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GD har ordet 
 
Ungdomsstyrelsens årsredovisning för 2001 
 
Verksamhetsåret har präglats av det fortsatta arbetet med att introducera den nya ung-
domspolitiken. Den första uppföljningen av de nationella delmålen har redovisats till rege-
ringen och arbetet med den lokala uppföljningen har startat. Ett intensivt arbete gjordes 
också under våren med att bistå regeringen med olika insatser med anledning av det 
svenska ordförandeskapet i europeiska unionen. 
 
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 programmet Ungdom. 
 
Under verksamhetsåret tillkom följande uppdrag/verksamheter:  

• Att förbereda insatser inför skolval 2002 
• Att vara värd för EU:s Netdayssatsning  
• Att arbeta med ett nytt utbytesprogram för Sida:s räkning 
• Att fördela medel ur Allmänna arvsfonden för att stärka flickors villkor 
• Att fördela medel ur Allmänna arvsfonden för ungdomars arbete med generations-

övergripande verksamhet 
 
Årsredovisningen utgår i sin uppläggning från regleringsbrevet med tyngdpunkt på åter-
rapporteringskraven. Uppdrag som beslutats av regeringen i särskild ordning återfinns un-
der respektive verksamhetsområde men återrapporteras i den ordning som framgår av be-
slutet. Som framgår av den samlade årsredovisningen har 2001 varit ett intensivt och hän-
delserikt verksamhetsår. 
 
 
 
Leif Linde 
generaldirektör 
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1 Verksamhetsöversikt 
 
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell ungdomspolitik (prop. 
1998/99:115, bet.1999/2000:KrU4, rskr 1999/2000:53). Dessa mål ingår i en målstruktur 
som dessutom består av delmål som beslutas av regeringen samt goda exempel som ska 
illustrera olika former av konkret verksamhet som bidrar till att ungdomspolitikens mål 
uppnås. Delmålen anges i ett särskilt regeringsbeslut (Ju2001/6870/U). 
 
Målen för den nationella ungdomspolitiken är följande: 
 

- Ungdomar ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv 
- Ungdomar ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet 
- Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande ska tas till vara 

som en resurs 
 
Ungdomsstyrelsens övergripande mål är att verka för att målen för den nationella ung-
domspolitiken uppfylls.  
 
Verksamhetsgrenar 
 
Ungdomsstyrelsens verksamhet ska redovisas enligt följande indelning: 
• Ungdomspolitik på statlig och kommunal nivå 
• Ungdomars situation och villkor 
• Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete 
• Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
• Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt samarbete 
 
Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdoms-
styrelsen är ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 2001. Kortfattat besk-
rivs också de uppdrag som Ungdomsstyrelsen har fått medel till genom särskilda rege-
ringsbeslut samt uppdrag med medel från externa samarbetspartners, för att ge en bild av 
hela verksamheten och hur kostnader och intäkter för denna har fördelats. Administration 
och beräkningsgrunder återfinns under avsnitt 7. 
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Ekonomi 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 30 676 tkr, täcks till 66 procent av an-
slagsmedel, till 4 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och finansiella 
intäkter samt till 30 procent av externa medel. 
 
Sammanställning över Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering, totalt för budgetåret 2001 (tkr) 

Driftkostnader  
Lön och MGK*) 22 908 
Övriga driftkostnader 7 768 
Summa kostnader 30 676 
  
Finansiering  
Anslagsmedel  
Ramanslag 17 29:1, Ungdomsstyrelsen, förvaltningskostnader 16 519 
Ramanslag 17 29:2.3, Nationellt kontor för EU-program 2 198 
Ramanslag 17 29:2.4, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 1 416 
Summa intäkter av anslag 20 133 
  
Externa medel (intäkter av bidrag)  
Allmänna arvsfonden 4 267 
Kulturdepartementet  431 
Näringsdepartementet 42 
Sida 183 
Skolverket 13 
Justitiedepartementet 500 
EU-medel 2 617 
Kommuner 1 015 
Utvecklingsrådet 201 
Summa Externa medel 9 269 
  
Intäkter  
Intäkter, publikationer, konferenser 1 129 
Finansiella intäkter 108 
Summa intäkter 1 237 
  
Summa finansiering 30 639 
 

Skillnaden, 37 tkr, mellan kostnader och finansiering, är myndighetens kapitalförändring enligt resultaträkningen och består av 
periodiserade kostnader och intäkter. Fördelning sker jämt över verksamhetsgrenarna enligt ovan. 

*) MGK = Myndighetsgemensam kostnad. Se även avsnitt 7. Administration och beräkningsgrunder. 
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_____________________________________________________________________ 
 
Myndigheten betalade under året ut bidrag till ungdomsorganisationer, övrigt  
föreningsliv samt lokala ungdomsprojekt enligt följande. 

            Tkr 
 

Grundbidrag och särskilt bidrag till ungdomsorganisationer 81 385 
Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler 4 000  
Bidrag till Årets ungdomskommun 300  
Bidrag till kommuner inom projektet Lokal Uppföljning 225 
Bidrag till Östersjösekretariat i Kiel, medel från Justitiedepartementet 162  
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer,  
medel från Sida 30 
Summa medel som utbetalats enligt resultaträkningen 86 102 
  
 Tkr 
Övriga bidragsutbetalningar av EU-medel 
Programmet Ungdom, bidrag 33 129  
Programmet Europeisk volontärtjänst, bidrag 154 
Programmet Ungdom för Europa, bidrag 72  
 
Bidrag till ungdomsorganisationers lokala verksamheter, 
medel från Svenska Spel 75 344 
 
Beviljade projektmedel ur Allmänna arvsfonden 28 363 
_________________________________________________________________________ 
 
Ungdomsstyrelsens styrelse 
Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, budget-
underlag, delårsrapport och grundbidrag till ungdomsorganisationer. 
 
Syrelsens sammansättning   Tidsperiod 
 
Leif Linde, generaldirektör    0101 -- 0112 
Louise Fernstedt, sektionschef, Svenska Kommunförbundet 0101 -- 0112 
Maria Frisk, kommunpolitisk sekreterare i Jönköping  0101 -- 0112 
Mikael Halapi, enhetschef, AMS   0101 -- 0112 
Anna Halldén, projektledare, Communicare  0101 -- 0112 
Staffan Isling, kommunchef, Haparanda kommun  0101 -- 0112 
Hillevi Larsson, riksdagsledamot, Sveriges Riksdag  0101 -- 0112 
Mats Vangstad, polismästare   0101 -- 0112 
Inger Widén Cederberg, enhetschef, Socialstyrelsen  0101 -- 0112 
Lage Åström, skolråd, Skolverket   0101 -- 0112 
Ahmet Önal, affärskonsult, BTS AB   0101 -- 0112 
 
Generaldirektör Leif Linde är styrelsens ordförande. Styrelsen har sammanträtt 5 gånger 
under budgetåret. 
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Organisation 
Myndigheten hade 40 anställda i tjänst vid årets början och 43 anställda i tjänst vid årets 
slut. Medeltal anställda i tjänst var 42. Årsarbetskrafter var 40,3. Åldersspridningen var 
mellan 22 och 55 år. Medelåldern var 36 år. 
 
Under budgetåret har 7 personer slutat och 10 personer har anställts, varav 2 stycken har 
börjat och slutat sin anställning under året, pga. tidsbegränsade anställningar. 
 
Myndigheten hade inklusive föräldralediga 46 personer anställda vid årets slut. Av dessa 
46 tjänster är 37 tjänster tillsvidareförordnanden, 4 tjänster är vikariat och 5 tjänster är pro-
jektanställningar. Tjänsterna fördelade sig på 31 kvinnor och 15 män. Andelen män har 
minskat med ca 5 procent under året. Vid varje anställningstillfälle har ökad andel män 
eftersträvats.  
 
En av Ungdomsstyrelsens anställda har under året haft regeringens uppdrag att vara nat-
ionell expert vid Europeiska kommissionen.  
 
Myndigheten är projektorienterad med fem enheter. De fungerar som hemvist för projekt-
ledarna/medarbetarna och leds av en enhetschef.  
 
 
Enhet Antal anställda i tjänst 
Generaldirektör 1 
Utredningsenheten 6 
Utvecklingsenheten 11 
Internationella enheten 10 
Informationsenheten 9 
Administrativa enheten 6 
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2. Ungdomspolitik på statlig och kommunal nivå 
 
Verksamhetsgrenen Ungdomspolitik på statlig och kommunal nivå, totala kostnader och finansiering, bud-
getåren 2001 och 2000. Det är inte möjligt att ta fram jämförelsesiffror för budgetåret 1999, då verksam-
hetsgrenen har tillkommit under budgetåret 2000 i tkr. 
 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000 Budgetåret 1999 
Kostnader    
Lön inkl MGK 3 352 2 036  
Övriga driftkostnader 1 133 588  
Summa kostnader 4 485 2 624  
    
Finansiering    
Ramanslag 17 29:1 2 900 1 586  
Ramanslag 17 29:2.4 1 416 699  
Näringsdepartementet 0 178  
Kulturdepartementet 0 20  
Utvecklingsrådet 40 0  
Privata sektorn 0 14  
Intäkter 122 147  
Summa finansiering 4 478 2 644  
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 7 tkr, budgetåret 2001, se verksamhetsöversikt, s. 6. 
 

Verksamhetsmål: 
Målet är att ungdomar, genom en sektorsövergripande ungdomspolitik, i högre grad och 
mer effektivt ska få del av statliga och kommunala insatser av olika slag. 
 
Återrapportering: 
Ungdomsstyrelsen ska  
 

• senast den 10 april 2002 redovisa i vilken utsträckning mål och delmål för ung-
domspolitiken på statlig nivå uppfyllts under år 2001, 

• redovisa arbetet med att, i samverkan mellan Ungdomsstyrelsen och respektive 
myndighet, identifiera och sprida goda exempel, 

• lämna en översiktlig beskrivning av hur sektorsövergripande kommunal ungdoms-
politik utvecklats inklusive redovisning av antalet kommuner som utvecklat ung-
domspolitiska handlingsprogram eller liknande i syfte att utveckla den kommunala 
ungdomspolitiken, 

• redovisa myndighetens insatser för att stimulera lokal aktiv uppföljning av kommu-
nal ungdomspolitik,  

• beskriva på vilket sätt myndigheten har deltagit i arbetet med att motverka segre-
gationen i storstädernas mest utsatta områden och hur myndigheten har samverkat 
med Integrationsverket kring utvärdering av storstadspolitiken. 

 
 
2.1 Mål och delmål för ungdomspolitiken 
 
Senast den 10 april 2002 redovisa i vilken utsträckning mål och delmål för ungdoms-
politiken på statlig nivå uppfyllts under år 2001 
 
Genomförande och utfall: 
 
Myndigheten samordnar den årliga statliga uppföljningen av de ungdomspolitiska målen 
och delmålen i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Under våren 2001 redovisade Ung-
domsstyrelsen uppföljningen av mål och delmål för verksamhetsåret 2000 till regeringen i 
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rapporten Ung 2001. Regeringen gav i oktober Ungdomsstyrelsen i uppdrag att senast den 
30 april 2002 redovisa utvecklingen av ungdomars villkor i förhållande till en revidering 
av målen för den nationella ungdomspolitiken (Justitiedepartementet, regeringsbeslut 17, 
2001-10-11). Detta uppdrag ersätter ovanstående återrapporteringskrav. 
 
 
2.2 Identifiera och sprida goda exempel 
 
Redovisa arbetet med att, i samverkan mellan Ungdomsstyrelsen och respektive 
myndighet, identifiera och sprida goda exempel 
 
Genomförande och utfall: 
 
Arbetet med att identifiera, presentera och sprida goda exempel utgör en integrerad del i 
den ungdomspolitiska målstyrningsprocessen. I ungdomspolitiska propositionen under-
stryks vikten av att varje verksamhet måste utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och 
behov.  
 
År 2001 har varit en startpunkt där varje myndighet presenterat ett nuläge. Det finns myn-
digheter som redan arbetar med verksamhetsexempel som instrument för att driva på ut-
vecklingen medan andra myndigheter arbetar med studier och undersökningar som verktyg 
för att följa och påverka utvecklingen i en viss riktning. En del myndigheter arbetar med 
kampanjer och informationsinsatser som vänder sig till olika målgrupper, till exempel lärare 
eller konsumentrådgivare som i sin tur möter unga. Andra myndigheter har projektmedel som 
fördelas och har kanske en väldigt tät kontakt med konkret verksamhet. Olikheterna mellan 
myndigheterna ligger inte bara i olika kunskapsområden och olika uppdrag utan även i 
valet av olika arbetsmetoder. 
 
Myndigheterna har blivit ombedda att utifrån sina respektive delmål och den egna verk-
samheten definiera goda exempel. De myndigheter som ansett sig ha behov av en vidare 
dialog om verksamhetsexempel har kunnat vända sig till Ungdomsstyrelsen. Det material 
som myndigheten fått in visar att det finns en mångfald av verksamhetsexempel.  
 
Ungdomsstyrelsen har, till de myndigheter som önskat diskutera arbetet med goda exempel, 
framfört tanken om att goda exempel kan ses i två dimensioner. Den ena dimensionen är hur 
myndigheten arbetar i syfte att förverkliga delmålet, den andra dimensionen är konkret verk-
samhet i syfte att illustrera delmålets intention.  
 
Drygt hälften, 24 stycken, av de 41 delmålens redovisningar innehåller konkreta verksam-
hetsexempel som på olika sätt och i olika grad bidrar till att delmålet ska realiseras. Risken 
med att lyfta fram goda exempel är att de lätt blir koncept menar kritiker. Det är därför 
viktigt att det skapas en mångfald bland konkreta exempel och att de blir många. På det 
viset kan koncepttänkandet förhoppningsvis undanröjas.  
 
I flera av delmålen kan samarbete mellan myndigheter vara av värde. Flera myndigheter visar 
på exempel där gemensamma regeringsuppdrag finns. Förhoppningsvis kan myndigheterna på 
olika sätt här finna möjligheter att samverka i syfte att genomföra gemensamma utåtriktade 
aktiviteter. Detta skulle kunna leda till att myndigheterna gemensamt eller i olika konstellat-
ioner, kan nå ut bredare och även skapa möten över sektorsgränserna.  
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2.3 Sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik 
 
Lämna en översiktlig beskrivning av hur sektorsövergripande kommunal ungdoms-
politik utvecklats inklusive redovisning av antalet kommuner som utvecklat ung-
domspolitiska handlingsprogram eller liknande i syfte att utveckla den kommunala 
ungdomspolitiken 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsstyrelsen har under det senaste året fortsatt att systematisera utvecklingsarbetet 
gentemot landets kommuner. För att öka intresset för en sektorsövergripande ungdomspoli-
tik i kommunerna har myndigheten arbetat fram en särskild informationsskrift Hej kommun 
som sänts till alla kommunledningar.  
 
Under året initierade myndigheten ett särskilt pilotprojekt i syfte att utveckla metoder för 
utvärdering och uppföljning av kommunal ungdomspolitik. I samband med detta anmälde 
sammanlagt 44 kommuner intresse av att utveckla en egen ungdomspolitik. 9 kommuner 
kunde beredas plats inom ramen för det särskilda pilotprojektet. Övriga kommuner erbjöds 
en fortsatt utvecklingsdialog med myndigheten. Ungdomsstyrelsen kommer att arbeta vi-
dare i närmare samverkan med dessa och ett 20-tal andra kommuner, sammanlagt ca 70 
stycken. Dessa kommuner kommer också att inbjudas till särskilda regionala konferenser 
under våren 2002. 
 
Ungdomsstyrelsen genomförde i december 2001 en elektronisk enkätundersökning om 
förekomsten av mål- och strategidokument för det ungdomspolitiska arbetet i landets 
kommuner. Undersökningen kompletterades med telefonintervjuer med ett antal av de 
kommuner som inte besvarat enkäten. Enkätfrågorna var utvecklade i samråd med Kom-
munförbundet.  
 
Totalt svarade 219 av landets 289 kommuner på frågorna i enkäten. Detta ger en svarsfre-
kvens på 76 procent. Frågor kring lokala ungdomspolitiska handlingsprogram skickades 
också till stadsdelarna i Malmö, Göteborg och Stockholm. Av totalt 49 stadsdelar i storstä-
derna besvarades frågorna av 35 stadsdelar. 
 
46 kommuner uppgav i enkäten att de har ett centralt mål- och strategidokument för det 
ungdomspolitiska arbetet i kommunen. Detta kan jämföras med den kartläggning som 
Kommunförbundet gjorde år 2000 då 49 kommuner hade ett ungdomspolitiskt mål- och 
strategidokument (svarsfrekvensen i Kommunförbundets undersökning var 80 procent, d v 
s något högre än i Ungdomsstyrelsens undersökning).  
 
