anges i tkr) 
 1999-01-01 – 1999-12-31   1998-01-01 –1998-12-31  

Drift      

Kostnader exklusive avskrivningar m.m.  -28 991   -26 325 

      
Finansiering genom avgifter och bidrag:      
Intäkter av avgifter och ersättningar 1 398    1 569  
Intäkter av bidrag 12 294   14 563  

Övriga intäkter 84 13 776   124 16 256 

  -15 215   -10 069 

Finansiering från statsbudgeten:      
Anslagsmedel som erhållits för drift  14 886   10 081 

      
Underskott (-) av medel från driften   -329   12 
      
Minskning (+) av kortfristiga fordringar  512   -1 229  
Ökning (+) av kortfristiga skulder 7 308 7 820   2 041 812 

       
Kassaflöde från (+) drift   7 491   824 
      

Investeringsverksamhet      
Investeringar i materiella tillgångar  -269   -382 
      
Summa investeringsutgifter  -269   - 382 
      

Finansiering av investeringar:      
Lån från Riksgäldskontoret 199    526  
- amorteringar -376 -177     -414  112 

Tillförda driftmedel  376     414 
       
Summa medel som tillförts för finansiering av      
Investeringsverksamhet  199   526 
      
Underskott (-) av medel från investerings-
verksamhet 

  -70   144 

      
Kassaflöde från (-) investeringsverksamhet  -70   144 
      
      

Transfereringar      
Utbetalade bidrag -92 567   -95 687  
      

Kassaflöde till(-) transfereringar -92 567 -92 567  -95 687 -95 687 
      
Finansiering av bidragsutbetalningar      

-medel från statsbudgeten 92 179    94 757  
-medel från andra myndigheter 328   930  
-medel från övriga 60   0  

Summa medel som erhållits för finansiering av      
bidragsutbetalningar  92 567 92 567  95 687 95 687 
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 1999-01-01−1999-12-31   1998-01-01−1998-12-31  

      
Förändring av likvida medel  7 421   968 
      
Specifikation av Förändring av likvida medel   7 421   968 
      
Likvida medel vid årets början  2 850   1 882 
Ökning(+) av tillgodohavande hos       
Riksgäldskontoret-räntekonto  1 275   1 823 
Ökning (+) av fordran på statsverket  6 146   - 1 881 
      
Summa förändring av likvida medel  7 421   968 
      

Likvida medel vid årets slut  10 271    2 850 
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8.5 Redovisningsprinciper och noter till årsredovisningen 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Allmänt  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Förordningen om myndigheters Årsredo-
visning m.m. (1996:882). 
 
Ungdomsstyrelsens årsredovisning följer god redovisningssed enligt 7§ Förordningen om 
myndigheters årsredovisning samt 2§ Bokföringsförordningen (1979:1212). 
 
Myndigheten har fastställt att den löpande bokföringen för räkenskapsåret 1999 ska avslutas 
2000-01-14 och anslagsavräkning avseende räkenskapsårets fakturor har gjorts till dess. 
 
Fakturor understigande 5 000 kronor exkl. moms har inte bokförts som periodavgräns-
ningsposter per 1999-12-31. Motsvarande beloppsgräns per 1998-12-31 var 5 000 kronor 
exkl. moms. 
 
Ändrade redovisningsprinciper 
Myndigheten redovisar sedan den 1 januari 1999 enligt baskontoplanen 1999 för statliga 
myndigheter som bygger på samma grundprinciper som baskontoplanen för företag (EU 
BAS 97). Den nya baskontoplanen innebär att schemat för resultaträkning samt balans-
räkning har ändrats. I balansräkningen gäller nu en omvänd likviditetsordning.  
 
Det nya balansräkningsschemat har för myndigheten inneburit följande ändringar. Per-
sonalens källskatt utgår som egen post och redovisas istället under balansposten Övriga 
skulder. Balansposten Skuld till Riksgäldskontoret har utgått och ersatts av Lån i Riks-
gäldskontoret. Ingen uppdelning sker på lång- och kortfristiga skulder/fordringar.  
 
