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Generaldirektören har ordet 
 
Verksamhetsåret 2002 har varit intensivt för myndigheten. Det har handlat om att gå 
vidare i arbetet med den nya nationella ungdomspolitiken, hitta former för att stödja 
utvecklingen av ungdomspolitik i kommunerna, vara programkontor för EU-program-
met Ungdom och inte minst genomföra nya samarbetsprojekt med myndigheter och 
andra samt handlägga alla de uppdrag som beslutats i särskild ordning av regeringen. 
Självklart har också regeringens ambition att bidra till ökat valdeltagande bland yngre i 
2002 års allmänna val påverkat myndigheten som medverkat i ett flertal omfattande 
aktiviteter.  
 
I slutet på varje avsnitt, som redovisar genomförande och utfall för 2002 års fem verk-
samhetsgrenar och mål, finns en samlad bedömning av årets verksamhet. Under verk-
samhetsåret genomfördes också en kund- och målgruppsundersökning som visade på ett 
mycket gott resultat. Av de som svarade var 85 procent nöjda med myndighetens arbete, 
vilket ska jämföras med värdet i Temos databas för statliga verk på 50 procent. I en 
större kännedomsundersökning som genomfördes samtidigt sa 86 procent att de kände 
till myndigheten och 35 procent att de hade stor nytta av oss i sitt arbete. En av många 
slutsatser är att de som vi har mest kontakt med är mycket nöjda, men att det finns 
mycket att göra för att hela målgruppen ska uppleva myndigheten som en resurs. 
 
Under några år har myndigheten med stöd från utvecklingsrådet, i samarbete med de 
fackliga organisationerna och ett omfattande deltagande från hela personalen, arbetat 
med kvalitetssäkring, processledning och myndighetens system för mål- och resultat-
styrning. Myndighetens styrelse har också varit engagerade i dessa frågor och bidraget 
aktivt i processen.  
 
En konstruktiv dialog har under året förts med regeringskansliet om hur myndighetens 
uppdrag i regleringsbrevet skulle kunna tydliggöras. Inför verksamhetsåret 2003 har 
regeringen fattat beslut om ett regleringsbrev med fyra verksamhetsgrenar och mål.  
 
På myndigheten har en strategisk plan processats fram för åren 2003−2006 med fokus 
på myndighetens fyra nya verksamhetsområden och mål. I denna planering ingår också 
ett nytt system för mätetal och fördjupade uppföljningar i syfte att bättre kunna följa och 
analysera myndighetens egna prestationer. Detta system underlättar också för myndig-
heten att kunna redovisa samlade bedömningar av regeringens effektmål i reglerings-
brevet.  
 
Verksamhetsåret har också bestått av ett fördjupat samarbete med Europeiska kommis-
sionen, Sida, Svenska Kommunförbundet, AB Svenska Spel, Svenska institutet och 
andra aktörer som på olika sätt har bidragit till att utveckla insatser inom ungdomspoli-
tiken. 
 
 
 
 
 
Leif Linde 
generaldirektör 
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1 Verksamhetsöversikt 
 
Riksdagen har beslutat om följande mål för en för en nationell ungdomspolitik (prop. 
1998/99:115, bet.1999/2000:KrU4, rskr 1999/2000:53). Dessa mål ingår i en målstruk-
tur 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. Aktuella delmål 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 
• Bidrag till ungdomsorganisationer 
• Internationellt samarbete 
 
Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdoms-
styrelsen är ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 2002. Ungdomssty-
relsen ska enligt regleringsbrev för år 2002 också redovisa ett antal återrapporterings-
krav under rubriken Organisationsstyrning, avsnitt 7. Kortfattat beskrivs också under 
respektive verksamhetsområde de uppdrag som Ungdomsstyrelsen har fått medel till 
genom särskilda regeringsbeslut samt medel från externa samarbetspartner, för att ge  
en bild av hela verksamheten och hur kostnader och intäkter för denna har fördelats. 
Administration och beräkningsgrunder återfinns under avsnitt 8. 
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Ekonomi 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 33 898 tkr, täcks till 64 procent av 
anslagsmedel, till 3 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och 
finansiella intäkter samt till 33 procent av externa medel. 
 
Totalsammanställning över Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för budgetåret 2002, i tkr 

Driftkostnader 
Lön och MGK*) 25 526
Övriga driftkostnader 8 372
Summa kostnader 33 898
 
Finansiering 
Anslagsmedel 
Ramanslag 17 29.1, Ungdomsstyrelsen, förvaltningskostnader 16 795 
Ramanslag 17 29.2.2, Nationellt kontor för EU-program 2 453
Ramanslag 17 29.2.3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 2 277
Summa intäkter av anslag 21 525
 
Externa medel (intäkter av bidrag) 
Allmänna arvsfonden 3 514
Sida 423
Skolverket 60
Justitiedepartementet 1 221
EU-medel 3 339
Kommuner 182
Svenska Spel 1 925
Utvecklingsrådet 176
Svenska institutet 251
Summa Externa medel 11 091
 
Intäkter 
Intäkter, publikationer, konferenser m.m. 1 082
Finansiella intäkter 42
Summa intäkter 1 124
 
Summa finansiering 33 740
 

Skillnaden, 158 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 8. Administration och beräkningsgrunder. 
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____________________________________________________________________ 
 
Myndigheten betalade under året ut bidrag till ungdomsorganisationer, övrigt  
föreningsliv samt lokala ungdomsprojekt enligt följande. 