I Stockholm, Göteborg och Malmö finns inga centrala ungdomspolitiska handlingspro-
gram, men däremot har tre av stadsdelarna i kommunerna utvecklat sådana dokument. 
 
En klar majoritet av de kommuner som har ett ungdomspolitiskt handlingsprogram hade på 
olika sätt tagit hjälp av ungdomar eller ungdomsgrupper i arbetet med att ta fram dokumen-
tet. 
 
Bland de mål- och strategidokument som tagits fram i kommunerna kan två typer av do-
kument urskiljas. Det är dels dokument som fokuserar på både barn och ungdomar, och 
dels dokument som är renodlat ungdomspolitiska. En knapp majoritet av dokumenten be-
handlar både barn och ungdomar.  
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I  36 kommuner pågår det för tillfället ett arbete med att ta fram ett ungdomspolitiskt mål- 
och strategidokument. I förra årets kartläggning framgick att 37 kommuner då arbetade 
med att ta fram ett sådant dokument.  
 
86 kommuner uppgav i enkäten att de arbetar sektorsövergripande med ungdomspolitik i 
kommunen, även om de inte formulerat sin ungdomspolitik i ett särskilt dokument. 
 
 
2.4 Uppföljning av kommunal ungdomspolitik  
 
Redovisa myndighetens insatser för att stimulera lokal aktiv uppföljning av kommu-
nal ungdomspolitik 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsstyrelsens uppföljning av ungdomspolitiken på kommunal nivå stödjer utveckl-
ingen av en sektorsövergripande och kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommunerna. För 
att möjliggöra ett aktivt samarbete och en livfull process har antalet medverkande kommu-
ner begränsats. Genom att arbeta systematiskt med ett mindre antal kommuner så ges möj-
lighet att arbeta fram stödformer och ungdomspolitiska verktyg som kan komma fler 
kommuner till del på lite längre sikt. 
 
I februari gick ett brev ut till samtliga kommuner i landet för att ge dem möjlighet att an-
mäla intresse av att ingå i ett pilotprojekt kring lokal uppföljning. Vid sista anmälningsda-
gen, i slutet av maj, hade 44 kommuner anmält intresse av att delta. Under hösten utsågs 
nio kommuner att ingå i projektet under perioden september 2001 − september 2003. 
Kommunerna var Båstad, Haparanda, Kristinehamn, Lycksele, Malmö, Motala, Västerås, 
Växjö samt Trångsund-Skogås kommundel i Huddinge, Under november och december 
genomfördes ett gemensamt upptaktsmöte för de deltagande kommunerna och samt besök i 
varje kommun. 
 
Kommunal sektorsövergripande ungdomspolitik bör utgå från fakta om ungas situation i 
kommunen. Arbetet med att göra en lägesbeskrivning/analys i kommunerna har påbörjats. 
En datoriserad enkät som ska användas av alla kommunerna och möjliggöra jämförelser är 
under utarbetning och kommer att genomföras i kommunerna under våren 2002. Dessutom 
har utvecklingen av en mötesplats på Internet för informations- och erfarenhetsutbyte mel-
lan kommunerna i projektet påbörjats. Även den kommer att vara klar att använda i början 
av 2002. 
 
 
2.5 Motverka segregationen i storstädernas mest utsatta områden 
 
Beskriva på vilket sätt myndigheten har deltagit i arbetet med att motverka segregat-
ionen i storstädernas mest utsatta områden och hur myndigheten har samverkat med 
Integrationsverket kring utvärdering av storstadspolitiken 
 
Genomförande och utfall: 
 
Storstäderna är en viktig målgrupp för Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen har arbetat 
gentemot de kommuner som ingår i Storstadssatsningen på olika sätt under året. Inom upp-
draget att stödja projekt som syftar till att utveckla och förnya lokal ungdomsverksamhet 
har myndigheten stöttat en rad projekt inom det lokala föreningslivet i några av storstads-
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områdena. Det har bland annat varit projekt för att stärka ungas rätt till kultur och egna 
mötesplatser. Bland de internationella projekt som myndigheten erbjuder har ett antal unga 
från storstäderna åkt iväg som volontärer inom EU-programmet Ungdom. 
 
Ungdomsstyrelsen deltar i Storstadsdelegationens centrala myndighetsreferensgrupp. Un-
der 2001 har representanter för myndigheten deltagit i gemensamma möten och konferen-
ser. 
 
För Ungdomsstyrelsen är det självklart att samverka med storstadskommunerna kring ung-
domspolitiska aspekter på utvecklingsavtalen. I olika sammanhang har myndigheten belyst 
målen för den nationella ungdomspolitiken och bidragit till att föra en dialog om ung-
domsperspektivet inom storstadssatsningen. I myndighetens arbete med lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken är två av de kommuner som deltar i pilotprojektet storstadskommu-
ner, Malmö och Huddinge. I och med deras medverkan i pilotprojektet får myndigheten 
ytterligare möjligheter att betona ungdomsperspektivet i storstadsområdena. 
 
 
2.6 Bedömning av resultat 
 
Myndigheten anser det inte vara möjligt att bedöma i vilket utsträckning verksamhetsmålet 
har uppfyllts. Bedömningen av resultat får istället ske i förhållande till de enskilda återrap-
porteringskraven.   
 
Inom ramen för myndighetens arbete med den nationella uppföljningen av ungdomspoliti-
ken återfinns två olika verksamheter; resultatuppföljning och goda exempel. Den första 
årliga redovisningen av detta arbete skedde under våren 2001. Myndighetens bedömning är 
att arbetet fungerat väl, utifrån de förutsättningar som givits och med tanke på att det första 
året bör ses som en del  i ett långsiktigt utvecklingsarbete.  
 
Det första årets resultatuppföljning resulterade i en beskrivning och analys av resultatet i 
förhållande till delmålen där 15 myndigheter medverkade i arbetet med enskilda delmål. 
Arbetet ledde även till att ett antal oklarheter och brister i själva målstyrningssystemet 
identifierades, särskilt vad avser formuleringen av mål. Utifrån bl.a. myndighetens slutsat-
ser i resultatuppföljningen så reviderade regeringen under hösten 2001 utformningen av 
delmålen. En slutsats är att delmålens och resultatuppföljningens funktion delvis föränd-
rats, från att styra statliga insatser och mäta effekter till att utgöra indikatorer på ungas lev-
nadsvillkor och ge ett kvalificerat kunskapsunderlag till regeringen inför styrningen av 
statliga insatser. 
 
Det är myndighetens bedömning att ett aktivt arbete i syfte att synliggöra verksamhetsexempel 
och beskriva metoder som bidrar till att de ungdomspolitiska målen förverkligas, kan fungera 
som ett viktigt ungdomspolitiskt verktyg. Ungdomspolitiken kräver ett förändrat synsätt på 
unga inom samtliga nivåer i samhället. Även om många av delmålen på olika sätt har fokus på 
kommuner är det viktigt att även på nationell nivå arbeta för en förändring. Arbetet med goda 
exempel är tänkt att fungera som ett instrument för att utveckla ungdomspolitiken i önskvärd 
riktning. I syfte att förankra ungdomspolitiken är det därför en fördel om arbetet kan spridas på 
flera personer inom myndigheterna, och att arbetet med verksamhetsexempel knyts till det ut-
vecklingsarbete som respektive myndighet bedriver. 
 
Vad avser den övergripande utvecklingen av kommunal ungdomspolitik är det myndighet-
ens bedömning att ungdomspolitik ofta utformas och diskuteras i förhållande till olika cen-
trala styrdokument, t.ex. genomförandet av barnkonventionen eller folkhälsoplaner i kom-
munerna. Frågor om ungas inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten är 
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ofta centrala i kommunernas ungdomspolitik. Ser man till antalet kommuner som antagit 
någon form av ungdomspolitiskt handlingsprogram är detta fortfarande en liten minoritet 
av landets kommuner. En jämförelse med de siffror som redovisades för år 2000 bör göras 
med försiktighet då de bakomliggande undersökningarna är gjorda med olika metodval och 
med olika frågeformuleringar. Det är också viktigt att poängtera att förekomsten av ett 
handlingsprogram inte behöver vara liktydigt med en aktiv ungdomspolitik.  
 
Myndigheten bedriver lokal aktiv uppföljning som ett pilotprojekt med nio kommuner un-
der två års tid. Fokus ligger på att stimulera utvecklingen av en kunskapsbaserad kommu-
nal ungdomspolitik och att utveckla ungdomspolitiska verktyg som så småningom även 
kan komma övriga kommuner till del. Huvuddelen av de nya verktygen är Internetbaserade 
och kräver fortsatt utveckling under det kommande året. Det är ännu för tidigt att säga nå-
got om resultatet av verksamheten, men syftet med projektet ligger väl i linje med den am-
bition som redovisas i avsnitt 3 om att stimulera efterfrågan på kunskap om ungas situation 
och villkor hos myndighetens målgrupp.  
 
Vad avser myndighetens arbete med att motverka segregationen i storstädernas mest ut-
satta områden så ingår arbetet med denna målgrupp som en naturlig del av vår ordinarie 
verksamhet. Vad avser samverkan med Integrationsverket kring utvärderingen av stor-
stadspolitiken så har denna samverkan under året varit begränsad och endast skett genom 
informella diskussioner.   
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3 Ungdomars situation och villkor 
 
Verksamhetsgrenen Ungdomars situation och villkor, totala kostnader och finansiering, budgetåren 2001, 
2000 och 1999 i tkr. 

 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000 Budgetåret 1999 
Kostnader    
Lön inkl MGK 3 206 3 993 3 689 
Övriga driftkostnader 696 1 520 2 156 
Summa kostnader 3 902 5 513 5 845 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 29.1 3 679 4 464 4 306 
Kulturdepartementet 27 483 603 
Näringsdepartementet 0 177 657 
Justitiedepartementet 13 69 0 
Skolverket 13 69 0 
Utvecklingsrådet 40 0 0 
Privata sektorn 0 14 0 
Intäkter 122 257 199 
Summa finansiering 3 894 5 533 5 765 
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 8 tkr, budgetåret 2001, se verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
Verksamhetsmål: 
Målet är att kunskapen om ungdomars situation och villkor ska öka i olika myndigheter, 
organisationer och i kommunerna. 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska: 
 

• redovisa antalet utredningar om ungas situation och villkor som myndigheten initie-
rat, genomfört eller medverkat i under året samt den huvudsakliga inriktningen, 

 
• redogöra för aktiviteter med syftet att stärka kunskapsöverföringen mellan forskare, 

beslutsfattare och praktiker vad gäller ungdomspolitiskt relevant forskning, 
 

• redovisa vad som är känt om myndighetens verksamhet i olika myndigheter, orga-
nisationer och i kommunerna, 

 
• redovisa antalet inslag i media som myndigheten initierat alternativt deltagit i och 

deras karaktär. 
 
 
3.1 Antalet utredningar om ungas situation och villkor 
 
Redovisa antalet utredningar om ungas situation och villkor som myndigheten initie-
rat, genomfört eller medverkat i under året samt den huvudsakliga inriktningen 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsstyrelsen har tolkat återrapporteringskravet på följande sätt. Själva begreppet 
”utredningar om ungas situation och villkor” har tolkats som systematisk faktainsamling 
utifrån vetenskapligt beprövade metoder och utifrån ett tydligt uppdrag, där fokus har varit 
olika aspekter av ungas situation och villkor i samhället. Detta inbegriper såväl offentliga 
utredningar som enskilda forsknings- och utredningsuppdrag med denna inriktning. Utred-
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ningar som myndigheten initierat har tolkats som pågående utredningar, dvs. utredningar 
myndigheten har tagit initiativ till och finansierat men som ännu inte var slutförda vid ut-
gången av år 2001. Utredningar som myndigheten genomfört har tolkats som slutförda 
utredningar, dvs. utredningar myndigheten har tagit initiativ till och finansierat och som 
har slutförts under år 2001. Utredningar som myndigheten har medverkat i har i vår tolk-
ning innefattat tre olika typer av medverkan. Dels formell medverkan i externa utredningar 
och tillhörande referensgrupper, dels informell medverkan genom att bistå med utred-
ningskompetens och underlag till externa utredningar, dels vår medverkan i form av for-
mella remissyttrande över utredningar.  
 
Utredningar om Ungas situation och villkor år 2001 Antal 
Initierat 14 
Genomfört 4 
Medverkat 44 
varav formell medverkan 9 
varav informell medverkan 6 
varav remissyttranden 29 
 

Vad avser initierade utredningar är åtta av de redovisade utredningarna relaterade till det 
s.k. Samverkansprojektet, där myndigheten givit externa forskare i uppdrag att genomföra 
enskilda utredningar om olika aspekter av projektet.  
 
Vad avser genomförda utredningar är två relaterade till myndighetens uppdrag att följa upp 
den nationella ungdomspolitiken, en är ett regeringsuppdrag och en är en delrapportering 
från ett gemensamt uppdrag mellan Ungdomsstyrelsen och Skolverket.  
 
Vad avser medverkan i utredningar avser den formella medverkan tre statliga offentliga 
utredningar (SOU), två utredningar av enskilda myndigheter, två internationella forsk-
ningsprojekt och ett enskilt forskningsprojekt. Den informella medverkan avser tre lokala 
studier och två studier som genomförts av Svenska kommunförbundet samt ett regerings-
uppdrag. Vad gäller remissyttranden har Ungdomsstyrelsen valt att avstå från att yttra sig i 
sakfrågan i 5 av de 29 yttranden myndigheten har lämnat. 
 
Vad gäller utfallet kan myndigheten konstatera att myndighetens arbetsinsats i förhållande 
till de olika utredningarna givetvis varierar kraftigt, såväl inom som mellan de olika kate-
gorierna. Av de olika kategorierna finns det endast en som kan följas bakåt i tiden, antalet 
avlämnade remissyttranden. Här finns en tydlig ökning av antalet avlämnade remissyttran-
den; 18 under år 1999, 23 under år 2000 och 29 under år 2001. 
 
 
3.2 Kunskapsöverföring mellan forskning och praktik 
 
Redogöra för aktiviteter med syftet att stärka kunskapsöverföringen mellan forskare, 
beslutsfattare och praktiker vad gäller ungdomspolitiskt relevant forskning 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsstyrelsen arbetar i sitt löpande arbete med att stärka kunskapsöverföringen mellan 
forskare, beslutsfattare och praktiker vad gäller ungdomspolitiskt relevant forskning. Myn-
digheten besvarar dagligen telefonsamtal och e-post från framförallt praktiker, men även 
beslutsfattare, med förfrågningar om vilken forskning som finns inom olika områden. Vi 
strävar efter att hålla oss ajour med det aktuella forskningsläget inom en rad områden som 
olika medarbetare ansvarar för. Vi deltar i det nordiska forskningssamarbetet och har under 
året även vid flertalet tillfällen diskuterat finansieringen av ungdomsforskningen med det 
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nybildade forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Inom ramen för de All-
männa arvsfondsprojekt som myndigheten ansvarar för genomförs olika former av semi-
narium med inbjudna forskare, beslutsfattare och praktiker. Vid genomförandet av myn-
dighetens större utredningsuppdrag som t ex den värderingsstudie som påbörjats under 
året, inhämtas synpunkter från såväl forskare som praktiker. Ungdomsstyrelsen deltar i 
referensgruppen för ett EU-finansierat forskningsprojekt med tio deltagarländer, YOYO-
projektet. Projektet syftar bl.a. till att stärka kunskapsöverföringen mellan forskare och 
praktiker vad gäller lokala åtgärder för att stödja inträdet på arbetsmarknaden och som 
bygger på ungas delaktighet. Vid årets rikskonferens hade vi ambitionen att få ett tydligare 
forskningsinslag än vad som varit fallet tidigare år. Detta skedde genom att flera av de 
forskare som utvärderat Samverkansprojektet höll i olika seminarier. Som avslutning av 
Samverkansprojektet genomfördes även en konferens där representanter från de deltagande 
kommunerna fick tillfälle att ta del av och diskutera de inblandade forskarnas resultat. 
 
Vi har varit medarrangörer vid tre olika konferenser med avsikten att stärka kunskapsöver-
föringen mellan forskare och praktiker. En kring unga och musik i Hultsfred i samband 
med rockfestivalen där, en tillsammans med Skolverket, Learning Demoracy, om demo-
kratifrågor och en inom ramen för det nordiska samarbetet, om unga i glesbygd i Vasa, 
Finland. 
 