Det nya resultaträkningsschemat har för myndigheten inneburit följande ändringar. De 
finansiella posterna redovisas under respektive avsnitt d.v.s. verksamhet och transfere-
ringar. Ingen uppdelning görs på räntor och övriga finansiella poster.  
 
Med anledning av ändringarna i resultat- och balansräkning har myndigheten omräknat 
jämförelsetalen per 1998-12-31 (7§ 1:a st FÅR). 
 
Under budgetåret 1998 klassificerades bidrag från Allmänna Arvsfonden som Bidrag från 
enskilda. Under budgetåret 1999 klassificeras bidrag från Allmänna Arvsfonden som 
Bidrag från övriga statliga sektorn. Med anledning av detta har jämförelsetalen omräknats 
per 1998-12-31 (se även not 7 och not 14).  
 
Under budgetåret 1998 klassificerades två konton som Övriga fordringar, som under bud-
getåret 1999 klassificeras som Kundfordringar. Skillnaden är 12 tkr mellan posterna. Med 
anledning av detta har jämförelsetalen omräknats per 1998-12-31. 
 
Värderingsprinciper − fordringar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. De utländska fordringar 
som myndigheten har 1999-12-31 har beräknats efter bankens köpkurs på balansdagen 
(1999-12-30). 
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Värderingsprinciper − anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas anskaffning av maskiner och inventarier för 
stadigvarande bruk, dvs. med en beräknad livslängd av tre år eller mer. Vidare ska 
totalinvesteringen uppgå till 10 000 kr. Investeringarna redovisas i balansräkningen och 
avskrivning sker enligt den ekonomiska livslängd som fastställs för de olika kategorierna av 
anläggningstillgångar. Avskrivning sker fr.o.m. den månad som tillgången anskaffas. 
Bärbara datorer kostnadsbokförs då den beräknade livslängden understiger 3 år.  
 
Tillämpade avskrivningsprinciper 
 
3 år  Datorer och kringutrustning 
5 år  Övriga inventarier 
 
Ersättningar och andra förmåner 
 
Styrelse 

Namn Ledamot/ 
perioden 

Ersättningar 
(kr) 

Andra för-
måner (kr) 

Andra styrelseuppdrag 

Ann-Marie Begler 9901 − 9912 4 400 
 

 AB Systembolaget, 
vice ordf. Ekorådet, 
ESU:s råd 

Tilde Björfors 
 

9901 − 9912 0  - 

Staffan Isling 
 

9901 − 9912 4 400  Kommunförbundet 
Norrbotten – 
arbetsmarknadsbered-
ning 

Carina Moberg 
 

9901 − 9903 1 100  - 

Annika Nilsson 9903 – 9912 1 100  Statens Museer för 
världskultur 
Sundspärlan AB 

Levi Svenningsson 
 

9901 − 9912 1 100 
 

 KTH:s styrelse 

Mustafa Tümtürk 
 

9901 − 9912 3 300  Brödtråget AB 
Brödmakarna i Solna 
AB 

Mats Vangstad 
 

9901 − 9912 4 400  Polisstyrelsen Dalarna 

Marie Wilén 9901 − 9912 2 451     Styrelsen för Sveriges 
lantbruksuniversitet 

Lage Åström 
 

9901 − 9912 4 400  - 

 
 
Ledande befattnings-
havare 

   
Andra 
förmåner 
(kr) 

 
 
Andra 
styrelseuppdrag 

     
Leif Linde 9901 − 9912 638 299 25 322 

årskort tåg 
Folkbildningsrådet 
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Noter 
(belopp anges i tkr) 
 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Enligt regleringsbrev beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter på 1 000 tkr. 
 
Regeringen har medgivit undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsför-
ordningen (1992:191). Intäkter av avgifter och andra ersättningar är totalt 1 398 tkr, varav 
§ 4 intäkter är 1 397 tkr. 
 