            i tkr 
 

Grundbidrag och särskilt bidrag till ungdomsorganisationer 77 778 
Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler 4 000 
Bidrag till Årets ungdomskommun 100 
Bidrag till kommuner inom projektet Lokal Uppföljning 681 
Bidrag till Östersjösekretariat i Kiel 92 
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer,   
medel från Sida 4 854 
  
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen         87 505 
  
 i tkr 
Bidragsutbetalningar av EU-medel 
Programmet Ungdom 14 490 
Programmet Ungdom för Europa 9 000 
Totalt utbetalda bidrag av EU-medel 23 490 
  
 
Bidrag till ungdomsorganisationers lokala verksamheter, 
medel från AB Svenska Spel 74 810 
 
Beviljade projektmedel ur Allmänna arvsfonden 31 559 
______________________________________________________________________ 
 
Ungdomsstyrelsens styrelse 
 
Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, 
budgetunderlag, delårsrapport och grundbidrag till ungdomsorganisationer. 
 
Styrelsens sammansättning:    Tidsperiod 
 
Leif Linde, generaldirektör    0201 – 0212 
Louise Fernstedt, sektionschef, Svenska Kommunförbundet 0201 − 0212 
Maria Frisk, kommunpolitisk sekreterare i Jönköping  0201 − 0212 
Mikael Halapi, enhetschef, AMS   0201 − 0212 
Anna Halldén, projektledare, Communicare  0201 − 0212 
Staffan Isling, kommunchef, Haparanda kommun  0201 − 0212 
Hillevi Larsson, riksdagsledamot, Sveriges Riksdag  0201 − 0212 
Mats Vangstad, polismästare   0201 − 0212 
Inger Widén-Cederberg, enhetschef, Socialstyrelsen  0201 − 0212 
Lage Åström, skolråd, Skolverket   0201 − 0212 
Ahmet Önal, affärskonsult, BTS AB   0201 − 0212 
 
Generaldirektör Leif Linde är styrelsens ordförande. Styrelsen har sammanträtt fem 
gånger under budgetåret. 
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Organisation 
 
Myndigheten hade 43 anställda i tjänst vid årets början och 43 anställda i tjänst vid årets 
slut. Medeltal anställda i tjänst var 43. Medelåldern var 36 år. Årsarbetskrafter var 
42,25. Åldersspridningen var mellan 23 och 56 år.  
 
Under budgetåret 2002 anställdes 6 personer, 4 personer slutade (varav 2 av dessa  
tjänster var upphörande föräldravikariat och 1 tjänst var upphörande projektanställning),  
2 personer begärde tjänstledigt. Personalomsättningen har minskat i jämförelse med 
år 2001. 
 
Myndigheten hade inklusive föräldralediga 49 personer anställda vid årets slut. Av 
dessa 49 tjänster är 35 tjänster tillsvidareförordnanden, 7 tjänster är vikariat, 6 tjänster 
är projektanställningar och 1 tjänst är en överenskommen visstidsanställning. Tjänsterna 
fördelade sig på 33 kvinnor och 16 män. Vid varje anställningstillfälle har ökad andel 
män eftersträvats. Att anställa fler män är ett gemensamt mål för både arbetsgivaren och 
de fackliga organisationerna. Andelen män har ökat med cirka 3 procent under år 2002. 
 
Ungdomsstyrelsens anställda har deltagit i utbildning om mänskliga rättigheter. 
 
Ungdomsstyrelsen har under år 2002 genomfört en hälsokontroll av personalen. Under 
våren 2003 kommer myndigheten att genomföra en medarbetareundersökning.  
 
Enligt framtagen statistik från Arbetsgivarverket, ur det centrala lönesystemet 
SLÖR/PIR, har Ungdomsstyrelsens personal varit sjukskriven totalt 0,91 procent räknat 
på antal årsarbetare, varav män 0,14 procent och kvinnor 1,31 procent. Totalt för de 
myndigheter som har deltagit i framtagandet av Arbetsgivarverkets statistik är sjuk-
frånvaron 4,64 procent.  
 
Myndigheten är projektorienterad med fem enheter. De fungerar som hemvist för pro-
jektledarna/medarbetarna och leds av en enhetschef.  
 
 
Enhet Antal anställda 

i tjänst 
Generaldirektör 1 
Utredningsenheten 7 
Utvecklingsenheten 10 
Internationella enheten 10 
Informationsenheten 9 
Administrativa enheten 6 
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2. Ungdomspolitik på statlig och kommunal nivå 
 
Inom denna verksamhetsgren finns följande huvudsakliga verksamhet för myndigheten: 

- samordning av uppföljning av de ungdomspolitiska målen, inklusive att identifi-
era och sprida goda exempel, 

- uppföljning av vissa enskilda delmål för ungdomspolitiken, 
- faktainsamling om kommunal ungdomspolitik, 
- stöd till uppföljning av kommunal ungdomspolitik 
- stöd för utveckling av ungdomspolitiska stödjepunkter. 