Ungdomsstyrelsens arbete med den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken, som inletts 
under året, kommer att innebära ökade kontakter mellan framförallt kommunala företrä-
dare och olika forskare. Syftet är att de deltagande kommunerna ska samarbeta med fors-
kare i genomförande och analys av den enkätstudie som genomförs under våren 2002. 
 
 
3.3 Kännedom om myndighetens verksamhet 
 
Redovisa vad som är känt om myndighetens verksamhet i olika myndigheter, organi-
sationer och i kommunerna 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsstyrelsen genomförde en större marknadsundersökning under senhösten 2000, 
vilken redovisades i årsredovisningen för 2000. På uppdrag av Ungdomsstyrelsen genom-
förde SKOP då en marknadsundersökning med ca 1 200 personer som ingår i den mål-
grupp som myndigheten har definierat för sin verksamhet; riksdagspolitiker och myndig-
hetsrepresentanter, kommunala politiker och tjänstemän, intresseorganisationer inklusive 
ungdomsorganisationer samt media. Att låta göra en ny marknadsundersökning varje år 
bedömer Ungdomsstyrelsen inte som effektivt, varför myndigheten kommer att göra en 
jämförande undersökning under senhösten 2002. Undersökningen 2000 gav följande bild 
av kännedomen om myndigheten och dess verksamhet:  
 
Fyra av fem (78 procent) tror att det finns en statlig myndighet som har till uppgift att 
stödja, följa upp och analysera utvecklingen av statliga och kommunala insatser för ung-
domar och en av tre (32 procent) kunde spontant säga att myndigheten heter Ungdomssty-
relsen. Av dem som inte spontant kunde ange Ungdomsstyrelsen svarade två av tre (66 
procent) på en uppföljningsfråga att de har hört talas om Ungdomsstyrelsen. Bäst spontan 
kännedom om Ungdomsstyrelsen hade statliga tjänstemän (67 procent) och intresseorgani-
sationerna (63 procent). Bland de riksdagsledamöter som ingår i målgruppen var det 81 
procent som spontant nämnde Ungdomsstyrelsen. 
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Nio av tio, 88 procent, i målgruppen hade hört talas om begreppet ungdomspolitik. Högst 
var andelen hos kommunala förvaltningschefer för kultur och fritid (98 procent), kommun-
styrelseordföranden (98 procent) och riksdagsledamöter som ingår i målgruppen (97 pro-
cent). Lägst var andelen bland ungdomsförmedlare på arbetsförmedlingen (69 procent). 
 
 
3.4 Medieinslag 
 
Redovisa antalet inslag i media som myndigheten initierat alternativt deltagit i och 
deras karaktär 
 
Genomförande och utfall: 
 
Myndigheten och dess verksamhet har under år 2001 förekommit i 770 inslag i skilda me-
dier spridda över landet. 5 procent av dessa (40 stycken inslag) har sänts i etermedia, 92 
procent (711 artiklar) har förekommit i tryckta medier, 1,5 procent (12 artiklar) har för-
medlats via TT. 1 procent (7 artiklar) har publicerats på Internet. 
 
Totalt antal medieinslag med direkt koppling till Ungdomsstyrelsen 1997-2001 
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Mediegenomslag per år och område 
Mediegenomslag 2001 2000 1999 
Inflytande/demokrati 139 158 82 
Årets ungdomskommun 67 90 98 
Samverkan i kommunerna 8 8 7 
Arbete/arbetslöshet 22 49 43 
Flickor/jämställdhet 5 42 87 
Kultur 50 45 68 
EU-programmet Ungdom 67 77 82 
Skolvalet/valet 58 4 2 
Publikationer 12 1 44 
IT/Ungdomskanalen 12 9 39 
Bidrag till ungdomsorganisationer 58 63 77 
Utbildning 57 5 0 
Ungdomspolitik 141 186 73 
Diverse 74 43 55 
 
Totalt 
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Därav debattartiklar 
 2001 2000 1999 
Debattartiklar 5 30 8 
 
 
3.5 Bedömning av resultat 
 
Myndighetens arbete med att bidra till att kunskapen om ungdomars situation och villkor 
ska öka i olika myndigheter, organisationer och i kommunerna kan delas upp i två olika 
huvuduppgifter; att ta fram data om kunskap inom området samt att förmedla information 
om denna kunskap till de berörda målgrupperna. Därutöver kan myndigheten även stimu-
lera efterfrågan på kunskap genom att medverka till ett förhållningssätt hos de berörda 
målgrupperna där kunskapsinsamling om ungas situation och villkor blir en naturlig del av 
deras egen verksamhetsutveckling. 
 
Att ta fram relevant data handlar om att identifiera kunskapsbehov hos målgruppen och att 
utifrån detta samla in eller producera information. Myndighetens bedömning är att kun-
skapen hos berörda målgrupper om ungas situation och villkor ofta är relativt god vad av-
ser den egna specifika verksamheten eller det sakpolitiska område man arbetar med. Där-
emot saknas ofta en kunskap om ungas samlade levnadsvillkor och hur utvecklingen av 
dessa villkor påverkar det egna verksamhetsområdet. Man kan säga att kunskapen ofta är 
sektoriserad.  
 
Myndighetens insamling av data om ungas villkor och situation sker framförallt genom att 
löpande följa aktuell forskning och utredningsarbete, att sammanställa väsentlig statistik 
om ungas villkor samt att initiera, genomföra eller medverka i olika former av utredningar 
om ungas villkor. Insamlingen av data har under året fokuserats på tre huvudområden; sek-
torsövergripande ungdomspolitik och ungas samlade levnadsvillkor, unga och demokrati 
samt frågor om social integration eller inkludering av unga. Det är dock svårt att bedöma 
huruvida myndighetens arbete med att samla in sådant data har förändrats kvalitets- eller 
kvantitetsmässigt under året.  
 
Förmedlingen av information till berörda målgrupper sker genom en mångfald av inform-
ationskanaler; publikationer, konferenser, myndighetens webbplats och via mediernas rap-
portering om vår verksamhet.  
 
Myndighetens informationsuppgift i sammanhang som rör ungas villkor är både att för-
medla information om den kunskap som finns inom de olika sektorerna, och att ta fram och 
sprida fakta om de områden där myndigheten har ett särskilt ungdomspolitiskt ansvar. Våra 
målgrupper är främst beslutsfattare och de som arbetar med ungdomsfrågor, t.ex. fritidsle-
dare, ungdomsledare, kommunala tjänstemän, forskare, personal inom arbetsförmedlingen 
som arbetar med ungdomar och skolpersonal. 
 
I syfte att nå vår breda målgrupp ges nyhetsbrevet Brus ut i en upplaga på över 12 000 ex-
emplar. Det innehåller bl.a. kortfattad information om aktuella rapporter från olika sek-
torsmyndigheter som belyser ungas villkor. Myndigheten har även publicerat ett flertal 
skrifter där egna utredningar om ungas levnadsvillkor och erfarenheter från olika former av 
projektverksamhet presenteras.  
 
Myndigheten bedriver ett aktivt arbete gentemot medierna och antalet inslag under året där 
myndigheten är nämnd i anslutning till ungdomsfrågor är på samma nivå jämfört med fö-
regående år. Journalister kontaktar också ofta Ungdomsstyrelsen för referenser. Vår be-
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dömning är att frågor om ungas villkor inom många samhällsområden blivit allt mer fre-
kventa i medierna under 2001. 
 
Ungdomsstyrelsen arbetar målmedvetet med Internet som verktyg. Under året genomför-
des flera förbättringar av myndighetens webbplats. Bland annat är navigeringen förenklad, 
samtliga publikationer läggs numera på nätet, information och statistik om bidrag expone-
ras tydligare och pressinformationen är utökad. Myndigheten har också inlett ett arbete 
som syftar till att presentera statistik om ungas villkor på ett mer lättillgängligt sätt. Dessu-
tom har två större IT-projekt initierats vilka dels syftar till att skapa en mötesplats på Inter-
net, där kommunala aktörer kan kommunicera och utbyta erfarenheter med varandra, dels 
en databas där myndighetens personal, och senare externa grupper, kan finna samlad in-
formation om kommunernas arbete med ungdomspolitiska frågor.  
 
Ungdomsstyrelsens webbplats har under året utökats med en ny avdelning kallad 
Ungdomspolitik, där målen för den nationella ungdomspolitiken redovisas med uppfölj-
ning, analys och goda exempel. Webbplatsen Ungdomskanalen har utökats med en ny av-
delning kallad Demokrati, där material kring demokratifrågor publiceras inför det kom-
mande skolvalet 2002. Besöksfrekvensen på Ungdomsstyrelsens båda webbplatser har ökat 
med ca 25 % under 2001. 
 
Konferenser är en viktig informationskanal för att nå ut med nya rön om ungas villkor, inte 
minst genom att de möjliggör dialog och diskussion och därmed kan öka målgruppens 
mottaglighet för ny kunskap. Ungdomsstyrelsens bedömning är att myndighetens genom-
förande och medverkan i konferenser under året nått fler i målgruppen än tidigare, inte 
minst tack vare ett ökat deltagande vid den årliga rikskonferensen. 
 
Vad avser vår uppgift att stimulera en efterfrågan på kunskap om ungas samlade livsvillkor 
är det myndighetens bedömning att denna har ökat något under det senaste året. En trolig 
orsak till detta är utvecklingen av en tydligare nationell ungdomspolitik. Flera myndigheter 
medverkar aktivt i uppföljningen av ungdomspolitiken, vilket genererat en ökad efterfrå-
gan av denna typ av kunskap. I kommunerna har informationsinsatser om den nationella 
ungdomspolitiken inneburit ett ökat intresse för att själva få en bättre kunskap om ungas 
situation och villkor lokalt. 
 
Huruvida kunskapen om ungdomars situation och villkor har ökat i olika myndigheter, 
organisationer och i kommunerna är dock svårt att uttala sig om generellt. I den kommande 
marknadsundersökningen avser vi att ställa kontrollfrågor i ärendet. Det är myndighetens 
bedömning att den mest effektiva strategin för att öka måluppfyllelsen i framtiden är att 
stimulera en ökad efterfrågan hos målgrupperna av kunskap om ungas villkor och situation 
som en grund för olika former av verksamhetsbeslut, inte minst i kommunal verksamhet.  
 
 
3.6 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
3.6.1  Delstudie inom ramen för projektet Ung i demokratin 
 
Uppdrag: 
Ungdomsstyrelsen fick genom regeringsbeslut den 6 april 2000 (Ku1999/2904/IFU) i upp-
drag att göra en kompletterande studie, angående synen på demokrati bland icke stu-
derande ungdomar. Regeringen beviljade Ungdomsstyrelsen 300 000 kr för ändamålet.  
Ungdomsstyrelsens uppdrag är en del inom projektet Ung i demokratin som ingår i en om-
fattande internationell utvärdering av ungdomars demokratiska kompetens. En delrapport 
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med resultaten från enkäten till 14-15 åringar lämnades 2001. Projektet kommer att avslu-
tas år 2002 och redovisas i en slutrapport som även inkluderar resultaten från enkäten till 
18-åringar.  
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4 Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete 
 
Verksamhetsgrenen Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete, totala kostnader och finansiering, 
budgetåren 2001, 2000 och 1999 i tkr. 
 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000 Budgetåret 1999 
Kostnader    
Lön inkl MGK 6 720 6 573 5 844 
Övriga driftkostnader 2 924 4 387 5 256 
Summa kostnader 9 644 10 960 11 100 
    
Finansiering    
Ramanslag 17.29:1 3 710 3 451 2 552 
Ramanslag 17.29:2   0 0 745 
Kulturdepartementet 404 20 0 
Allmänna Arvsfonden 3 677 3 471 2 611 
Kommuner 1 015 1 868 2 087 
Näringsdepartementet 42 1 187 1 336 
Socialdepartementet 0 193 807 
Utvecklingsrådet 40 0 0 
Privata sektorn 0 14 0 
Intäkter 749 776 882 
Summa finansiering 9 637 10 980 11 020 
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 7 tkr, budgetåret 2001, se Verksamhetsöversikt, s. 6. 
 

Verksamhetsmål: 
Målet är att centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete i ungdomsfrågor, med tonvikt 
på ungdomars inflytande, ska öka i betydelse och omfattning. 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska 
 

• redovisa myndighetens insatser med syftet att stödja centralt, regionalt och lokalt 
utvecklingsarbete i ungdomsfrågor och så långt som möjligt bedöma effekterna av 
detta arbete, 

 
• redovisa och analysera ungdomars behov och tillgång till ändamålsenliga mötes-

platser och vilken mån ungdomar ges inflytande över verksamheten vid dessa, 
 

• beskriva olika former för hur ungdomars engagemang och skapande förmåga tagits 
till vara i såväl insatser för att skapa en meningsfull fritid som i olika slag av före-
byggande arbete, 

 
• beskriva vilka typer av inflytandeforum i form av bl.a. lokala ungdomsråd som 

finns, deras spridning i landet samt könsfördelningen och ålderssammansättningen i 
dessa forum, 

 
• redovisa hur samverkan mellan myndigheter som ger bidrag till olika typer av ung-

domsverksamhet har utvecklats. 
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4.1 Insatser för att stödja utvecklingsarbete 
 
Redovisa myndighetens insatser med syftet att stödja centralt, regionalt och lokalt 
utvecklingsarbete i ungdomsfrågor och så långt som möjligt bedöma effekterna av 
detta arbete 
 
Genomförande och utfall: 
 
När det gäller utvecklingsarbete gentemot kommunerna har Ungdomsstyrelsens haft ett 
nära samarbete med Svenska kommunförbundet under året. Myndigheten har aktivt sam-
verkat med kommunförbundet kring såväl utveckling av kultur- och fritidsfrågor som frå-
gor om ökat ungdomsinflytande och utveckling av kommunal sektorsövergripande ung-
domspolitik.  
 
Ungdomsstyrelsen har liksom tidigare år även haft kontakt med enskilda kommuner runt 
om i landet. Representanter från myndigheten har genomfört kommunbesök och deltagit 
som föreläsare vid olika former av kommunkonferenser. 
 
Ungdomsstyrelsen arrangerade under våren tillsammans med Svenska kommunförbundet 
och Riksidrottsförbundet den stora konferens Idrott Ungdom Kultur, på Älvsjömässa i 
Stockholm, i syfte att sprida erfarenheter från utvecklingsarbete runt om i landet. 
 
För femte året i rad utsågs Årets ungdomskommun, denna gång Karlstad. Ungdomsmi-
nistern delade ut utmärkelsen vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens i förra årets ungdoms-
kommun Kalmar. Intresset för rikskonferensen var det största hittills med över 500 delta-
gare. Årets tema för konferensen var samverkan i ungdomspolitiken.   
 
På den regionala nivån har myndigheten haft kontakt med både landsting och länsstyrelser 
kring olika frågor om regional utveckling och ungdomsinflytande. På flera håll i landet 
pågår arbete för att skapa utvecklingscentra där ungdomsfrågor lyfts fram som en viktig 
del för regional tillväxt. Ungdomsstyrelsen har under året samarbetat med flera landsting 
som på olika sätt arbetar för att finna former för hur dialog ska kunna skapas mellan unga 
och politiker på regional nivå. Myndigheten har också ytterligare ökat samarbetet med 
landstingsförbundet. 
 
När det gäller stöd till utveckling av ungdomsorganisationernas roll i ungdomspolitiken 
kan nämnas Ungdomsstyrelsens arbete för att stödja de politiska ungdomsförbundens möj-
ligheter att verka i skolan. Ungdomsstyrelsen har under året haft möten med de politiska 
ungdomsförbunden för att ringa in eventuella hinder för organisationernas arbete i skolan. 
Metodutvecklingsarbete har under året påbörjats i flertalet av de politiska ungdomsförbun-
den. Inom ramen för en särskild satsning på skolval har också Elevorganisationen och 
SVEA gemensamt fått stöd för att utifrån sina organisationer bedriva ett särskilt utveckl-
ingsarbete. Myndigheten har också gett stöd till Ungdomsrixdagen som 2001 arrangerades 
i Kristinehamn och samlade unga från hela landet. 
 
Ungdomsstyrelsen har som ett led i det egna utvecklingsarbetet ett antal nätverk och refe-
rensgrupper knutna till myndighetens utvecklingsverksamhet. Byråkratilotsnätverket som 
består av representanter från ett antal kommuner som arbetat länge med frågor om lokalt 
ungdomsinflytande. Tjejnätverket som består av representanter från organisationer som 
arbetar med att synliggöra och stärka flickors villkor. Referensgrupp för fritids- och kultur-
frågor med representanter från myndigheter och andra centrala aktörer inom området, samt 
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en särskild referensgrupp kring frågor om ungdomsledarrollen med resurspersoner med 
olika specialkompetens inom detta område.   
 