Not 2 Finansiella intäkter 
 

 1999 1998 
Finansiella intäkter   
- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 78 119 
- Övriga finansiella intäkter 6 5 
Summa 84 124 

 
Not 3 Finansiella kostnader 
 

 1999 1998 
Finansiella kostnader   
- Ränta på lån i Riksgäldskontoret 24 30 
- Övriga finansiella kostnader 9 8 
Summa 33 38 

 
Not 4 Årets kapitalförändring 

 
 1999 1998 
Avskrivningar -360 -475 
Amortering av lån 376 414 
Förändring av semesterlöneskuld  -266 -169 
Övriga periodiserade kostnader/intäkter -70 180 
Summa  -320 -50 

 
Not 5 Anläggningstillgångar totalt 
 

 1999 1998 
Ingående anskaffningsvärde 2 368 1 986 
Årets anskaffningar  269 382 
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -7  
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 734 -1 258 
Årets avskrivningar  -360 -476 
Utgående bokfört värde (=) 536 634 

 
Utrangering av lånefinansierad anläggningstillgång på 12 tkr har gjorts under budgetåret. Bokföring har skett 
enligt anvisningar i Kapitalförsörjningsförordningen 19§. Lånet är inlöst och reaförlust är 7 tkr. 
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Not 6  Fordringar hos andra myndigheter 

 
 1999 1998 
Fordran ingående mervärdesskatt: 689 387 
Fordringar andra myndigheter:   
- Diverse myndigheter 153 50 
Summa 842 437 

 
Not 7 Periodavgränsningsposter 
 

 1999 1998 
Förutbetalda kostnader:   
- Förutbetalda hyreskostnader 416 415 
- Övriga förutbetalda kostnader 80 39 
Summa 496 454 

  
Upplupna bidragsintäkter:   
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter 383 13 
- Bidrag som erhållits icke statliga organisationer m.m. 175  850 
Summa 558  863 

  
Övriga upplupna intäkter:   
- Övriga upplupna intäkter 9 0 
Summa 9 0 
   
Summa periodavgränsningsposter 1 063 1 317 

 
Under budgetåret 1998 klassificerades bidrag från Allmänna Arvsfonden som Bidrag som erhållits från icke 
statliga organisationer. Under budgetåret 1999 klassificeras bidrag från Allmänna Arvsfonden som Bidrag 
som erhållits från statliga myndigheter. Med anledning av detta har jämförelsetalen omräknats per  
1998-12-31. För jämförelseåret 1998 har Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer minskat med 
13 tkr och Bidrag som erhållits från statliga myndigheter har ökat med 13 tkr. 
 
Not 8 Avräkning med statsverket 
 

 1999 1998 
Ingående balans 1 027 2908 
   
Avräknat mot statsbudgeten:   
- Anslag 107 440 105 252 
   
Avräknat mot statsverkets checkräkning:   
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -12 367 -12 101 
- Uppbördsmedel m.m. 19 741 9 117 
- Transfereringar m.m. -108 668 -104 149 
   
Utgående balans (=) 7 173 1 027 
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Not 9 Tillgodohavande på Riksgäldskontoret 

 
 1999 1998 
Anslagsmedel 0 912 
Bidrag från annan statlig myndighet 2 870 911 
Övriga icke statliga bidrag 228 0 
Summa behållning på räntekonto 3 098 1 823 

 
Ungdomsstyrelsens kortfristiga likviditetsbehov är 1 210 tkr t o m 2000-01-30. De vik-
tigaste faktorerna för saldots utveckling är myndighetens verksamhetskostnader samt att en 
hel del av de fordringar som myndigheten hade per bokslutsdatum inbetalats under januari 
månad. 
 