 
Verksamhetsgrenen Ungdomspolitik på statlig och kommunal nivå, totala kostnader och finansiering, 
budgetåren 2002, 2001 och 2000 i tkr 
 Budgetåret 2002 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000
Kostnader  
Lön inkl MGK 5 081 3 352 2 036
Övriga driftkostnader 1 334 1 133 588
Summa kostnader 6 415 4 485 2 624
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29:1 4 017 2 900 1 586
Ramanslag 17 29:2.3 2 277 1 416 699
Näringsdepartementet 0 0 178
Kulturdepartementet 0 0 20
Utvecklingsrådet 35 40 0
Privata sektorn 0 0 14
Intäkter 55 122 147
Summa finansiering 6 384 4 478 2 644
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 31 tkr, budgetåret 2002, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
Verksamhetsmål: 
Målet är att ungdomars levnadsförhållanden på olika samhällsområden ska förbättras 
genom en sektorsövergripande ungdomspolitik. 
 
Återrapportering: 
Ungdomsstyrelsen ska  
 

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

• lämna en översiktlig beskrivning av hur sektorsövergripande kommunal 
ungdomspolitik utvecklats, 

• redovisa myndighetens insatser för att stimulera lokal aktiv uppföljning av kom-
munal ungdomspolitik, 

• redovisa antalet kommuner som i samarbete med kommunens unga tagit fram 
kommunala handlingsplaner och liknande dokument som berör ungas villkor 
samt arbetat för att göra innebörden känd bland unga, 

• redovisa antalet unga ledamöter fördelade efter kön i beslutsorgan på kommunal 
nivå, 

• beskriva vilka olika typer av inflytandeforum i form av bl.a. lokala ungdomsråd 
som finns, deras spridning i landet samt könsfördelningen och ålderssamman-
sättningen i dessa forum, 

• redovisa statliga insatser med syftet att stimulera ungdomars deltagande i 
riksdagsvalet och de kommunala valen, 

• redovisa myndighetens insatser för att utveckla ungdomspolitiska stödjepunkter 
samt beskriva inriktningen på de olika stödjepunkternas verksamheter,  
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• beskriva på vilket sätt myndigheten planerat och medverkat i arbetet med att 

motverka segregationen i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal 
inom ramen för den nationella storstadspolitiken samt hur myndigheten har 
samverkat med Integrationsverket kring utvärderingen av de lokala utvecklings-
avtalen. 

 
 

2.1 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.  
 
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. För 29 av 
32 delmål har konkreta verksamhetsexempel redovisats som på olika sätt och i olika 
grad bidragit till att realisera delmålet. Flera myndigheter visar på exempel där gemen-
samma regeringsuppdrag finns. Detta är positivt och ger myndigheterna möjligheter att i 
olika konstellationer nå ut bredare och även skapa möten över sektorsgränserna.  
 
För att den nationella ungdomspolitiken ska få genomslag krävs att arbetsmetoderna 
passar respektive myndighets verksamhet och uppdrag. Av den anledningen bör nuva-
rande arbete med goda exempel delas upp i två delar. I den första delen bör arbetet med 
lokala goda exempel ingå och dessa bör knytas till den kommunala ungdomspolitiken. 
De myndigheter som har kontinuerlig kontakt med lokal verksamhet kan således an-
vända goda exempel som en av flera metoder för att illustrera den nationella ungdoms-
politiken. Den andra delen av utvecklingsarbetet för myndigheterna bör relateras till 
metodutveckling för att finna framgångsrika former för att driva och integrera tvärsekto-
riella perspektiv inom enskilda myndigheter. I den fördjupade analysen som redovisas 
till regeringen i maj 2003 kommer Ungdomsstyrelsen särskilt att analysera arbetet med 
goda exempel samt lämna förslag på hur arbetet kan utvecklas vidare.  
 
 

2.2 Sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik 
 
Lämna en översiktlig beskrivning av hur sektorsövergripande kommunal ung-
domspolitik utvecklats  
 
Genomförande och utfall: 
Begreppet sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik är inte entydigt. Det kan 
definieras olika och inte minst praktiseras på en rad olika sätt av olika kommuner. En 
översiktlig beskrivning av utvecklingen kan göras genom att analysera olika aspekter av 
en sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik. 
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Att politiken är sektorsövergripande innebär att den bör inkludera samverkan mellan 
flera olika kommunala förvaltningar eller med andra sektorer än den kommunala sek-
torn. Ungdomsstyrelsen har under perioden 1998−2001 inom ramen för det s.k. Sam-
verkansprojektet givit stöd till utvecklingen av samverkansformerna i 15 kommuner. 
Under 2001−2002 har myndigheten arbetat aktivt med att sprida erfarenheterna från 
denna projektsatsning. Diskussionerna om behovet av samverkan mellan olika aktörer 
för att nå en högre måluppfyllelse sker inte enbart inom ungdomspolitiken utan är ett 
generellt förvaltningsproblem som givits ökad uppmärksamhet under senare år. Myn-
dighetens bedömning är att allt fler kommuner talar om och initierar former för samver-
kan mellan förvaltningar i ungdomspolitiska frågor. I de flesta kommuner är det dock 
fortfarande få förvaltningar som är involverade och ofta handlar den kommunala ung-
domspolitiken i huvudsak om någon enskild verksamhet för unga, t.ex. ungdomsråd, 
snarare än ett perspektiv som genomsyrar kommunens samlade verksamhet. 
 
Handlingsplaner eller strategidokument är ett konkret uttryck för en kommuns ambitio-
ner inom ett politikområde. Antalet kommuner med ungdomspolitiska handlingsplaner 
har ökat något under året men det är fortfarande en minoritet av kommunerna som ar-
betar med nedskrivna samlade handlingsplaner. Det är dock viktigt att poängtera att 
avsaknaden av en handlingsplan inte är liktydigt med att en aktiv ungdomspolitik sak-
nas, eller att förekomsten av handlingsplaner automatiskt ger en aktiv ungdomspolitik. 
 