Som en del av utvecklingsarbetet har också olika former av informationsmaterial uppdate-
rats och två idéskrifter tagits fram under året. I syfte att fokusera på centrala frågor kring 
utveckling av mötesplatser för unga har idéskriften Bara vara −  mötesplatser på ungas 
villkor arbetats fram. Som ett led i myndighetens utvecklingsarbete gentemot de ideella 
ungdomsorganisationerna har idéskriften Först så går vi framåt arbetats fram i syfte att 
fokusera på olika former av föreningsutveckling.  
 
Förutom det egna utvecklingsarbetet efterfrågas Ungdomsstyrelsen i allt större utsträck-
ning som bärare av ungdomsperspektiv i olika former av utvecklingsinsatser. På den nat-
ionella nivån har myndigheten haft en rad kontakter med ett stort antal myndigheter såväl 
inom ramen för utvecklingen av den nya ungdomspolitiken som i andra sammanhang där 
Ungdomsstyrelsen funnits med i olika former av arbets- eller referensgrupper kring ut-
vecklingsfrågor. Som exempel kan nämnas, BO:s arbete mot stress bland barn och unga, 
Alkoholkommitténs arbete mot alkoholmissbruk, Utbildningsdepartementets antimobb-
ningskampanj Tillsammans, Justitiedepartementets utvecklingsarbete Tid för demokrati, 
Socialstyrelsens arbete kring Kvinnofrid, Riksidrottsförbundets arbete för jämställda id-
rottsresurser, övervakningskommittér för Mål 3, Equal och i informationsnätverket för 
LEADER.   
 
Ungdomsstyrelsen arrangerade även seminarier i samverkan med Demokratinstitutet vid 
Demokrativeckan i Sundsvall, var mycket delaktig i genomförandet av WHO-konferensen 
om unga och alkohol och fanns även med i referensgrupp inför programläggningen av  
Skolforum. 
 
Myndigheten har under året också fortsatt att samverka med Boverket, Barnombudsman-
nen, Vägverket och Kommunförbundet för att sprida kunskap om metoder för hur ungdo-
mars inflytande ska förverkligas i kommunerna i frågor som rör samhälls- och trafikplane-
ring, genom en serie regionala konferenser under våren 2001. 
 
Ungdomsstyrelsen har också under året som sakkunnig tagit aktiv del i Kommundemokra-
tiska kommitténs arbete, och har inom ramen för detta särskilt arbetat med att belysa frågor 
om utveckling av ungdomsråd och andra inflytandeforum för unga i kommunerna.   
 
Ungdomsstyrelsen har lämnat två rapporter till regeringen under året med förslag till in-
riktning av fortsatt utvecklingsarbete, dels för frågor om ungas inflytande över ungdoms-
politiken som lämnades i samband med rapporten till regeringen över Ungdomsstyrelsens 
samlade arbete med inflytandefrågor 1995 − 2001, dels för hur en framtida struktur för 
utveckling av ungdomspolitiska stödjepunkter skulle kunna utvecklas.  
 
 
4.2 Ungas tillgång till mötesplatser 
 
Redovisa och analysera ungdomars behov och tillgång till ändamålsenliga mötesplat-
ser och vilken mån ungdomar ges inflytande över verksamheten vid dessa 
 
Genomförande och utfall: 
 
Detta är ett av de ungdomspolitiska delmål som Ungdomsstyrelsen ska redovisa i särskild 
ordning till regeringen den 30 april 2002. 



 

 

25 (61) 
 

 

 
 
 
4.3 Ungas engagemang i fritid och förebyggande arbete 
 
Beskriva olika former för hur ungdomars engagemang och skapande förmåga tagits 
till vara i såväl insatser för att skapa en meningsfull fritid som i olika slag av förebyg-
gande arbete 
 
Genomförande och utfall: 
 
Detta är ett av de ungdomspolitiska delmål som Ungdomsstyrelsen ska redovisa i särskild 
ordning till regeringen den 30 april 2002. 
 
 
4.4 Lokala ungdomsråd och andra forum för inflytande 
 
Beskriva vilka typer av inflytandeforum i form av bl.a. lokala ungdomsråd som finns, 
deras spridning i landet samt könsfördelningen och ålderssammansättningen i dessa 
forum 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsstyrelsen har sedan 1998 genomfört årliga kartläggningar av inflytandeforum för 
ungdomar i landets kommuner. Med inflytandeforum för ungdomar menas ett forum för 
kontinuerlig dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen. Avsikten med foru-
met ska vara att anlägga ett ungdomsperspektiv på lokala samhällsfrågor i stort.  
 
Ungdomsstyrelsen genomförde i december 2001 en elektronisk enkätundersökning om 
förekomsten av inflytandeforum för ungdomar i landets kommuner. Undersökningen kom-
pletterades med telefonintervjuer med ett antal av de kommuner som inte besvarat enkäten. 
Enkätfrågorna var utvecklade i samråd med Kommunförbundet.  
 
219 av landets 289 kommuner besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 76 pro-
cent. Frågor kring inflytandeforum för ungdomar skickades också till stadsdelarna i 
Malmö, Göteborg och Stockholm. Av totalt 49 stadsdelar i storstäderna besvarades enkäten 
av 35 stadsdelar. 
 
Av kartläggningen framgår att antalet kommunala inflytandeforum för ungdomar år 2001 
uppgår till 136 stycken (totalt på kommunövergripande- och stadsdelsnivå). Detta kan jäm-
föras med 127 stycken år 2000, 102 stycken 1999 och 117 stycken 1998. Nedan redovisas 
geografisk spridning i landet.   
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Antalet kartlagda inflytandeforum för ungdomar i kommunerna länsvis fördelade i landet 

Län 2001 2000 1999 1998 
Norrbotten 10 8 6 7 
Västerbotten 2 7 9 6 
Jämtland 6 6 10 6 
Västernorrland 4 3 2 4 
Gävleborg 3 4 3 1 
Dalarna 6 6 4 4 
Värmland 6 6 4 2 
Västmanland 4 4 13 6 
Uppsala 4 3 3 3 
Stockholm 15 8 7 8 
Södermanland 5 5 2 1 
Östergötland 5 4 3 4 
Gotland 1 0 0 1 
Västra Götaland 25 24 21 18 
Örebro 3 2 3 2 
Jönköping 3 8 6 4 
Blekinge 2 1 1 0 
Halland 1 2 0 5 
Kronoberg 4 7 4 3 
Kalmar 4 4 2 4 
Skåne  23 15 14 13 
Summa: 136 127 117 102 
 
De flesta inflytandeforum för ungdomar har en övre och en nedre åldersgräns för delta-
gande. Vanligast är att forumet riktar sig till personer mellan 13 och 20 eller 25 år. Som 
lägst är den nedre åldersgränsen satt till 6 år, och som högst är den övre åldersgränsen satt 
till 30 år.  
 
Av deltagarna på inflytandeforum är 44 procent mellan 13 och 15 år och 43 procent mellan 
16 och 18 år. 10 procent av deltagarna är äldre än 18 år och 3 procent är yngre än 13 år.  
 
Könsfördelningen bland de ungdomar som deltar i inflytandeforum relativt jämn. 57 pro-
cent av deltagarna är flickor och 43 procent är pojkar. Motsvarande siffror för år 2000 var 
55 procent flickor och 45 procent pojkar. 
 
 
4.5 Samverkan mellan bidragsgivande myndigheter 
 
Redovisa hur samverkan mellan myndigheter som ger bidrag till olika typer av ung-
domsverksamhet har utvecklats 
 
Genomförande och utfall: 
 
Det nätverk för centrala bidragsgivare inom ungdomsområdet som bildats på initiativ av 
Ungdomsstyrelsen har fortsatt att utveckla sin verksamhet under året. I nätverket ingår 
närvarande, förutom Ungdomsstyrelsen också Arvsfondsdelegationen, Folkhälsoinstitutet, 
Integrationsverket, Konsumentverket, Socialstyrelsen, Statens Kulturråd, Stiftelsen Fram-
tidens kultur samt Justitiedepartementets demokratienhet.  
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Nätverket har under året utvecklats till att bli ett naturligt gemensamt forum för erfaren-
hets- och informationsförmedling mellan centrala aktörer som fördelar medel till lokala 
projekt där ungdomar är målgrupp.  
 
Målet är liksom tidigare år att finna fungerande och smidiga former för att ge en samlad 
information till allmänheten om respektive myndighets olika bidragsmöjligheter, men 
också att utveckla informationsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan de olika myndig-
heterna. Varje representant från respektive myndighet ansvarar för att inom sin egen myn-
dighet på bästa sätt sprida informationen från nätverket vidare till den det berör och ansvar 
för att uppdatera eventuellt nya representanter i nätverkets arbete.  
 
Under året utgavs tredje upplagan av en samlad presentation av olika former av statligt 
stöd till utveckling av lokal ungdomsverksamhet. Som ett komplement har även andra stat-
liga bidragsgivare än de som ingår i nätverket tagits med i stödfoldern, samt även ett urval 
fonder och stiftelser  
 
Texten i stödfoldern finns i sin helhet på Ungdomsstyrelsens webbplats där den uppdateras 
löpande under året. En ny upplaga av den tryckta skriften kommer att ges ut hösten 2002. 
 
 
4.6 Bedömning av resultat 
 
Myndighetens utvecklingsarbete gentemot såväl landets kommuner som regioner, lands-
ting som andra myndigheter har liksom tidigare år varit omfattande. Ungdomsstyrelsen 
verkar på en rad områden, både som aktiv utvecklare inom enskilda sektorer och som ko-
ordinator för utveckling av mer sektorsövergripande ungdomspolitik.  
 
Ett konkret resultat av sektorsövergripande samverkan på central nivå är det nätverk för 
centrala bidragsgivare som vidareutvecklats under året. Det är Ungdomsstyrelsens bedöm-
ning att denna myndighetssamverkan bidrar till att ge allmänheten en lättillänglig informat-
ion om olika möjligheter till stöd för lokal utveckling. Samarbetet ger också möjlighet till 
samordning och nyttig erfarenhetsöverföring mellan olika myndigheter med uppgift att 
fördela stöd till utveckling av olika ungdomsverksamheter.  
 
Ungdomsstyrelsen har också deltagit som samverkanspart tillsammans med olika myndig-
heter och departement inom en rad olika områden där verksamheter har utvecklats. Ett ex-
empel i en lång rad är genomförandet av WHO-konferensen om unga och alkohol, där 
myndigheten medverkade till att de unga delegaterna fick en mycket framträdande plats 
och gavs ett helt annat inflytande än någonsin tidigare.  
 
I frågor om ungas inflytande har myndigheten arbetat utifrån flera olika dimensioner under 
året. Ungdomsstyrelsen arbete med frågor om unga medborgares inflytande över samhälls-
planeringen har kompletterats med ett särskilt arbete för att lyfta fram jämställdhetsper-
spektivet på inflytandefrågorna. Myndigheten har också fokuserat särskilt på utveckling av 
ungas inflytande i skolan och ungas engagemang i förhållande till partipolitiken. Myndig-
heten har också aktivt medverkat som sakkunnig i Kommundemokratikommitténs arbete, 
där bland annat frågor om ungdomsråd fokuserats särskilt. 
 
Samverkan med Svenska kommunförbundet har ytterligare förstärkts under året och sam-
verkan har också utvecklats med Landstingsförbundet, bland annat genom demokratipro-
jekt som bedrivs gemensamt av de båda förbunden. 
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Myndigheten har fortsatt att arbeta aktivt gentemot landets kommuner både inom ramen 
för särskilda regeringsuppdrag med utveckling av kultur- och fritidsfrågor, ungas egen or-
ganisering och sektorsövergripande samverkan, vilket inneburit både stöd ur Allmänna 
arvsfonden till olika utvecklingsprojekt och en mängd kommunkontakter under året. 
  
Ungdomsstyrelsens roll som koordinator för det utvecklingsarbete som pågår i landet har 
under året ytterligare stärkts genom det arbete myndigheten bedrivit för att stimulera till en 
utveckling av kommunal sektorsövergripande ungdomspolitik, ett arbete som kommer att 
fortsätta och intensifieras ytterligare under 2002. Under 2002 kommer också arbetet med 
ungdomspolitiska stödjepunkter att utvecklas i syfte att underlätta ett brett lokalt och reg-
ionalt utvecklingsarbete. 
 
 
4.7 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
4.7.1 Medel till samordnande insatser för utsatta ungdomar 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 23 november 2000 (Ku2000/3056/IFU) att ställa 6 miljoner kro-
nor till Ungdomsstyrelsens förfogande för projekt rörande utveckling och samordnande 
insatser för utsatta ungdomar, det så kallade Samverkansprojektet. Av medlen fick Ung-
domsstyrelsen disponera högst 1 600 000 kronor för handläggning och informationsinsat-
ser i samband med fördelning av stödet samt för utvärdering. 
 
Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 mars 2002 lämna till regeringen en sammanställning 
över beviljat stöd samt en slutrapport över det samlade utvecklingsarbetet. Vid samma tid-
punkt skall Ungdomsstyrelsen även lämna en ekonomisk redovisning över användningen 
av de medel man rekvirerat från Kammarkollegiet för handläggning och koordinering av 
utvärderingsarbetet samt informationsinsatser. 
 
 
4.7.2 Medel för att stödja föreningsutveckling inom ungdoms-

organisationerna   
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 21 december 2000 (Ku2000/3511/IFU) att ställa 10 miljoner 
kronor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för att stödja förenings-
utveckling inom ungdomsorganisationerna. Av de anvisade medlen kunde upp till 2 miljo-
ner kronor användas för projekt som innebär att de politiska ungdomsförbunden utvecklar 
nya former för att i skolorna föra ut information och debatt om politiken och den politiska 
demokratins arbetssätt. Av medlen fick Ungdomsstyrelsen disponera högst 750 000 kronor 
för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av stödet samt för ut-
värdering.  
 
Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 mars 2002 lämna till regeringen en utvärderande slut-
rapport över det samlade utvecklingsarbetet. I samband med rapporten skall Ungdomssty-
relsen också lämna en ekonomisk redovisning över användningen av de medel man rekvi-
rerat för handläggning, informationsinsatser samt utvärdering. 
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4.7.3 Medel till utveckling av ungas egen kulturverksamhet 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 21 december 2000 (KU2000/3587/IFU) att ställa 
5 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för utveckl-
ing av ungas egen kulturverksamheter. Av medlen fick Ungdomsstyrelsen disponera högst 
500 000 kr för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av stödet 
samt för utvärdering.   
 
Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 november 2001 lämna till regeringen en lägesrapport 
över beviljat stöd och pågående projekt samt en bedömning av medelsbehov inför verk-
samheten år 2002. Senast den 1 mars 2001 skall Ungdomsstyrelsen lämna en ekonomisk 
redovisning över användningen av de medel Ungdomsstyrelsen rekvirerat för handlägg-
ning, informationsinsatser samt utvärdering. 
 
 
4.7.4 Medel till utveckling av nya lokala lösningar för ungdomars 

fritidsverksamheter 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 21 december 2000 (Ku2000/3586/IFU) att ställa 8 miljoner kro-
nor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för utveckling av nya lo-
kala lösningar för ungas fritidsverksamhet. Av medlen får Ungdomsstyrelsen disponera 
högst 800 000 kronor för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning 
av stödet samt för utvärdering.  
 
Ungdomsstyrelsen ska senast den 1 november 2001 lämna till regeringen en lägesrapport 
över beviljat stöd och pågående projekt samt en bedömning av medelsbehov inför verk-
samheten år 2002. Senast den 1 mars 2001 skall Ungdomsstyrelsen lämna en ekonomisk 
redovisning över användningen av de medel Ungdomsstyrelsen rekvirerat för handlägg-
ning, informationsinsatser samt utvärdering. 
 
 
4.7.5 Medel till projektet Skolval 2002 – demokratistöd med 

Internet 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 21 december 2000 (Ku2000/4025/IFU) att bevilja Ungdomssty-
relsen bidrag med 500 000 kronor för genomförande av det första året av projektet Skolval 
2002 – demokratistöd med Internet. Ungdomsstyrelsen har tagit initiativ till projektet, vars 
syfte är att dels underlätta för elever och skolor att delta i skolvalet 2002, dels öka intresset 
för demokratifrågor bland landets elever. 
 
Avsikten är att samtliga högstadie- och gymnasieelever skall omfattas av projektet, vilket 
innebär att cirka 350 000 elever skulle ha möjlighet att delta i skolvalet. Projektet påbörja-
des under verksamhetsåret 2001 och kommer att fortsätta under år 2002. En lägesrapport 
har lämnats till regeringen. Projektets slutliga rapportering ska lämnas till regeringen sen-
ast den 31 december 2002. 
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5 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
 
Verksamhetsgrenen Statsbidrag till ungdomsorganisationer, totala kostnader och finansiering, budgetåren 
2001, 2000 och 1999 i tkr.  