Not 10 Balanserad kapitalförändring 
 

 1999 1998 
Periodiseringar 1 025 974 
Summa 1 025 974 

 
Not 11 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

  1999 1998 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev  800 1 000 

 
Ingående balans 643 531 
Årets amorteringar -376 -414 
Under året nyupptagna lån 199 526 
Utgående balans (=) 466 643 

 
Not 12 Skulder till andra myndigheter 
 

 1999 1998 
 Sociala avgifter 376 391 
Momsskuld  176 201 
Leverantörsskulder till andra myndigheter 161 58 
Övriga skulder till andra myndigheter 0 278 
Summa 713 928 

 
Not 13 Övriga skulder 
 

 1999 1998 
 Personalens källskatt 374 399 
EU-medel 2 128 3 106 
Medel från Svenska Spel AB 3 728 0 
Övriga skulder 161 41 
Summa 6 391 3 546 
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Not 14 Periodavgränsningsposter 
 

 1999 1998 
Upplupna kostnader:   
- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 1 283 1 002 
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 133 40 
- Övriga upplupna kostnader 21 17 
Summa 1 437 1 059 

 
Oförbrukade bidrag:   
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter 3 200 1 544 
- Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer m.m. 824 306 
Summa  4 024 1 850 
   
Summa periodavgränsningsposter 5 461 2 909 

 
Under budgetåret 1998 klassificerades bidrag från Allmänna Arvsfonden som Bidrag som erhållits från icke 
statliga organisationer. Under budgetåret 1999 klassificeras bidrag från Allmänna Arvsfonden som Bidrag 
som erhållits från statliga myndigheter. Med anledning av detta har jämförelsetalen omräknats per  
1998-12-31. För jämförelseåret 1998 har Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer minskat med 
499 tkr och Bidrag som erhållits från statliga myndigheter har ökat med 499 tkr.  
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8.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 (belopp anges i tkr) 

       

  1999-01-01− 1998-01-01− 1997-01-01− 1995-07-01− 1994-07-01− 

  1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-06-30 

  (12 mån) (12 mån) (12 mån) (18 mån) (12 mån) 

Låneram       
Beviljad låneram  800 1 000 900  500  700 
Utnyttjad låneram  466 643 530  326  290 
Kvar av låneramen  334 357  370  174  410 

       
Kontokrediter hos RGK         
Räntekontokredit  1 237 1 210 1 182 875  792 
Max utnyttjad under året   0 1 036 1 122 0  0 
       
Räntor avseende räntekonto        

i RGK       

Ränteintäkter  78 119 22 362 300 
Räntekostnader  0 0 -28 -28 -28 
Saldo  78 119 -6  334  272 

       
Avgiftsintäkter       
Uppskattning enligt regler-
ingsbrev 

 1 000 1 500 1 800 1 800  750 

Faktiska avgiftsintäkter  1 398 1 569 1 885 1 544 1 175 
       
Anslagskredit        
Beviljad anslagskredit  371 363 355  438  396 
Utnyttjad anslagskredit  85 0 117  0  0 
        
Anslag m.m.        
Utgående reservationer  0 0  0 5 412 4 542 
Anslagssparande  23 2 623 2 052  628  675 
Framtida åtaganden  0 0  0 0  0 
        
Årsarbetskrafter och 
anställda m.m. 

      

Antalet årsarbetskrafter (st)  33,9 33,4 30,2 23,8 18,7 
Medelantalet anställda (st)  34 35  31  24  20 
Driftkostnad per årsarbetskraft  855 787  789 1 019  646 
Justerat 1995/96 till 12 mån      679  
       
Kapitalförändring       
Årets kapitalförändring  -320 -50 57 - 727  106 
Balanserad kapitalförändring  -1 024 -974 -1 031 - 304 - 410 
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UNGDOMSSTYRELSEN    2000-02-24      
    
 
Beslutsprotokoll 
 
Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 1999 har tagits vid 
styrelsemöte på Ungdomsstyrelsen 2000-02-24 av styrelsens ordförande Leif Linde samt 
ledamöterna Ann-Marie Begler, Staffan Isling, Levi Svenningsson, Mustafa Tümtürk, Mats 
Vangstad, Marie Wilén, Lage Åström. 
 
Årsredovisningen innehåller följande dokument: resultatredovisning, resultaträkning, 
balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter och sammanställning 
över väsentliga uppgifter. Föredragande var administrativ chef Gun-Britt Spring Larsson. 
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