Att kommunens unga ska ges ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i den 
kommunala verksamheten är ofta ett centralt tema i den kommunala ungdomspolitiken. 
Ungdomsstyrelsens undersökningar visar att antalet kommuner och stadsdelar med in-
flytandeforum har ökat kontinuerligt under en rad av år. Numera har minst hälften av 
landets kommuner särskilda inflytandeforum för unga, vanligtvis benämnda ungdoms-
råd. Samtidigt visar statistik på ålderssammansättningen bland kommunala förtroende-
valda att unga är den grupp som är mest underrepresenterad i kommunala beslutsorgan 
och att denna obalans har ökat under den senaste 10-årsperioden. Det är inte osannolikt 
att utvecklingen av särskilda inflytandeforum för unga delvis är ett sätt att kompensera 
för bristen på unga i de formella beslutande församlingarna. 
 
En aspekt av den kommunala ungdomspolitiken är i vilken utsträckning den baseras på 
kunskap om de unga kommuninvånarnas levnadsförhållande och värderingar och om 
effekterna av olika kommunala ungdomsinsatser. Kommunal sektorsövergripande ung-
domspolitik är en i sammanhanget relativt ny företeelse, vilket innebär att dess kun-
skapsbas ofta är begränsad och relativt outvecklad i jämförelse med t.ex. utbildningspo-
litik eller folkhälsopolitik. Ungdomsstyrelsen stödjer utvecklingen av en mer kunskaps-
baserad ungdomspolitik i projektet lokal uppföljning (LUPP). Myndighetens bedöm-
ning är att olika former av enkäter och andra studier av unga på den kommunala nivån 
ökar i omfattning. Även samverkan mellan kommunal ungdomspolitik och forskarsam-
hället ökar, men från en låg nivå. Dock har kommunerna ofta bristande erfarenhet av att 
genomföra enkätstudier och bristande utredningskompetens inom ungdomsområdet för 
att kunna ta tillvara resultaten i sin verksamhetsutveckling.  
 
Sammantaget kan Ungdomsstyrelsen se ett ökat intresse för myndighetens verksamhet 
och för olika aspekter av en sektorsövergripande ungdomspolitik från kommunala före-
trädare. Till exempel har antalet kommuner som är representerade vid Ungdomssty-
relsens årliga rikskonferens ökat från cirka 50 till drygt 100 under de senaste fem åren. 
Frågor om ungas inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten är ofta ett 
centralt tema i kommunernas ungdomspolitik. Frågor om sektorsövergripande hand-
lingsplaner eller att följa upp ungas levnadsförhållande har än så länge en mindre fram-
skjuten placering i kommunal ungdomspolitik. Myndigheten kan också se att vissa cen-
trala styrdokument har en stark påverkan på inriktningen av den kommunala ungdoms-
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politiken, t.ex. Barnkonventionen. Även de nationella övergripande målen för ung-
domspolitiken börjar få ett visst genomslag i diskussioner och utformning av kommunal 
ungdomspolitik.  
 
  

2.3 Uppföljning av kommunal ungdomspolitik  
 
Redovisa myndighetens insatser för att stimulera lokal aktiv uppföljning av 
kommunal ungdomspolitik 
 
Genomförande och utfall: 
År 2001 startade Ungdomsstyrelsen ett pilotprojekt för att stimulera uppföljning av 
ungdomspolitik i kommunerna. Tillsammans med ett mindre antal kommuner ska myn-
digheten utveckla generella ungdomspolitiska verktyg. Projektet som har fått namnet 
LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken, har pågått under hela 2002 och dess 
första fas kommer att avslutas i september 2003. Utgångspunkten för projektet LUPP är 
att främja sektorsövergripande och kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommunerna. 
Nio kommuner deltar i projektets första fas. Kommunerna är Båstad, Haparanda, Hud-
dinge, Kristinehamn, Lycksele, Motala, Malmö, Västerås och Växjö. 
 
Under våren 2002 färdigställde Ungdomsstyrelsen, i samarbete med deltagande kom-
muner, en enkät om ungdomars livssituation. Enkäten gjordes tillgänglig både i elektro-
nisk och i pappersform. Frågorna anpassades till två målgrupper; ungdomar i skolår sju 
till nio och ungdomar i gymnasiet. På kommunernas begäran utvecklades under hösten 
även en enkät med frågor anpassade till ungdomar mellan 19 och 24 år. 
 
Ungdomsstyrelsen har tillsammans med kommunerna fört diskussioner kring metodval, 
urvalsgrupper etc. inför genomförandet av undersökningarna. 
 
I april och maj gjorde majoriteten av de nio kommunerna enkätundersökningen i grund-
skolans skolår sju till nio och i gymnasieklasser. I vissa fall kompletterades undersök-
ningen i skolan med postenkäter till de ungdomar i åldersgruppen som finns utanför 
skolan. I några kommuner genomfördes enkätundersökningen under hösten 2002. 
 
Under året har varje kommun, i samarbete med Ungdomsstyrelsen, anlitat forskare vid 
ett närbeläget universitet eller en närbelägen högskola för att analysera kommunens 
enkätresultat och presentera detta i en rapport. 
 