 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000 Budgetåret 1999 
Kostnader    
Lön inkl MGK 2 207 2 243  2 732 
Övriga driftkostnader 494 505 1 082 
Summa kostnader 2 701 2 748 3 814 
    
Finansiering    
Ramanslag 17.29:1 2 532 2 401 2 878 
Näringsdepartementet 0 178 657 
Kulturdepartementet 0 20 0 
Utvecklingsrådet 40 0 0 
Privata sektorn 0 14 0 
Intäkter 121 155 199 
Summa finansiering 2 693 2 768 3 734 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 8 tkr, budgetåret 2001, se Verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
 
Verksamhetsmål: 
Målet är, att genom fördelning av statsbidrag till ungdomsorganisationerna, främja barns 
och ungdomars demokratiska fostran, främja jämställdhet mellan könen, främja jämlikhet 
mellan olika ungdomsgrupper, ge barn och ungdomar en meningsfull fritid samt engagera 
fler ungdomar i föreningslivet. 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska 
 

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

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

grundbidrag, 
 

• redovisa vilka insatser myndigheten gjort för att ungdomar skall känna sig upp-
muntrade att engagera sig i samt förnya och utveckla föreningslivet, 

 
• redovisa fördelningen av de medel som erhålls från överskottet från Svenska Spels 

värdeautomatspel. 
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5.1 Grundbidrag och särskilt bidrag 
 
Redovisa vilka organisationer som erhållit grundbidrag respektive särskilt bidrag 
och till vilka belopp 
 
Genomförande och utfall: 
 
Fördelning av grundbidrag mellan olika organisationer med jämförelse över tre år 

 2001 2000 1999 
Organisationer Antal Bidrag Antal Bidrag Antal Bidrag 
Allmänna org * 21 30 974 475 20 32 495 241 23 34 675 193 
Politiska org 6 4 409 500 6 4 945 696 6 4 589 296 
Invandrarorg 9 8 671 500 9 9 158 266 7 7 392 021 
Nykterhetsorg 6 4 863 950 6 5 304 223 6 5 588 745 
Handikapporg 9 3 351 425 9 3 377 699 10 3 815 286 
Religiösa org 11 19 279 800 11 20 138 910 11 20 461 552 
Summa: 62 71 550 650 61 75 420 035 63 76 522 093 

 

* 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 budgetåret 2001 

Organisation Totalt bidrag 2001 
 
Allmänna organisationer  
Elevorganisationen 487 100 
Fältbiologerna  348 425 
Förbundet Aktiv Ungdom 2 101 975 
Förbundet Skog och Ungdom 448 625 
Förbundet Ung Företagsamhet 755 050 
Förbundet Unga Forskare  353 325 
Förbundet Vi Unga 1 205 050 
Kontaktnätet 1 119 400 
Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation, MoKS 860 000 
Riksförbundet Sveriges  4H 1 832 775 
Riksförbundet Unga Musikanter 2 000 875 
Röda Korsets Ungdomsförbund  381 425 
Skytterörelsens Ungdomsorganisation 3 644 000 
CISV Sverige  383 425 
Svenska Scoutförbundet 5 505 125 
Sveriges Hundungdom 527 550 
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, SVEROK 4 344 475 
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 563 950 
Sveriges Schackförbund 1 490 700 
UNGiKÖR  599 925 
Unga Örnars Riksförbund 2 021 300 
  
Politiska organisationer  
Centerpartiets Ungdomsförbund 645 925 
Fria Moderata Studentförbundet 365 950 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  371 225 
Moderata Ungdomsförbundet 738 925 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 870 475 
Ung Vänster 1 417 000 
  
Invandrarorganisationer  
Allserbisk-Jugoslaviska Ungdomsorganisationen 1 394 600 
Assyriska Ungdomsförbundet  977 575 
Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 597 725 
Grekiska Ungdomsförbundet 606 325 
Serbiska Ungdomsförbundet 1 219 025 
Sverigefinska Ungdomsförbundet 656 575 
Sveriges Unga Muslimer 1 407 050 
Syrianska Ungdomsförbundet 1 105 150 
Turkiska Ungdomsförbundet 707 475 
  
Nykterhetsorganisationer  
IOGT-NTOs Juniorförbund 1 577 975 
MHF-Ungdom 701 100 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 789 050 
Svenska Frisksportförbundet 672 300 
Sveriges Blåbandsungdom  372 000 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 751 525 
  
Handikapporganisationer  
Riksorganisationen Unga Reumatiker  351 575 
Förbundet Unga Rörelsehindrade  340 250 
PSO Ung, Vi med psoriasis 331 475 
Unga RBU-are 477 975 
Sveriges  Dövas Ungdomsförbund  360 675 
Unga Allergiker 376 525 
Unga Hörselskadade  347 025 
Riksorganisationen Unga Synskadade  345 250 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 420 675 



 

 

33 (61) 
 

 

  
Religiösa organisationer  
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen  947 300 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 4 832 000 
KFUK-KFUMs Triangelförbund 909 975 
KFUK-KFUMs Scoutförbund 1 145 450 
Nybygget -kristen samverkan  1 135 850 
Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete  1 767 425 
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 609 375 
Svenska Alliansmissionens Ungdom  890 525 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  768 400 
Svenska Kyrkans Unga 2 695 350 
Svenska Missionsförbundets Ungdom 3 578 150 
 
Nedan redovisas en översikt över hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika or-
ganisationer.  
 
Fördelning av särskilt bidrag mellan olika organisationer 1999, 2000 och 2001 
 2001 2000 1999 
Organisationer Antal 

beslut 
Beviljade 

medel 
Antal 
beslut 

Beviljade 
medel 

Antal 
beslut 

Beviljade 
medel 

Allmänna org * 11 3 990 000 9 3 080 000 11 3 912 500 
Politiska org 3 670 000 2 455 000 3 580 000 
Invandrarorg 4 1 150 000 4 1 000 000 7 2 075 000 
Nykterhetsorg 0 0 0 0 0 0 
Handikapporg** 12 3 825 000 12 3 705 000 12 3 595 000 
Religiösa org 1 200 000 0 0 1 200 000 
Summa: 31 9 835 000 27 8 240 000 34 10 362 500 
* 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 handi-
kapporganisationerna.  

 
Fördelning av särskilt bidrag per organisation bå 2001 

Organisation Totalt bidrag 2001 
 
Allmänna organisationer 

 
 

Adoptionscentrum 300 000 
Amatörteaterns Riksförbund (ATR) 300 000 
Elevkampanjen 250 000 
Fritidsforum 1 300 000 
Svenska Ekodemiker 200 000 
Sveriges elevråds samarbetsorganisation (SVEA) 350 000 
Sáminuorra 440 000 
Sveriges Frimärksungdom 150 000 
Sveriges Unglottor 300 000 
Ungdom mot Rasism 400 000 
  
Politiska organisationer  
Grön Ungdom 290 000 
Revolutionär kommunistisk ungdom 150 000 
Sveriges Socialdemokratiska Studentförbundet 230 000 
  
Invandrarorganisationer  
Bosnisk-Hercegovinska Ungdomsförbundet 300 000 
Iransk Kurdiska Ungdomsförbundet 250 000 
Judiska Ungdomsförbundet 300 000 
Kurdiska Ungdomsförbundet 300 000 
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Handikapporganisationer  
De Unga Neurologiskt handikappade (DUNS) 330 000 
DövBlind Ungdom 315 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade* 300 000 
PSO-Ung, Vi med psoriasis* 280 000 
Riksorganisationen Unga Reumatiker* 300 000 
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 
Svenska Diabetesförbundet 300 000 
  
Religiösa organisationer  
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 200 000 
  

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

 
 
5.2 Medlemsantal uppdelat på ålder och kön 
 
Utifrån ålder och kön redovisa medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får 
grundbidrag 
 
Genomförande och utfall: 
 
Det totala antalet medlemmar i åldersgruppen 7−25 år som organisationerna redovisade 
inför bidragsåret 2001 var 545 851 medlemmar. Motsvarande antal för 2000 var 565 374 
och för 1999 redovisades 594 112 medlemmar i denna åldersgrupp.  
 
Nedan redovisas ålders- och könsfördelning 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 organisat-
ioner redovisat andra åldersintervaller.  
 
Medlemsantalet i ungdomsorganisationerna uppdelat på ålder och kön   

Bidragsår 2001 7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år 
 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar 

Allmänna org 66 328 74 936 20 005 29 367 9 257 18 334 1 862 3 630 
Politiska org 2 372 2 242 7 654 6 930 5 598 7 120 751 1 095 
Invandrarorg 8 454 9 391 5 208 5 829 4 595 5 245 1 280 1 635 
Nykterhetsorg 15 305 14 625 1 594 2 088 671 1 246 66 182 
Handikapporg  2 638 3 254 1 194 1 197 1 100 980 262 183 
Religiösa org  57 037 53 516 12 154 13 267 7 842 9 129 1716 1 911 
 
Summering av medlemsantal med jämförelse över tre år   

Bidragsår  7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år 
 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar 

2001 152 134 157 964 47 809 58 678 29 063 42 054 5 937 8 636 
2000 169 783 167 669 56 936 71 369 32 853 49 160 6 634 9 923 
1999 165 611 163 172 53 841 68 967 33 615 50 479 6 561 9 984 
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5.3 Förnyelse och utveckling av föreningslivet 
 
Redovisa vilka insatser myndigheten gjort för att ungdomar ska känna sig uppmunt-
rade att engagera sig i samt förnya och utveckla föreningslivet 
 
Genomförande och utfall: 
 
Myndighetens arbete för att stimulera unga att engagera sig i föreningslivet går via stöd till 
ungdomsorganisationerna i deras utveckling av nya verksamheter och metoder för att en-
gagera fler och öka delaktigheten och inflytandet för ungdomsmedlemmarna inom organi-
sationen.  
 
Under året har Ungdomsstyrelsens medverkat i en särskild arbetsgrupp på justitiedeparte-
mentet som arbetat fram nya bidragsregler utifrån det förslag som Ungdomsstyrelsen tidi-
gare lämnat. Regeringen fattade beslut om en ny förordning i december 2001 och Ung-
domsstyrelsens styrelse har utifrån detta antagit en ny föreskrift. De nya bidragsreglerna 
syftar till att uppmuntra förnyelse och utveckling och underlätta för fler unga att engagera 
sig. De nya bidragsreglerna träder i kraft 2002 och kommer att tillämpas första gången 
inför bidragsåret 2004.  
 
Inom ramen för det målrelaterade bidragssystemet sker en fortlöpande dialog med de stats-
bidragsberättigade ungdomsorganisationerna för att öka de unga medlemmarnas aktivitet 
och delaktighet inom organisationen. För att följa utvecklingen inhämtar Ungdomsstyrel-
sen bland annat uppgifter om ålder och kön i organisationernas riksstyrelse och ställer detta 
i relation till respektive organisations medlemsstruktur.  
 
Under året har Ungdomsstyrelsen haft kontakt med och givit stöd till ett flertal nybildade 
ungdomsorganisationer. Många av dessa engagerar ungdomar som organiserar sig utifrån 
etnisk eller kulturell identitet, och som tidigare inte deltagit i föreningslivet. Ungdomssty-
relsen samarbetar kring dessa frågor med LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorgani-
sationer), som får en allt viktigare roll som stöd till både nya och etablerade ungdomsorga-
nisationer i deras förnyelsearbete, med ett särskilt fokus på att engagera fler i föreningsli-
vet. 
 
Ungdomsstyrelsen har under året spridit ett metodmaterial Sida vid sida som ger tips och 
metoder kring utveckling av föreningsverksamhet, exempelvis mötesformer. Myndigheten 
har under året också arbetat fram en särskild idéskrift Först så går vi framåt med fokus på 
organisationsutveckling.  
 
 
5.4 Fördelning av medel från Svenska Spel  
 
Redovisa fördelningen av de medel som erhålls från överskottet från Svenska Spels 
värdeautomatspel 
 
Genomförande och utfall: 
 
År 1998 genererades för första gången ett överskott från Svenska Spels värdeautomatspel. 
Under 1999 fick Ungdomsstyrelsen 9,3 miljoner kronor att fördela. Av dessa medel erhöll  
de statsbidragsberättigade ungdomsorganisation ett extra bidrag motsvarande 7 procent av 
statsbidraget för bidragsåret 2000. År 2000 tilldelades Ungdomsstyrelsen 23,3 miljoner 
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kronor av överskottet. Av dessa medel erhöll de statsbidragsberättigad ungdomsorganisat-
ion ett extra bidrag motsvarande 27 procent av statsbidraget 2001, vilket också utbetalades 
under 2001. Under år 2001 har Ungdomsstyrelsen fått disponera ytterligare 50 miljoner 
kronor från överskottet. Regeringen beslutade den 20 december 2001 att de medel från 
Svenska Spel som fanns tillgängliga hos Ungdomsstyrelsen 2001 skulle fördelas till de 
ungdomsorganisationer som för bidragsåret 2002 är berättigade till grundbidrag. Fördel-
ningen skulle enligt regeringsbeslutet grundas på organisationernas inrapporterade antal 
medlemmar och lokalavdelningar. Utbetalning gjordes i december 2001, i samband med att 
grundbidraget för bidragsåret 2002 beslutades. 
 
För organisationernas planering är det viktigt att de redan i början av verksamhetsåret får 
en samlad bild av såväl statsbidrag som tillskott från Svenska Spel för lokal verksamhet. 
För att denna framförhållning ska kunna upprätthållas utan att det samtidigt sker en alltför 
lång fördröjning mellan det att pengarna finns tillgängliga hos Svenska Spel till dess de är 
utbetalade till ungdomsorganisationerna kommer det  nya överskott som myndigheten er-
håller från Svenska Spel 2002 att fördelas redan samma år till de organisationer som upp-
bär statsbidrag i form av särskilt bidrag och på motsvarande sätt som 2001 kommer då res-
terande medel att utbetalas till de grundbidragsberättigade organisationerna i december 
2002, i samband med grundbidragsbeslutet för bidragsåret 2003. 
 
 
5.5  Bedömning av resultat 
 
Ungdomsstyrelsens arbete med det målrelaterade bidragssystemet bygger på att varje orga-
nisation redovisar sin egen verksamhetsutveckling i förhållande till målen för bidragen. 
Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att detta system bidrar till olika former av interna 
diskussioner inom ungdomsorganisationerna kring den egna verksamheten, vilket i sig är 
en grundförutsättning för en positiv utveckling. 
 
Systemet leder också till en ökad kunskap på myndigheten om de olika organisationernas 
verksamhet. Den ökade kunskapen om olika exempel på verksamhetsutveckling innebär att 
myndigheten också på ett bättre sätt kan stimulera till erfarenhetsutbyte mellan olika ung-
domsorganisationer och på så sätt bidra till en fortsatt utveckling. 
 
Det pågår ett aktivt utvecklingsarbete i många organisationer för att engagera unga med-
lemmar i föreningslivet. Det är därför Ungdomsstyrelsens bedömning att det är viktigt att 
även framöver kunna ge stöd till utveckling av såväl nya föreningsbildningar som utveckl-
ingsinsatser inom befintliga ungdomsorganisationer.  
 
De nya bidragsregler som träder i kraft 2002 ligger i linje med det som Ungdomsstyrelsen 
tidigare föreslagit och det är myndighetens bedömning att de nya reglerna framöver kom-
mer att ge nya möjligheter för fortsatt utveckling av organisationernas verksamhet och  
stimulera till ökat engagemang ibland ungdomsorganisationernas medlemmar. 
 
Överskottet från Svenska Spel har ökat markant under detta år och förväntas öka ytterli-
gare inför nästa år. Detta innebär en viktig förstärkning av stödet till ungdomsorganisation-
ernas lokala verksamhet, som för många organisationer har inneburit nya möjligheter till 
utveckling.   
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6. Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt  
samarbete 

 
Verksamhetsgrenen Nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt samarbete, totala kostnader och 
 finansiering, budgetåren 2001, 2000 och 1999 i tkr. 