Som en del av Ungdomsstyrelsens webbplats har en särskild LUPP-sida utvecklats. 
LUPP-sidan lanserades under senare delen av våren och fungerar som en mötesplats för 
informations- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Efterhand som enkätresultat 
och rapporter har blivit klara har dessa presenterats på webbplatsen. 
 
I slutet av året påbörjades en kvalitativ undersökning om synen på inflytandeforum för 
ungdomar, ungdomspolitiska handlingsprogram och mötesplatser för ungdomar i 
LUPP-kommunerna. Undersökningen är en del i den fördjupade analysen av den natio-
nella ungdomspolitiken, men kommer också att utgöra ett underlag för vidare studier av 
ungdomspolitiken i LUPP-kommunerna. 
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2.4 Kommunala handlingsplaner i samarbete med unga 
 
Redovisa antalet kommuner som i samarbete med kommunens unga tagit fram 
kommunala handlingsplaner och liknande dokument som berör ungas villkor samt 
arbetat för att göra innebörden känd bland unga 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen skickade under slutet av år 2002 en elektronisk enkät till landets 
samtliga kommuner. Avsikten var att inventera förekomsten av sektorsövergripande 
mål- och strategidokument för det ungdomspolitiska arbetet. Enkäten skickades också ut 
till stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.  
 
Totalt svarade 221 av landets 289 kommuner på enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 
76 procent. Av stadsdelarna svarade 42 av totalt 49, eller 86 procent, på enkätfrågorna. 
Av de kommuner som besvarat frågan uppgav 52 att de i kommunen hade någon form 
av mål- och strategidokument. Resultatet från motsvarande enkätundersökning år 2001 
visade att 46 kommuner hade ett sådant dokument. År 2000 genomförde Kommunför-
bundet en liknande kartläggning. Antalet kommuner med ett mål- och strategidokument 
uppgick då till 49. I tabellen nedan redovisas svarsfrekvenser och andel kommuner med 
dokument bland dem som besvarade enkäten. 
 
Kommuner med ungdomspolitiska mål- och strategidokument 
      

 Antal  Andel  Svars-   
År kommuner kommuner (%) frekvens (%)   

2000 49 21 80   
2001 46 21 76   
2002 52 24 76   

   
Resultatet visar att det inte var lika vanligt med mål- och strategidokument i stadsde-
larna som i kommunerna. I sju av de 42 stadsdelarna (17 procent) fanns en sådan typ av 
dokument. Året innan hade endast tre av stadsdelarna ett ungdomspolitiskt mål- och 
strategidokument. Det bör dock noteras att förekomsten av ett mål- och strategidoku-
ment inte nödvändigtvis innebär att kommunen bedriver en aktiv ungdomspolitik. Om-
vänt kan kommuner som saknar ett dokument driva frågor som rör ungas villkor på ett 
framgångsrikt sätt. 
 
Kommunerna har i undersökningen fått bedöma i vilken utsträckning ungdomar har 
varit delaktiga i utformningen av mål- och strategidokumenten. Resultatet visas i tabel-
len nedan. I 40 procent av kommunerna hade ungdomar i stor utsträckning varit delak-
tiga enligt kommunernas bedömning och i 42 procent av kommunerna hade ungdomar 
medverkat i formuleringen av dokumenten i viss utsträckning. I 13 procent av kommu-
nerna hade ungdomar inte alls varit involverade i formuleringen av det ungdomspoli-
tiska mål- och strategidokumentet. Fyra procent svarade inte på frågan. År 2001 var 
svarsalternativen enbart ja eller nej. Då svarade 67 procent av de 46 kommunerna att 
ungdomar varit delaktiga i utformandet av kommunens mål- och strategidokument. I 20 
procent av kommunerna hade ungdomar inte alls medverkat. Tretton procent av kom-
munerna besvarade inte frågan. I sex av de sju stadsdelarna hade ungdomar varit delak-
tiga i viss utsträckning. År 2001 hade alla tre stadsdelarna som hade ett ungdomspoli-
tiskt dokument engagerat ungdomar i framtagningsprocessen. 
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Ungdomars delaktighet i utformningen av mål- och strategidokument. Andel kommuner. 
     
2001       

delaktiga ej delaktiga inget svar   
67 % 20 % 13 %   

     
2002        

delaktiga i delaktiga i ej   
stor utsträckning i viss utsträckning delaktiga inget svar  

40 % 42 % 13 % 4 %  
 
I stort sett har alla kommuner och stadsdelar som har ett mål- och strategidokument för 
ungdomspolitiken försökt att sprida information om det. På vilken sätt man har gått till-
väga för att nå ut med informationen har skiftat. Kommunerna och stadsdelarna har 
också ofta använt sig av mer än en kanal för att nå ut med informationen.  
I kommunerna var det vanligast att sprida informationen via eller i olika inflytandefo-
rum eller andra forum där ungdomar finns eller är engagerade, 21 gånger är detta tillvä-
gagångssätt nämnt. Kommunerna nämner 20 gånger att de informerade om och diskute-
rade mål- och strategidokumentet på de olika nivåerna i skolan. Nio kommuner svarade 
att de gått ut med informationen på fritidsgårdar eller genom fritidsledare och fältarbe-
tare.  
De tre vanligaste sätten att sprida informationen i stadsdelarna var via olika fritids-
anläggningar och dess personal, via det lokala inflytandeforumet och genom skolan.  
 

2.5 Antal ledamöter i beslutsorgan på kommunal nivå 
 
Redovisa antalet unga ledamöter fördelade efter kön i beslutsorgan på kommunal 
nivå 
 
Genomförande och utfall: 
Åldersstrukturen i kommunala beslutsorgan förändras huvudsakligen på två sätt. Den 
huvudsakliga förändringen sker vid allmänna val vart fjärde år. Därutöver ändras 
åldersstrukturen när de enskilda ledamöterna under mandatperioden åldras eller väljer 
att hoppa av sina uppdrag och ersätts av en ny förtroendevald. Beslutsorgan på kommu-
nal nivå kan tolkas på olika sätt. Man kan välja att analysera beslutsorgan såväl i pri-
märkommuner som i landstingskommuner, man kan välja en smal definition av besluts-
organ såsom fullmäktigeförsamlingarna eller välja en bred definition som innefattar 
såväl fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag. Vårt val har definierats av 
tillgången på data efter det senaste valet. 
 
I september 2002 genomfördes allmänna val i Sverige. Data om de nya förtroendevalda 
efter valet finns endast tillgängligt för kommun- och landstingsfullmäktige genom Val-
myndighetens valuppgifter. Statskontoret avser att under våren 2003 genomföra en sär-
skild totalstudie av kommunala förtroendevalda med avseende på olika bakgrunds-vari-
abler, där även förtroendevalda i styrelser och nämnder ingår. Mot bakgrund av detta 
bedömer Ungdomsstyrelsen att det inte är försvarbart att genomföra en egen datainsam-
ling, då kostnaderna skulle bli mycket höga. Istället använder vi oss av Valmyndighe-
tens uppgifter. Återrapporteringskravet återfinns också som ett särskilt delmål inom 
ungdomspolitiken och en djupare analys av frågan, förhoppningsvis utifrån Statskonto-
rets nya datamaterial, kommer därför att ske i den fördjupade analys av ungdomspoliti-
ken som myndigheten avser att lämna i maj 2003. 
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Följande tabeller är hämtade från rapporten Valet 2002 av Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet. Källan är data från Valmyndigheten, november 2002. 
 
Kommunalvalen 2002, andel (%) valda till kommunfullmäktige efter ålder 
 M C Fp Kd S V Mp Övr Totalt Valbara 

18-21 1 1 1 0 1 2 1 2 1 6
22-36 12 11 12 15 12 15 20 8 13 26
37-50 25 34 27 35 32 48 39 29 32 24
51-64 51 48 48 40 49 33 33 36 46 23
65+ 1 6 12 9 6 3 7 24 8 22
Summa % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal mandat 2 060 1 688 1 260 1 013 5 156 1 045 443 609 13 274

 
Kommunalvalen 2002, andel (%) valda till kommunfullmäktige efter kön 
 M C Fp Kd S V Mp Övr Totalt Valbara 

Kvinnor 35 39 41 40 47 47 44 29 42 51

Män 65 61 59 60 53 53 56 71 58 49

Summa % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal mandat 2 060 1 688 1 260 1 013 5 156 1 045 443 609 13 274

 
Landstingsvalen 2002, andel (%) valda till landstingsfullmäktige efter ålder 
 M C Fp Kd S V Mp Övr Totalt Valbara 

18-21 0 0 1 1 0 0 0 2 0 6
22-36 11 8 13 11 10 13 16 11 11 26
37-50 25 30 18 32 28 43 44 26 29 24
51-64 53 56 54 45 57 38 38 11 50 23
65+ 11 6 14 10 5 6 2 50 10 22
Summa % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal mandat 253 139 187 141 682 145 55 54 1 656

 
Landstingsvalen 2002, andel (%) valda till landstingsfullmäktige efter kön 
 M C Fp Kd S V Mp Övr Totalt Valbara 

Kvinnor 42 35 47 50 49 57 53 46 47 51

Män 58 65 53 50 51 43 47 54 53 49

Summa % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antal mandat 253 139 187 141 682 145 55 54 1 656

Källa: Valmyndigheten, november 2002. 
 
Tyvärr skiljer sig Valmyndighetens åldersindelning från den indelning som funnits i 
tidigare studier av bl.a. SCB och Svenska Kommunförbundet, vilket gör det svårt att 
jämföra åldersstrukturen över tid. Vi kan dock konstatera att efter det senaste valet är 
nästan hälften av de förtroendevalda i såväl kommunfullmäktige som landstingsfull-
mäktige mellan 51 och 64 år. Personer under 30 år är den mest underrepresenterade 
åldersgruppen, följt av personer över 65 år. Könsfördelningen är i stort sett oförändrad i 
såväl kommuner som landsting. Landstingsfullmäktige har en jämnare könsfördelning 
än kommunfullmäktige, men i båda beslutsorganen är männen i majoritet. 
 
Vissa analyser har gjorts av förtroendevaldas avhopp från kommunpolitiken under den 
senaste mandatperioden. Analyserna tyder på att unga är kraftigt överrepresenterade 
bland dem som väljer att hoppa av en kommunal förtroendepost. En orsak till detta som 
särskilt nämnts är kravet på att vara mantalsskriven i den kommun i vilken man har för-
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troendeuppdrag, ett krav som är särskilt problematiskt för unga som har högre rörlighet 
än andra åldersgrupper och som ofta tvingas studera på annan ort under en period. 
 