 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000 Budgetåret 1999 
Kostnader    
Lön inkl MGK 7 423 6 617 6 359 
Övriga driftkostnader 2 521 2 366 2 240 
Summa kostnader 9 944 8 983 8 599 
    

Finansiering    
Ramanslag 17.29:1 3 698 3 176 3 781 
Ramanslag 17.29:2.3 2 198 263 1 000 
EU-medel 2 617 2 761 2 217 
Allmänna arvsfonden 590 422 342 
Kulturdepartementet 0 2 041 302 
Kammarkollegiet 0 0 18 
Näringsdepartementet 0 178 657 
Justitiedepartementet 487 0 0 
Sida 183 0 0 
Utvecklingsrådet 41 0 0 
Privata sektorn 0 14 0 
Intäkter 123 148 202 
Summa finansiering 9 937 9 003 8 519 
Skillnaden mellan kostnader och finansiering 7 tkr, budgetåret 2001, se Verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
Verksamhetsmål: 
Målet är att antal ungdomar som deltar i olika former av internationellt samarbete inom 
ungdomsområdet ska öka. 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska: 
 

• redogöra för antalet sökande samt nationellt beviljade projekt inom Ungdomspro-
grammet, 

 
• redovisa länderfördelningen av samarbetspartners i nationellt beviljade projekt, 

 
• redogöra för hur många ungdomar och ungdomsledare från Sverige som deltar i 

Ungdomsprogrammet, fördelade på ålder, kön och geografiskt spridning samt anta-
let projekt som inkluderar ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella 
sammanhang, 

 
• redovisa vilka internationella arbetsgrupper och kommittéer som myndigheten del-

tagit i samt övrigt internationellt engagemang, t.ex. nätverk och konferenser, 
 

• redogöra för myndighetens deltagande i olika sammanhang i samband med Sveri-
ges EU-ordförandeskap. 
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6.1 EU-programmet Ungdom 
 
Genom beslut i Europeiska Parlamentet 1031/2000/EC och Ministerrådet den 13 april 2000 
fastställdes det nya EU-programmet Ungdom att gälla en sjuårsperiod. Programmet är en 
sammanslagning av tidigare program Ungdom för Europa och Europeisk volontärtjänst för 
ungdomar. Programmet är uppdelat i ett antal delprogram där verksamheterna är finansi-
erade via EU-medel. Sverige har tilldelats 3,45 procent av tillgängliga medel för decentra-
liserade beslut. Kvoten baseras på antal ungdomar mellan 15 och 25 år i respektive land, 
BNP och avstånd mellan huvudstäder. 
 
EU-programmet Ungdoms olika delprogram är: Beslutsnivå* 
1 Direkt stöd till ungdomsutbyte Nationell 
1.2 Direkt stöd till ungdomsutbyte inom tredje land Semi-decentraliserad 
2 Europeisk volontärtjänst Nationell 
2.2 Europeisk volontärtjänst inom tredje land Semi-decentraliserad 
3.1 Framtidssatsning Nationell 
3.2 Ungdomsinitiativ Nationell 
4 Programsamverkan (prel. start 2002) DG EAC 
5  Stödaktiviteter Nationell/DG EAC 
5.2 Stödaktiviteter, initierat av nationellt kontor (NA) Nationell 
 
* DG EAC, generaldirektorat utbildning och kultur ansvarar för EU-programmet Ungdom inom Europeiska 
Kommissionen. 
 
Ett kontrakt mellan Ungdomsstyrelsen och Europeiska kommissionen baserat på en separat 
verksamhetsplan reglerar genomförandet av programmet under verksamhetsperioden  
2000-04-01 -- 2002-03-31. 
 
 
6.1.1 Antalet sökande och beviljade projekt 
 
Redogöra för antalet sökande samt nationellt beviljade projekt inom EU-programmet 
Ungdom 
 
Genomförande och utfall: 
 
Beslut på decentraliserad nivå 

Nationella projekt 
 

Sökande 2001 Beviljade 2001 Sökande 2000^ Beviljade 2000^ 

1 Direkt stöd till ung-
domsutbyte 

171 101 131 80 

2 Europeisk volontär-
tjänst Sändande inkl. 
korttidsprojekt 

144 108 89 76 

2 Europeisk volontär-
tjänst Mottagande 
(långtidsprojekt) 

91 80 67 63 

3.1 Framtidssatsning 17 14 9 9 
3.2 Ungdomsinitiativ 45 17 19 12 
5 Stödaktiviteter 34 18 20 13 
5.2 NA-projekt -- 25 -- 21 
Totalt  502 363 335 274 
^ avser programperiod 9 månader under tiden 2000-04-01--12-31. 
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Antalet sökande och godkända projekt med svensk medverkan inom respektive semi-
decentraliserat delprogram: 
 
Beslut på semi-decentraliserad nivå 
Projekt ansökta från Sve-
rige (svenska eller internat-
ionella organisationer) 

Sökande 2001 Beviljade 2001 Sökande 2000^ Beviljade 2000^ 

1.2 + 
Euro-
Med 

Direkt stöd till ung-
domsutbyte inom 
tredje land 

6 2 5 3 

2.2 + 
Euro-
Med 

Europeisk volontär-
tjänst inom tredje 
land 

16 7 9 8 

5 Stödaktiviteter (cent-
raliserat) 

7 2 6 1 

Totalt  29 11 20 12 
^ avser programperiod 9 månader under tiden 2000-04-01--12-31. 
 

 
6.1.2 Länderfördelning beviljade projekt 
 
Redovisa länderfördelningen av samarbetspartners i nationellt beviljade projekt  
 
Genomförande och utfall: 
Direkt stöd till ungdomsutbyte (delprogram 1) har följande länderfördelning av samarbets-
partners i nationellt beviljade projekt:  
Storbritannien − 18, Spanien − 14, Frankrike − 12, Tyskland − 10, Estland − 9, Norge − 7, 
Litauen, Italien − 6, Polen, Rumänien, Danmark, Belgien − 5, Finland, Nederländerna, 
Portugal − 4, Grekland − 3, Österrike, Irland, Slovakien, Slovenien, Litauen, Malta − 2, 
Cypern, Ungern, Island, Slovenien – 1 projekt vardera. Detta ger totalt 132 olika projekt 
där vissa även har fler än en internationell partner. 
 
Europeisk volontärtjänst − sändande projekt (delprogram 2) har följande länderfördelning 
av samarbetspartners i nationellt beviljade projekt: 
Storbritannien – 20, Spanien – 18, Italien – 16, Frankrike – 14, Tyskland – 11, Grekland – 
10, Holland – 6, Österrike, Portugal – 4, Irland – 2, Ungern, Island, Danmark – 1 projekt 
vardera, totalt 108 projekt. 
 
Europeisk volontärtjänst − mottagande projekt (delprogram 2) har följande länderfördel-
ning av samarbetspartners i nationellt beviljade projekt: 
Tyskland – 30, Italien – 11, Frankrike – 9, Spanien – 8, Österrike, England – 6, Ungern –3, 
Estland, Lettland – 2, Holland, Portugal, Litauen – 1 projekt vardera, totalt 80 projekt. 
 
Stödaktiviteter (delprogram 5) har följande länderfördelning av samarbetspartners med i 
nationellt beviljade projekt: 
Danmark – 6, Tyskland – 4, Storbritannien, Spanien – 3, Polen, Grekland, Portugal, Neder-
länderna, Lettland, Finland – 2 vardera, Luxemburg, Chile, Egypten, Ryssland (Kalining-
rad), Litauen, Norge, Island, Makedonien, Frankrike, Belgien, Italien, Estland, Ukraina, 
Vitryssland, Bulgarien, Tjeckien, Irland, Bosnien och Hercegovina samt Slovakien −1 pro-
jekt vardera. 
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Projekt med svenska deltagare i tredje land aktiviteter har följande länderfördelning av 
samarbetspartners: Albanien, Slovenien, Jugoslavien (Montenegro, Serbien), Bosnien och 
Hercegovina, Bolivia, Brasilien och Chile. 
 
 
6.1.3 Deltagare uppdelat på ålder, kön och geografisk spridning 
 
Redogöra för hur många ungdomar och ungdomsledare från Sverige som deltar i 
Ungdomsprogrammet, fördelade på ålder, kön och geografiskt spridning samt antalet 
projekt som inkluderar ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sam-
manhang 
 
Genomförande och utfall: 
 
Totalt har 3 117 ungdomar deltagit i projekt med stöd från Ungdomsstyrelsen genom EU-
programmet Ungdom, av dem kom 2 093 ungdomar från Sverige. För ungdomsledare är 
motsvarande siffror 895 och av dem kom 690 från Sverige. 
 
Antalet ungdomar och ungdomsledare från Sverige som har deltagit i programmet 

 
¨ avser programperiod 9 månader under tiden 2000-04-01--12-31. 
* Därutöver har svenskt stöd utgått till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, totalt 2 
521 personer (utl. + sv. deltagare). 
^ Därutöver har svenskt stöd utgått till utländska ungdomsledare som deltagit i svenska aktiviteter, totalt 100 
personer (utl. + sv. deltagare för NA-projekt), samt totalt 231 personer (utl. + sv. deltagare för övriga stödak-
tiviteter). 
** Därutöver har svenskt stöd utgått till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, totalt 
3 117 personer (utl. + sv. deltagare). 
^^ Därutöver har svenskt stöd utgått till utländska ungdomsledare som deltagit i svenska aktiviteter, totalt 
209 personer (utl. + sv. deltagare för NA-projekt), samt totalt 272 personer (utl. + sv. deltagare för övriga 
stödaktiviteter). 

Svenskt deltagande 
 

Ungdomar 
från Sverige 

2001 

Ungdomsledare 
från Sverige 

2001 

Ungdomar 
från Sverige 

2000¨ 

Ungdomsledare 
från Sverige 

2000¨ 
1 Direkt stöd till ungdoms-

utbyte 
1 367** 202 1 039* 160 

1.2 + 
Euro-
Med 

Direkt stöd till ungdoms-
utbyte inom tredje land 

6 2 44 6 

2 Europeisk volontärtjänst 
Sändande inkl. korttids-
projekt  

108 108 76 76 

2 Europeisk volontärtjänst 
Mottagande i Sverige  

80 80 63 63 

2.2 + 
Euro-
Med 

Europeisk volontärtjänst 
inom tredje land 

7 7 8 8 

3.1 Framtidssatsning 14 -- 9 -- 
3.2 Ungdomsinitiativ 367 5 248 12 
5 Stödaktiviteter -- 128^^ -- 125^ 
5.2 NA-projekt -- 148^^ -- 65^ 
 Centraliserade projekt 

(volontärer, utbyten & 
stödaktiviteter) 

144 10 Uppgifter  
saknas 

Uppgifter  
saknas 

Totalt  2 093 690 1 487 515 
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Direkt stöd till ungdomsutbyte (delprogram 1) 
 

Åldersfördelning 
Ålder < 15 15-17 18-20 21-23 24-25 >25 
 9 790 363 162 40 3 
 
Av sammanlagt 1 367 deltagare var 683 kvinnor (50 procent) och 684 män (50 procent). 
 

Geografisk spridning: Västra Götalands län − 17, Stockholms län − 14, Skåne län −13, 
Västernorrlands län − 11, Gävleborgs län, Uppsala län − 7, Västmanlands län, Värmlands 
län − 5, Dalarnas län − 4, Örebro län, Gotlands län, Hallands län, Blekinge län − 2, Öster-
götlands län, Kalmar län, Jönköpings län, Södermanlands län, Kronobergs län, Västerbot-
tens län, Jämtlands län, Norrbottens län − 1. Tillsammans blir detta 101 projekt. 
 

37 projekt (37 procent) inkluderar unga som vanligtvis inte deltar i internationella sam-
manhang.  
 
Europeisk volontärtjänst − sändande projekt (delprogram 2)  
 
Åldersfördelning 
Ålder 18-20 21-23 24-25 
 74 25 9 
 
Av sammanlagt 108 deltagare är 84 kvinnor (78 procent) och 24 män (22 procent).  
 
Under 2001 blev 85 projekt i Sverige godkända som nya sändande projekt. 
 
Europeisk volontärtjänst − mottagande projekt (delprogram 2) 
 
Åldersfördelning 
Ålder 18-20 21-23 24-25 >25 
 45 27 5 3 
 
Av sammanlagt 80 deltagare är 62 kvinnor (77 procent) och 18 män (23 procent). 
 
Nya mottagande projekt som deltagit i delprogrammet är 21 st.  
 
Inom delprogram 1.2 (direkt stöd till ungdomsutbyte inom tredje land) och delprogram 2.2 
(Europeisk volontärtjänst inom tredje land) kan inte ålder eller geografisk spridning anges 
därför att relevant statistik saknas från kommissionen. De sammanlagt 11 beviljade pro-
jekten har 13 deltagare, varav 6 kvinnor (46 procent) och 7 män (54 procent). 
 
Inom delprogrammet Europeisk volontärtjänst består varje projekt av en sändande part, en 
mottagande part och en enskild ungdom. Därför är det inte möjligt att kategorisera pro-
jekten utan att också kategorisera enskilda individer, vilket är en problematik i sig. Denna 
fråga diskuteras just nu inom europasamarbetet för att arbeta fram en gemensam lösning 
inför nästa verksamhetsår. Därför saknas uppgiften om hur många projekt som inkluderar 
unga som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.  
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Framtidssatsning (delprogram 3.1) 
 
Åldersfördelning 
Ålder 18-20 21-23 24-25 >25 
 4 7 1 2 

 
Av sammanlagt 14 deltagare är 10 kvinnor (71 procent) och 4 män (29 procent). 
 
Samtliga projekt har ägt rum i Sverige utan internationella samarbetspartner. 
 
Ungdomsinitiativ (delprogram 3.2) 
 
Åldersfördelning 
Ålder <15 15-17 18-25 >25 
 29 135 194 9 
 
Av sammanlagt 367 deltagare är 177 kvinnor (48 procent) och 194 män (52 procent) 
 
Geografisk spridning, projekt: Stockholms län – 4, Skåne län – 4, Värmland – 3, Jönkö-
pings län – 2, Västra Götalands län, Västmanlands län och Dalarnas län, vardera 1 projekt.  
 
Sju projekt (41 procent) inkluderar unga som vanligtvis inte deltar i internationella sam-
manhang. 
 
Stödaktiviteter och NA-projekt (delprogram 5) 
Statistik saknas för ålder på de olika ungdomsledarna som deltagit i verksamheterna. Geo-
grafisk spridning av svenska ledare: 
Stockholms län – 70, Kalmar län – 24, Värmlands län – 20, Västra Götaland – 19, Skåne 
län – 16, Gävleborg län – 8, Östergötlands län – 7, Västerbottens län, Jämtlands län var-
dera – 5, Örebro län, Dalarna län vardera – 4, Kronobergs län, Uppsala län, Västernorr-
lands län vardera – 3, Norrbottens län – 1. För resterande 123 personer saknas relevant 
uppgift om geografisk härkomst. 
 
Av totalt 315 svenska ungdomsledare är 153 kvinnor (49 procent) och 159 män (51 pro-
cent). 
 