2.6 Lokala ungdomsråd och andra forum för inflytande 
 
Beskriva olika 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: 
Ett inflytandeforum för ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsens definition ett forum för 
dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen. Ungdomsstyrelsens första 
kartläggning av förekomsten av inflytandeforum för ungdomar i landets kommuner 
ägde rum 1997. Då hade 84 kommuner någon typ av inflytandeforum. Därefter har 
undersökningar genomförts årligen och för varje år har antalet kommuner med forum 
ökat. Under slutet av 2002 genomförde Ungdomsstyrelsen sin senaste kartläggning. En 
elektronisk enkät skickades till samtliga landets kommuner samt Stockholms, Göteborg 
och Malmös stadsdelar. Enkäten besvarades av 221 av 289 kommuner och 42 av 49 
stadsdelar. Det ger en svarsfrekvens på 76 respektive 86 procent. Enkätundersökningen 
kompletterades genom att kommuner och stadsdelar som inte besvarat enkäten men som 
år 2001 uppgett att de hade ett inflytandeforum kontaktades per telefon och därefter 
uppgick antalet kommuner och stadsdelar med inflytandeforum till 145 respektive 20. 
Totalt sett fanns således inflytandeforum för ungdomar i 165 kommuner och stadsdelar.  
 
Länsvis fördelning av inflytandeforumen. 

Län 2002 2001 2000 1999 1998 
Stockholm 17 15 8 7 8 
Västerbotten 5 2 7 9 6 
Norrbotten 9 10 8 6 7 
Uppsala 1 4 3 3 3 
Södermanland 5 5 5 2 1 
Östergötland 5 5 4 3 4 
Jönköping 6 3 8 6 4 
Kronoberg 4 4 7 4 3 
Kalmar 6 4 4 2 4 
Gotland 1 1 0 0 1 
Blekinge 4 2 1 1 0 
Skåne 23 23 15 14 13 
Halland 2 1 2 0 5 
Västra Götaland 33 25 24 21 18 
Värmland 9 6 6 4 2 
Örebro 5 3 2 3 2 
Västmanland 7 4 4 13 6 
Dalarnas 9 6 6 4 4 
Gävleborg 3 3 4 3 1 
Västernorrland 5 4 3 2 4 
Jämtland 5 6 6 10 6 
Summa 1641 136 127 117 102 
 

                                                 
1 Att summan blir 164 och inte 165 som är det totala antalet kommuner, stadsdelar och storstäder med 
inflytandeforum som kartlagts beror på att en respondent inte angett vilken kommun han eller hon svarar 
för. 
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Mellan 1997 och 2002 har antalet kommuner och stadsdelar med inflytandeforum näs-
tan fördubblats. År 2001 fanns inflytandeforum i samtliga län i landet. Sedan dess har 
antalet kommuner och stadsdelar med inflytandeforum ökat med 28 stycken.  
 
Könsfördelningen av de ungdomar som är engagerade i inflytandeforumen i kommu-
nerna är relativt jämn. Statistiken som är baserad på de inkomna enkätsvaren visar att 56 
procent av deltagarna är tjejer och 44 procent är killar. Motsvarande siffror för år 2000 
och 2001 var 55 respektive 57 procent tjejer och 45 respektive 43 procent killar. I stads-
delarna ser det 2002 ut ungefär som i kommunerna. Något fler tjejer är aktiva, 53 pro-
cent, än killar, 47 procent.  
 
Nästan hälften, 46 procent, av dem som är engagerade i ett inflytandeforum är i åldern 
16–18 år. Nästan lika stor andel, 43 procent, är mellan 13 och 15 år. Resterande är följ-
aktligen antingen yngre än 13 år eller äldre än 18 år. Kartläggningen från 2001 visade 
också att ett inflytandeforum vanligtvis riktar sig till just ungdomar i åldern 13–18 år. I 
stadsdelarna är 53 procent av ungdomarna i åldern 16–18 år och 39 procent är mellan 13 
och 15 år. Övriga är över 18 år. 
 
Inflytandeforumen har olika funktioner och förhållanden till tjänstemän och förtroende-
valda politiker. I kommunerna driver 40 procent av forumen egna frågor. Nästan lika 
stor andel, 39 procent, hade en rådgivande funktion i förhållande till politikerna, 38 pro-
cent av inflytandeforumen lämnade synpunkter till tjänstemän och 18 procent av foru-
men fungerade som formella remissinstanser. I stadsdelarna ser det något annorlunda ut 
än i kommunerna. Den vanligaste rollen inflytandeforumen spelar här är att de lämnar 
synpunkter till tjänstemän, 41 procent av forumen arbetar på det viset. En tredjedel, 33 
procent, av forumen driver egna frågor och 24 procent har en rådgivande funktion i för-
hållande till politiker. Endast 14 procent av forumen i stadsdelarna fungerar som for-
mella remissinstanser. 
 
Det sätt på vilket man benämner sin kommuns inflytandeforum varierar kraftigt. Den 
beteckning som är mest använd för kommunernas inflytandeforum är ”ungdomsråd”, 
det nämndes 56 gånger. ”Ungdomsfullmäktige” nämndes 24 gånger och ”ungdomsfo-
rum” 8 gånger. I stadsdelarna är beteckningen vanligtvis ”ungdomsråd”. 
 