 
6.2 Internationella arbetsgrupper, kommittéer och konferenser 
  
Redovisa vilka internationella arbetsgrupper och kommittéer som myndigheten del-
tagit i samt övrigt internationellt engagemang, t.ex. nätverk och konferenser 
 
Genomförande och utfall: 
 
Internationella arbetsgrupper och kommittéer som Ungdomsstyrelsen har deltagit i: 
Programrådet för Internationella programkontorets PU-enhet 
Arbetsgrupp för genomförande av EU-konferens om mobilitet i samverkan med Internationella Programkon-
toret 
Övervakningskommittén för Mål 3 
Övervakningskommittén för Employment och Adapt 
Arbetsgrupp för Europeiska ungdomsfrågor 
Projektgrupp för att förbereda och genomföra möte om ungdomars situation i Europa under Sveriges ordfö-
randeskap i EU:s ministerråd 
Nordiska Ungdomskommittén 
Nordiska Ungdomskommitténs referensgrupp för ungdomsforskning 
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Styrgrupp för Östersjösekretariatet i Kiel 
Arbetsgrupp för genomförande av Östersjökonferens i Vilnius år 2002 
Arbetsgrupp för utveckling av europeiska ungdomsledarutbildningar i samarbete mellan Europarådet och EU    
Europarådets arbetsgrupp för genomförande av ungdomsledarutbildningar i sydöstra Europa 
Curriculum & Quality group för ungdomsledarutbildningar inom EU och Europarådet 
Programkommittén för EU-programmet Ungdom, Bryssel 
EU:s rådsarbetsgrupp för ungdomsfrågor 
Nationell korrespondent i Europarådets ungdomsforskningssamarbete 
Arbetsgrupp för jämförande studie om sysselsättningsåtgärder för unga i EU, ett Leonardoprojekt  
Rådgivande grupp för YOYO-projektet, ett EU-finansierat internationellt forskningsprojekt om lokal ung-
domspolitik och ungdomsdelaktighet 
Arbetsgrupp för genomförande av WHO-ungdomsmöte i Sverige 
Nordic Civic Group, den nordiska samarbetsgruppen kring IEA Civic-studien 
Skolverkets referensgrupp inför internationella konferensen Learning Democracy i Sverige 2001 
Arbetsgrupp för genomförande av europeisk Netdays-vecka, Bryssel, Belgien  
  
Internationella nätverk och konferenser som myndigheten har deltagit i:  
World Volunteer Conference, Amsterdam, Holland 
Sokratesgruppen, nätverk för handläggare på svenska myndigheter ansvariga för EU:s utbytes- och utbild-
ningsprogram 
Nätverket för nationella mobilitetsaktörer, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte 
Nätverksmöte för Europeiska ungdomscentra, Eksjö 
Nordiska Ungdomskommitténs Europamöte, Köpenhamn, Danmark 
Nordiska ministerrådets seminarium kring ungdomsinflytande, Kajaana, Finland 
Nordisk temakonferens, Barn och Unga i glest bebyggda områden, Vasa, Finland 
Baltic Youth Assembly, Kalmar 
Barentsmöte kring ungdomsutbyte, Haparanda 
Svenska veckan i Lissabon, Portugal 
Konferens om informellt lärande, London, Storbritannien  
Sveriges ordförandeskapskonferens om ”Ungas situation i Europa”, Umeå 
Mötesforum i anslutning till Sveriges ordförandeskapskonferens om ”Ungas situation i Europa”, Umeå 
Konferens under svenska ordförandeskapet ”Learning Democracy”, Stockholm  
Konferens under svenska ordförandeskapet om mobilitet, Stockholm  
EU-möte om vitbok på ungdomsområdet, Ecosoc, i Bryssel, Belgien  
EU:s ungdomsdirektörsmöte om vitbok på ungdomsområdet, Bryssel, Belgien 
Rådsmöte om ungdomsfrågor, Bryssel, Belgien 
EU-konferens om kommissionens rapport ”Ungas situation och ungdomspolitik i Europa”, Bryssel, Belgien 
EU-konferens presentation av vitboken under Belgiens ordförandeskap, Gent, Belgien 
The Civic Education Project, nätverk runt studien Ung i demokratin organiserat av IEA 
Nordiskt nätverk runt the Civic Education Project, utveckling och analys av nordisk enkätmodul 
Nordisk kontaktkonferens för Ungdomsministerier, Viborg, Ryssland 
Träff för parlamentariker i Östersjöländerna, Greifswald, Tyskland 
IRIC Conference ”Comparing Cultures”, Tilburg University, Holland 
Ungdomsforskningskonferens, Storbritannien  
Ungdomspolitiskt studie- och kontaktmöte med Ungern, Budapest 
Ungdomspolitiskt studie- och kontaktmöte med Holland, den Haag och Rotterdam 
YouthNet – konferens om samarbete med sydöstra Europa, Wien, Österrike 
Konferens om informellt lärande, Rumänien 
Konferens om ungdomspolitik i de arktiska områdena, Rovaniemi, Finland 
Bridges for training, Brügge, Belgien 
Friendly Thinking Seminar, London, Storbritannien 
Japans 6 veckors goodwillprogram för ungdomar och ungdomsutbyte i Japan och Sverige 
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6.3 Sveriges EU-ordförandeskap 
 
Redogöra för myndighetens deltagande i olika sammanhang i samband med Sveriges 
EU-ordförandeskap 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsstyrelsen deltog i såväl planering som genomförande av Sveriges ordförandeskap 
i EU:s ministerråd första halvåret 2001. Regeringen beslutade den 28 augusti 2000 att in-
rätta en projektgrupp med uppgift att förbereda och genomföra ett EU-möte i Umeå om 
ungdomars situation i Europa under Sveriges ordförandeskap samt att planera och genom-
föra aktiviteter i samband med mötet och vid andra tillfällen. Två representanter från Ung-
domsstyrelsen förordnades att ingå i gruppen. Ungdomsstyrelsens generaldirektör utsågs 
till vice ordförande i EU:s rådsarbetsgrupp för ungdomsfrågor. Myndigheten deltog i för-
beredelsearbetet kring EU:s vitbok genom att genomföra konsultationsprocessen i Sverige 
med ungdomar och genom att delta på olika möten i Europa anordnade av kommissionen 
och under det Belgiska ordförandeskapet. Ett samarbete inleddes med Internationella pro-
gramkontoret på utbildningsområdet och AMS för att gemensamt genomföra en EU-
konferens i Stockholm våren 2001 kring mobilitet. Konferensen ”Learning Democracy” i 
Stockholm planerades och genomfördes i samverkan mellan Utbildningsdepartementet, 
Skolverket och Ungdomsstyrelsen.  
 
Ungdomsstyrelsen bistod regeringskansliet under ordförandeskapet genom att arbeta fram 
en rapport kring EU-mötet i Umeå, genomföra en undersökning bland medlemsländerna 
kring inställningen till informellt respektive icke-formellt lärande samt göra en samman-
ställning av initiativ och aktiviteter inom EU-samarbetet på ungdomsområdet under Sveri-
ges ordförandeskap. 
 
Inför och under ordförandeskapet översatte Ungdomsstyrelsen konsekvent sammanfatt-
ningar av utredningar och rapporter som myndigheten producerade till engelska och 
franska. Ett urval av dessa rapporter skickades till Europeiska kommissionen, Europapar-
lamentet, Europarådet, berörda aktörer i EU:s medlemsländer, Efta-länderna och i ansökar-
länderna men också till Sveriges ambassader runt om i världen samt till utländska ambas-
sader i Sverige. 
 
 
6.4 Bedömning av resultat 
 
Ungdomsstyrelsen har under år 2001 utvecklat och breddat det internationella samarbetet 
och kontaktnäten på det ungdomspolitiska området jämfört med tidigare år. Myndighetens 
engagemang inför och under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd första halvåret 
2001 var en av de bidragande faktorerna. Regeringen har vid ett antal tillfällen under året 
utsett Ungdomsstyrelsen att representera Sverige i olika arbetsgrupper och vid internation-
ella konferenser där ungdomspolitiska frågor diskuterats. Myndigheten har på eget initiativ 
deltagit i ett stort antal seminarier och i nätverk för att stärka samarbetet kring ungdoms-
frågor i EU-arbetet men också i andra internationella sammanhang.  
 
Ungdomsstyrelsen har besökt ett antal länder i Europa för att stärka samarbetet kring ut-
vecklingen av ungdomspolitik och ungdomsutbyte men också tagit emot besök från länder 
inom och utom Europa för att diskutera det nya svenska ungdomspolitiska systemet och 
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myndighetens roll i detta utvecklingsarbete. Ungdomsstyrelsen har under året utvecklat 
samarbetet med Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Sida, Svenska 
institutet med flera organisationer i Sverige som arbetar med internationella frågor på ung-
domsområdet. 
 
Ungdomsstyrelsen har prövat nya metoder för att skapa kontakter och utveckla nätverk 
både i Sverige och i övriga Europa, inklusive sydöstra Europa och inom EuroMed-
samarbetet, för att ge bättre förutsättningar för genomförande av internationella utbyten 
och samarbetsprojekt.  Detta arbete har lett till att många nya kontakter skapats, främst 
bland ungdomar och ungdomsledare som vanligtvis inte har möjlighet att delta i internat-
ionellt utbyte. 
 
Myndigheten har också via särskilda regeringsbeslut getts i uppdrag att med medel från 
Allmänna arvsfonden ge stöd till att öka ungdomars engagemang och inflytande i Europa 
samt stöd till ungdomars utbytes- och samarbetsprojekt i Barents- och Östersjöregionen.  
 
Ungdomsstyrelsen har som nationellt kontor för EU-programmet Ungdom kunnat notera 
ett ökat intresse för programmets olika delar bland landets kommuner, inom ideella ung-
domsorganisationer och andra ungdomsgrupper. Myndigheten har aktivt arbetat med rik-
tade informationsinsatser, utvecklat nyhetsbrev och informationsmaterial och förbättrat 
webbplatsen vilket gjort att programmet blivit mer känt främst bland nya aktörer runt om i 
landet. Samtidigt har kontakterna med Ungdomsstyrelsen via telefon och e-post blivit mer 
omfattande. Detta har resulterat i att antalet ansökningar har blivit fler jämfört med tidigare 
år och att antalet deltagare i programmet har ökat.  
 
Genom ett treårigt pilotprojekt i samverkan med Sida har nya möjligheter till ömsesidigt 
utbyte med utvecklingsländer skapats. 
 
 
6.5 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 

 
6.5.1 Ungdomssamarbete i Östersjö- och Barentsregionen 

 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 2 mars 2000 (Ku 2000/254/FU) att ställa 4 miljoner kronor ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till ungdomars utbytes- 
och samarbetsprojekt i Östersjö- och Barentsregionen under år 2000 och 2001. Ungdoms-
styrelsen får disponera högst 400 000 kronor av medlen för handläggning och informat-
ionsinsatser i samband med fördelning av stödet samt för utvärdering. 
 
Ungdomsstyrelsen lämnade den 31 december 2001 till regeringskansliet, Justitiedeparte-
mentet en sammanställning över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser samt 
en utvärderande rapport. 
 
Regeringen beslutade den 10 maj 2001 att ställa 5 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden 
till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till ungdomars utbytes- och samarbetsprojekt i 
Barents- och Östersjöregionen. Medlen får fördelas fram till och med den 30 juni 2002. 
Ungdomsstyrelsen får disponera högst 500 000 kronor av medlen för handläggning och 
informationsinsatser i samband med fördelning av stödet. Ungdomsstyrelsen ska senast 
den 1 oktober 2002 lämna regeringskansliet, Justitiedepartementet en sammanställning 
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över beviljat stöd och genomförda informationsinsatser, en rapport över arbetet samt en 
redovisning över den del av medlen som använts för handläggning och informationsinsat-
ser.  
 
 
6.5.2 Inrättande av Östersjösekretariat i Kiel 

 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 19 april 2000 (Ku2000/1388/FU) att ge Ungdomsstyrelsen i 
uppdrag att representera Sverige vid inrättandet av ett sekretariat i Kiel för ungdomssamar-
betet inom Östersjöregionen. Regeringen beslutade vidare att Ungdomsstyrelsen för detta 
ändamål under år 2000 fick disponera 182 000 kronor, varav 162 000 kronor avsåg den 
svenska andelen av Östersjösekretariatets inrättande och 20 000 kronor avsåg Ungdomssty-
relsens omkostnader. Sekretariatet är ett samarbete mellan Tyskland, Finland och Sverige 
där Ungdomsstyrelsen ingår i dess styrgrupp.  
 
Regeringen beslutade den 27 september 2001 (JU2001/6452/U) att Ungdomsstyrelsen även 
under 2001 ska representera Sverige i Östersjösekretariatet och får för detta ändamål dis-
ponera 182 000 kronor, varav 162 000 kronor avser den svenska andelen av kostnaderna 
för Östersjösekretariatet och 20 000 kronor avser Ungdomsstyrelsens omkostnader.  
 
 
6.5.3 Nationell expert vid EU-kommissionen, DG EAC, i Bryssel 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 13 april 2000 (Ku2000/1307/IFU) att ställa 395 000 kronor till 
Ungdomsstyrelsens förfogande med anledning av kostnader uppkomna för placering av en 
svensk nationell expert på ungdomsfrågor från Ungdomsstyrelsen hos Europeiska kom-
missionen i Bryssel. Medlen avsåg det andra året som nationell expert fram till 31 mars år 
2001, med möjlighet till förlängning ett tredje år. Regeringen beslutade den 15 mars 2001 
(Ju2001/1902/U) att ställa 415 000 kronor till Ungdomsstyrelsens förfogande avseende 
kostnader för nationell expert på ungdomsfrågor med placering vid Europeiska kommiss-
ionen, DG utbildning och kultur, perioden den 1 april 2001 till den 31 mars 2002. Experten 
kvarstår formellt i tjänst hos Ungdomsstyrelsen. 
 
 
6.5.4 Ungdomars Europainflytande 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 21 september 2000 (Ku2000/2948) att ställa 4 miljoner kronor ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till att öka ungdomars 
engagemang och inflytande i Europa. Enligt beslutet skulle medlen få fördelas till och med 
den 1 oktober 2001. Efter hemställan av Ungdomsstyrelsen om förlängning av satsningen 
beslutade regeringen den 11 oktober 2001 (Ju2001/6812/U), med ändring av beslutet den 
21 september 2000, att de avsatta medlen får fördelas fram till den 31 december 2001. 
Ungdomsstyrelsen får disponera högst 400 000 kronor av medlen för handläggning, in-
formationsinsatser och utvärdering i samband med stödet. Ungdomsstyrelsen ska senast 
den 
1 april 2002 lämna regeringskansliet, Justitiedepartementet och Arvsfondsdelegationen, en 
sammanställning över beviljat stöd, en utvärderande rapport över arbetet samt en ekono-
misk redovisning av medelsanvändningen för handläggning, information och utvärdering. 
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6.6 Övriga uppdrag och samarbete  
 
6.6.1 Utbyte med utvecklingsländer 

 
Ungdomsstyrelsen ska under åren 2001–2004 i samverkan med Sida genomföra ett pilot-
projekt kring utbyte med utvecklingsländer. Detta för att nya grupper och aktörer på ung-
domsområdet i Sverige ska ges möjlighet att samverka med utvecklingsländer utifrån en 
jämlik situation där erfarenhetsutbytet och ömsesidigheten sätt i centrum. Ett avtal mellan 
Sida och Ungdomsstyrelsen reglerar årligen samarbetet. För år 2001 disponerar Ungdoms-
styrelsen 1 175 540 kronor till bidrag samt 105 799 kronor till handläggning av ansökning-
ar. Därutöver disponerar Ungdomsstyrelsen 170 000 kronor för utvecklings- och informat-
ionsinsatser. 
 
 

6.6.2 Netdays 
 
Ungdomsstyrelsen övertog under 2001 ansvaret som nationell koordinator för EU-projektet 
Netdays från Skolverket. I samverkan med Europeiska kommissionen och övriga med-
lemsländer har Ungdomsstyrelsen skapat och utvecklat en mötesplats på Internet där ung-
domsrelaterade projekt har haft möjlighet att visa upp sig, skapa nya kontakter och att ut-
byta erfarenheter. Teman för 2001 var inflytande och demokrati samt kulturell mångfald på 
nätet. 15 stycken projekt från Sverige registrerades. På den svenska delen av webbplatsen 
av europeiska Netdays gjordes 5 000 unika besök, vilket genererade 56 000 sidvisningar 
(pages views). Frågor ställda om inflytande via webbmötesplatsen Lunarstorm genererade 
sammanlagt 220 000 svar vid tre olika tillfällen. Ett kontrakt mellan Ungdomsstyrelsen och 
kommissionen reglerar samarbetet. Ungdomsstyrelsen disponerar 50 000 euro för pro-
jektets genomförande. 
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7 Administration och beräkningsgrunder 
 
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet. I den admi-
nistrativa verksamheten ingår: 
 
1 generaldirektör, 1 administrativ chef, 1 ekonomihandläggare, 0,9 ekonomiassistent  
0,6 registrator med ansvar för arkiv och datasupport, 0,7 administrativ assistent och 
0,8 receptionist/telefonist = 6 årsarbetskrafter. 
 
Tillämpad schablon för myndighetsgemensam kostnad (MGK) 
Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader)  
är 2001-12-31, 8 674 tkr. 
 
Antal årsarbetskrafter är 40,3 personer. 
 
Antal personer som ska dela på 8 674 tkr är 40,3 – 6,0 (adm personal) = 34,3 personer. 
 
Genomsnitt MGK per person är 8 674 tkr delat med 34,3 personer = 252,9 tkr per person. 
 
 
Myndighetens informationsinsatser 
 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering, budgetåren 2001, 2000 och 1999 i tkr. 
 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000 Budgetåret 1999 
Kostnader    
Lön inkl MGK 4 545 4 560 4 934 
Övriga driftkostnader 1 367 1 896  3 350 
Summa kostnader 5 912 6 456 8 284 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 29.1 5 410 4 718 4 944 
Näringsdepartementet 0 889 2 629 
Kulturdepartementet 0 100 0 
Intäkter 502 679 711 
Privata sektorn 0 70 0 
Summa finansiering 5 912 6 456 8 284 

 
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering fördelas jämt på de fem verk-
samhetsgrenar som återfinns i de tidigare avsnitten. 
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering för jämförelseåren 1999 och 
2000 har fördelats efter samma princip. 
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EKONOMISK REDOVISNING 
 
8 Ekonomisk redovisning 
 
8.1 Resultaträkning 
  
(belopp anges i tkr) 
 Not 2001-01-01− 2000-01-01− 

  2001-12-31 2000-12-31 

    

Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag  20 133 16 040 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  1 129 1 423 
Intäkter av bidrag  9 269 13 405 
Finansiella intäkter 2 108 60 
Summa  30 639 30 928 
    
Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 3 -18 573 -17 642 
Kostnader för lokaler  -2 450 -2 505 
Övriga driftkostnader   -9 226 -10 319 
Finansiella kostnader 4 -42 -32 
Avskrivningar och nedskrivningar  -385 -330 
Summa  -30 676 -30 828 
    
Verksamhetsutfall  -37 100 
    
Transfereringar    
Medel som erhållits från statsbudgeten för    
finansiering av bidrag  85 910 87 650 
Medel som erhållits från myndigheter    
för finansiering av bidrag  192 527 
Lämnade bidrag   -86 102 -88 177 
Saldo  0 0 
    
Årets kapitalförändring 5 -37 100 
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8.2 Balansräkning 
 
(belopp anges i tkr) 
     

TILLGÅNGAR Not 2001-12-31  2000-12-31 

Materiella anläggningstillgångar 6    

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  781  626 

Summa   781  626 
     

Fordringar     
Kundfordringar  825  768 
Fordringar hos andra myndigheter 7 585  578 
Övriga fordringar  1 874  2 027 

Summa  3 284  3 373 
     

Periodavgränsningsposter 8     

Förutbetalda kostnader   751  656 
Upplupna bidragsintäkter   932  498 
Övriga upplupna intäkter  168  0 

Summa   1 851  1 154 
     

Avräkning med statsverket      

Avräkning med statsverket 9 7 349  26 919 
     

Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 10 1 037  1 992 
Summa  1 037  1 992 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  14 302  34 064 

     
     

SKULDER OCH KAPITAL     
     

Myndighetskapital     
Balanserad kapitalförändring 11 -1 245  -1 345 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -37  100 

Summa  -1 282  - 1 245 

     

Skulder m.m.     

Lån i Riksgäldskontoret 12 742  625 
Skulder till andra myndigheter 13 834  920 
Leverantörsskulder  1 549  1 293 
Övriga skulder 14 6 366  28 915 

Summa   9 491  31 753 
     

Periodavgränsningsposter 15     

Upplupna kostnader   1 624  1 367 
Oförbrukade bidrag   4 469  2 189 

Summa   6 093  3 556 
     

SUMMA SKULDER OCH KAPITAL  14 302  34 064 
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8.3 Anslagsredovisning 

 
(belopp anges i tkr) 

ANSLAG           

Nomenklatur 
(inkl benämning) 

Ingående 
överförings- 

belopp 

 Året tilldelning 
enligt regle- 
ringsbrev 

 Indrag-
ning 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

 Utgifter  Utgående 
överförings- 

belopp 
 

17 29:1 436  15 416   15 852  16 519  -667 
Ramanslag, Ungdoms-
styrelsen, Förvalt-
ningskostnader m.m. 

          

           
17 29:2 300  85 300  -11 85 589  85 525  64 
Ramanslag, 
Bidrag till nationell 
och internationell 
verksamhet 

          

           
17 29:2.1 41  71 509   71 550  71 550  0 
Ramanslag, 
Grundbidrag till  
ungdomsorganisationer 

          

           
17 29:2.2 257  9 591  -11 9 837  9 835  2 
Ramanslag, 
Särskilt bidrag till  
ungdomsorganisationer 
m.m. 

          

           
17 29:2:3 0  2 200   2 200  2 198  2 
Ramanslag, 
Nationellt kontor för  
EU-program 

          

           
17 29:2:4 2  2 000   2 002  1 942  60 
Ramanslag, 
Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 

          

           
17 30:2 
Ramanslag, 
Bidrag till allmänna 
samlingslokaler 

0  4 000   4 000  4 000  0 

           
17 30:2:2 0  4 000   4 000  4 000  0 
Ramanslag, 
Ungdomars nyttjande 
av samlingslokaler 

          

Summa anslag 736  104 716  -11 105 441  106 044  -603 
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8.4 Finansieringsanalys 
 (belopp anges i tkr) 
 2001-01-01 – 2001-12-31   2000-01-01--2000-12-31  

Drift      

Kostnader exklusive avskrivningar m.m.  -30 291   -30 498 
      
Finansiering genom avgifter och bidrag:       

Intäkter av avgifter och ersättningar  1 129   1 423  
Intäkter av bidrag 9 269   13 405  

Övriga intäkter 108 10 506  60 14 888 

  -19 785   -15 610 

Finansiering från statsbudgeten:      

Anslagsmedel som erhållits för drift  19 768   15 719 

      
Underskott (-) av medel från driften   -17   109 
      
Ökning (-) av kortfristiga fordringar   -608    -1 102 
Minskning (-) av kortfristiga skulder  -19 843    19 573  

      
Kassaflöde till (-) drift  -20 468   18 580 
      
Investeringsverksamhet      

Investeringar i materiella tillgångar  -539   -420 
      
Summa investeringsutgifter  -539   -420 
      
Finansiering av investeringar:      

Lån från Riksgäldskontoret 482   480  
- amorteringar -365 117  -321 159    

Tillförda driftmedel  365   321  
      
Summa medel som tillförts för finansiering av       
Investeringsverksamhet  482   480 
       
Underskott (-) av medel från investerings-
verksamhet 

 -57   60 

      
Kassaflöde till (-) investeringsverksamhet  -57   60 
      

 
Transfereringar 

     

Utbetalade bidrag -86 102   -88 177  

      
Kassaflöde till(-) transfereringar -86 102 -86 102  -88 177 -88 177 
      
Finansiering av bidragsutbetalningar      
- medel från statsbudgeten 85 910   87 650  
- medel från andra myndigheter 192   527  
Summa medel som erhållits för finansiering av      
bidragsutbetalningar  86 102 86 102  88 177 88 177 
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 2001-01-01−2001-12-31   2000-01-01--2000-12-31 

      
Förändring av likvida medel   -20 525   18 640 
      
Specifikation av Förändring av likvida medel       
      
Likvida medel vid årets början  28 911   10 271 
Minskning (-) av tillgodohavande hos      
Riksgäldskontoret-räntekonto  -955   -1 106 
Minskning (-) av fordran på statsverket  -19 570   19 746 
      
Summa förändring av likvida medel  -20 525   18 640 
      

Likvida medel vid årets slut  8 386    28 911 
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8.5 Tilläggsupplysningar och noter 

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänt  
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605), FÅB och 
förordningen om myndigheters bokföring (2000:606), FBF, samt ESV:s föreskrifter och 
allmänna råd till dessa. 
 
Fakturor understigande 10 000 kronor exkl. moms har inte bokförts som periodavgräns-
ningsposter per 2001-12-31. Motsvarande beloppsgräns per 2000-12-31 var 10 000 kronor 
exkl. moms. 
 
Värderingsprinciper − fordringar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Värderingsprinciper − anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffnings-
värde om minst 10 000 kronor och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst 
tre år. Investeringarna redovisas i balansräkningen och avskrivning sker enligt den ekono-
miska livslängd som fastställts för de olika kategorierna av anläggningstillgångar. Av-
skrivning sker från den månad som tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar 
datautrusning kostnadsbokförs då den beräknade livslängden understiger tre år. 
 
Tillämpade avskrivningsprinciper 
 
3 år  Datorer och kringutrustning 
5 år  Övriga inventarier 
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Ersättningar och andra förmåner 

 

Styrelse 
Namn Ledamot 

perioden 
Ersättningar 
(kr) 

Andra för-
måner (kr) 

Andra styrelseuppdrag 

Louise Fernstedt 0101 -- 0112 3 300  Samhall Resurs AB, 
Delegationen för IT i 
skolan ( ITiS) 

Maria Frisk 0101 -- 0112 14 613  - 

Mikael Halapi 0101 -- 0112 5 500  - 

Anna Halldén 0101 -- 0112 5 500  - 

Staffan Isling 
 

0101 -- 0112 4 400  - 

Hillevi Larsson 0101 -- 0112 2 200   

Mats Vangstad 
 

0101 -- 0112 2 200  - 

Inger Widén Ceder-
berg 

0101 -- 0112 5 500  - 

Lage Åström 
 

0101 -- 0112 5 500  - 

Ahmet Önal 0101 -- 0112 4 400 
 

 Arm-i-arm  
4 initiativet, Kulturde-
partementet 

 
Ledande befattnings-
havare 

  
Lön 

 
Ersättn/ 
andra för-
måner (kr) 

 
Andra styrelseuppdrag 

     
Leif Linde 0101 -- 0112 667 344 25 377 

årskort tåg 
7 200 

Folkbildn. 
rådet 

Folkbildningsrådet 
 

 



 

 

56 (61) 
 

 

 
(belopp anges i tkr) 
 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Enligt regleringsbrev för år 2001 beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter på 
1 500 tkr. Regeringen har medgivit undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket av-
giftsförordningen (1992:191).  
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar är totalt 1 129 tkr, varav § 4-intäkter är 1 126 tkr. 
 
 
Not 2 Finansiella intäkter 
 

 2001 2000 
Finansiella intäkter   
- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 94 56 
- Övriga finansiella intäkter 14 4 
Summa 108 60 

 
 
Not 3  Kostnader för personal 
 

 2001 2000 
   
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspre-
mier och andra avgifter enligt lag och avtal) 

12 703 11 433 

Summa 12 703 11 433 
 
 
Not 4 Finansiella kostnader 
 

 2001 2000 
Finansiella kostnader   
- Ränta på lån i Riksgäldskontoret 33 25 
- Övriga finansiella kostnader 9 7 
Summa 42 32 

 
 
Not 5 Årets kapitalförändring 

 
 2001 2000 
   
Avskrivningar -385 -330 
Amortering av lån 365 321 
Förändring av semesterlöneskuld  -157 67 
Övriga periodiserade kostnader/intäkter 140 42 
Summa  -37 100 
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar   
 

 2001 2000 
   
Ingående anskaffningsvärde 1 789 2 626 
Årets anskaffningar  539 420 
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -71 -1 257  
Ingående ackumulerade avskrivningar - 1 162 -2 090 
Ingående ackumulerade avskrivningar, 
utrangerade anläggningstillgångar 

71 1 257 

Årets avskrivningar  -385 -330 
Utgående bokfört värde (=) 781 626 

  
 
Not 7  Fordringar hos andra myndigheter 

 
 2001 2000 
   
Fordran ingående mervärdesskatt: 542 541 
Fordringar andra myndigheter:   
- Diverse myndigheter 43 37 
Summa 585 578 

 
 

Not 8 Periodavgränsningsposter 
 

 2001 2000 
Förutbetalda kostnader:   
- Förutbetalda hyreskostnader 552 528 
- Övriga förutbetalda kostnader 199 128 
Summa 751 656 

  
Upplupna bidragsintäkter:     
- Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer 
m.m. 

932 498 

Summa 932 498 
  

Övriga upplupna intäkter:   
- Övriga upplupna intäkter 168 0 
Summa 168 0 
   
Summa periodavgränsningsposter 1 851 1 154 
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Not 9 Avräkning med statsverket 
 

 2001 2000 
   
Ingående balans 26 919 7 173 
   
Avräknat mot statsbudgeten:     
- Anslag 106 044 103 690 
   
Avräknat mot statsverkets checkräkning:   
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -15 416 -15 599 
- Uppbördsmedel m.m. 73 139 32 359 
- Transfereringar m.m. -183 337 -100 704 
Utgående balans (=) 7 349 26 919 

 
 
Not 10 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  

 
 2001 2000 
   
Anslagsmedel -433 142 
Bidrag från annan statlig myndighet 2 300 2 200 
Övriga icke statliga bidrag -830 -350 
Summa behållning på räntekonto 1 037 1 992 
   
- varav kortsiktigt likviditetsbehov 0 549 
   
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 1 617 1 617 

 
Ungdomsstyrelsens kortfristiga likviditetsbehov är 0 kr t o m 2002-01-31. Myndigheten har uppbokade ford-
ringar som förfaller under januari månad 2002 och som kommer att överstiga de beräknade kostnaderna för 
verksamheten under samma period. 
 
 
Not 11 Balanserad kapitalförändring 
 

 2001 2000 
   
Periodiseringar -1 245 -1 345 
Summa -1 245 -1 345 

 



 

 

59 (61) 
 

 

Not 12 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

 2001 2000 
   
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 000 1000 

 
Ingående balans 625 466 
Årets amorteringar -365 -321 
Under året nyupptagna lån 482 480 
Utgående balans (=) 742 625 

 
 
Not 13 Skulder till andra myndigheter 

 2001 2000 
   
 Sociala avgifter 482 478 
Momsskuld  173 189 
Leverantörsskulder till andra myndigheter 178 252 
Övriga skulder till andra myndigheter 1 1 
Summa    834 920 

 
 
Not 14 Övriga skulder 

 2001 2000 
   
 Personalens källskatt 370 355 
EU-medel till bidrag 5 652 2 939 
Medel från Svenska Spel 319 25 613 
Övriga skulder 25 8 
Summa 6 366 28 915 

 
 
Not 15 Periodavgränsningsposter 
 

 2000 2000 
Upplupna kostnader:   
- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 1 424 1 216 
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 196 151 
- Övriga upplupna kostnader 4 0 
Summa 1 624 1 367 

 
Oförbrukade bidrag:   
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter 4 287 2 032 
- Bidrag som erhållits från icke statliga  
   organisationer m.m. 

182 157 

Summa  4 469 2 189 
   
Summa periodavgränsningsposter 6 093 3 556 
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8.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 
 (belopp anges i tkr) 
  2001-01-01- 2000-01-01- 1999-01-01− 1998-01-01− 1997-01-01− 

  2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 

       

Låneram       
Beviljad låneram  1 000 1 000 800 1 000 900 
Utnyttjad låneram  742 625 466 643 530 
Kvar av låneramen  258 375 334 357  370 
       
Kontokrediter hos RGK       
Räntekontokredit  1 617 1 617 1 237 1 210 1 182 
Max utnyttjad under året   0 376 0 1 036 1 122 
       
Räntor avseende räntekonto        
i RGK       
Ränteintäkter  94 56 78 119 22 
Räntekostnader  0 0 0 0 -28 
Saldo  94 56 78 119 -6 
       
Avgiftsintäkter       
Uppskattning enligt regle-
ringsbrev 

 1 500 1 500 1 000 1 500 1 800 

Faktiska avgiftsintäkter  1 129 1 423 1 398 1 569 1 885 
       
Anslagskredit       
Beviljad anslagskredit  1 310 468 371 363 355 
Utnyttjad anslagskredit  667 0 85 0 117 
       
Anslag        
Anslagssparande  64 736 23 2 623 2 052 
       
Årsarbetskrafter och 
anställda  

       

Antalet årsarbetskrafter (st)  40,3 38,8 33,9 33,4 30,2 
Medelantalet anställda (st)  42 38 34 35  31 
       
Driftkostnad per årsarbets-
kraft 

 752 786 855 787  789 

       
Kapitalförändring       
Årets kapitalförändring  -37 100 -320 -50 57 
Balanserad kapitalförändring  -1 245 -1 345 -1 025 -974 -1 031 
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UNGDOMSSTYRELSEN  2002-02-15 
  
 
 
Styrelsens beslut och underskrifter 
Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2001 har tagits vid styrelse-
möte på Ungdomsstyrelsen 2002-02-15 av styrelsens ordförande Leif Linde samt ledamö-
terna Mikael Halapi, Anna Halldén, Hillevi Larsson, Mats Vangstad,  Inger Widén  
Cederberg, Lage Åström och Ahmed Önal. 
 
Styrelsen godkänner att årsredovisningen för budgetåret 2001 överlämnas till regeringen. 
Årsredovisningen innehåller följande dokument: resultatredovisning, resultaträkning, ba-
lansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys, tilläggsupplysningar och noter och 
sammanställning över väsentliga uppgifter. Föredragande var administrativ chef Gun-Britt 
Spring Larsson. 
     
Styrelse för Ungdomsstyrelsen 
 
 
 
Leif Linde    
generaldirektör   
 
 
 
 Louise Fernstedt  Maria Frisk 
 
 
 
Mikael Halapi  Anna Halldén 
 
 
 
Staffan Isling   Hillevi Larsson 
 
 
 
Mats Vangstad  Inger Widén Cederberg 
 
 
 
Lage Åström   Ahmet Önal 
 
 
 
 
Sändlista    
Justitiedepartementet, 5 kopior,  
Finansdepartementet, 4 kopior 
Riksdagens utredningstjänst, 9 kopior 
Riksrevisionsverket, 2 kopior 
Ekonomistyrningsverket, 4 kopior 
Statskontoret, 2 kopior 
Arbetsgivarverket, 2 kopior 
 