 

2.7 Insatser för att stimulera ungas valdeltagande 
 
Redovisa statliga insatser med syftet att stimulera ungdomars deltagande i riks-
dagsvalet och de kommunala valen 
 
Genomförande och utfall: 
Under våren 2002 frågade Ungdomsstyrelsen vissa utvalda myndigheter om de tänkte 
genomföra särskilda insatser för att stimulera ungdomars deltagande i riksdagsvalet och 
i de kommunala valen. De statliga myndigheterna som genomförde särskilda insatser 
var Skolverket, Valmyndigheten och Ungdomsstyrelsen. Därtill gjordes särskilda insat-
ser inom Justitiedepartementet. De huvudsakliga insatserna redovisas kortfattat nedan.  
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Ungt val och Skolval 2002 
Projektet Skolval 2002 var ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Skolverket och 
Valmyndigheten. Ungdomsstyrelsen var initiativtagare och koordinator. Projektet om-
fattade två delar: 
1) En omfattande Internetbaserad demokratikampanj riktad mot elever och lärare, 
2) Ett arrangemang av skolval på landets samtliga högstadie- och gymnasieskolor, 
inklusive sammanställning och offentlig redovisning av resultaten. 
 
Det övergripande målet med projektet var att öka intresset för demokratifrågor bland 
landets gymnasieelever; såväl redan intresserade elever som de som idag inte upplever 
att dessa frågor berör dem. Ungdomsstyrelsens ambition var att samtliga gymnasiesko-
lor och grundskolor årskurs 7–9 skulle delta, vilket motsvarar ca 350 000 elever i 
åldersgruppen.  
 
En omfattande demokratikampanj, i samverkan med de politiska ungdomsförbunden, 
elevorganisationer, myndigheter med flera, påbörjades under våren 2001. I april 2001 
tillsatte Ungdomsstyrelsen en redaktörstjänst för utveckling av fakta och applikationer 
till demokratisidorna på webbplatsen Ungdomskanalen. Fokus låg dels på att utnyttja 
Internet som ett hjälpmedel och en kanal för demokratiarbetet, dels på att stimulera 
olika organisationer och de politiska ungdomsförbunden att vara delaktiga i det lokala 
arbetet på varje enskild skola. För detta ändamål hade Ungdomsstyrelsen bland annat 
särskilda medel till att stödja de politiska ungdomsförbundens möjligheter att verka i 
skolan.  
 
Parallellt med arbetet i skolvalsprojektet samverkade Ungdomsstyrelsen och Skolverket 
med Aftonbladets projekt Ungt Val; från våren 2001 till våren 2002. Myndigheternas 
roll var framförallt som informationsspridare. Ungdomsstyrelsens bedömning är att 
Ungt Val bidrog till att de politiska ungdomsförbunden i större utsträckning än tidigare 
fick möjlighet att komma in i skolorna och delta i skolornas aktiviteter. Myndighetens 
medverkan i projektet innebar också att Ungdomskanalen blev mer känd och fick fler 
besökare. 
 
Det beslutades att Skolval 2002 skulle arrangeras av Sveriges elevråd, SVEA, och 
Elevorganisationen, EO, i samarbete med Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten och 
Skolverket. En styrgrupp tillsattes med två representanter från varje organisation. Sam-
arbetet mellan SVEA och EO upplöstes dock i december 2001 och Svea tog hela ansva-
ret efter årsskiftet. SVEA fick då hela projektstödet på 1,2 miljoner från Ungdomssty-
relsen för att genom lokala elevråd medverka till att skolval genomfördes.  
 
Ungdomsstyrelsen tog stor del i planeringen och genomförandet av själva skolvalet i 
samarbete med Svea. Valmyndighetens ansvar för skolvalet var att distribuera val-
sedlarna. Skolverket var med på möten och i planeringen men inte i själva genom-
förandet. 
 
Den 12 september hade 252 413 ungdomar över hela landet lagt sin röst i Skolval 2002, 
av dessa gick 88 408 i gymnasiet och 161 190 i grundskolan. Antalet röstande var mer 
än dubbelt så många jämfört med skolvalet 1998. Valdeltagandet låg på närmare 90 
procent bland de deltagande skolorna. Motsvarande siffra för 1998 var 75 procent. Val-
deltagandet i gymnasieskolor var 80,7 procent. Valdeltagandet i grundskolor var 97,3 
procent.  
 
Vår bedömning är att det behövs regelbundna inslag av politisk medverkan av de poli-
tiska ungdomsförbunden och samhällsdebatt på skolorna för att öka kunskapen om och 
delaktigheten i vårt demokratiska system. Skolvalsaktiviteterna blir då en ytterligare väg 
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för att höja valtemperaturen och uppmuntra eleverna att ta politisk ställning. 
 
Webbplatser med ungdomsinriktning 
Inför valet 2002 satsade många olika nationella aktörer på webbplatser med särskild 
inriktning mot unga. Riksdagen hade en egen valwebb med information om det politiska 
systemet, riksdagens arbete osv. Ungdomsstyrelsen hade inför valet en särskild avdel-
ning under rubriken Val-special. Regeringskansliet hade en skolsida med information 
riktad till olika åldersgrupper; 11, 14 och 17 år. Bland annat informerade sidan om de 
olika politiska partiernas huvudfrågor. Demokratitorget rymde Justitiedepartementets 
särskilda demokratiforum på Internet med fakta, debatt och demokratiprojekt. Den all-
männa rösträtten firade 80 år under 2002 vilket bland annat uppmärksammades med en 
egen webbplats med historisk prägel.  
 
Ungas egen organisering 
Inom projektet Ungas egen organisering har bidrag från Allmänna arvsfonden kunnat 
förmedlas till 17 olika ungdomsorganisationer för insatser som avsåg att stimulera ett 
ökat valdeltagande. Främst har bidragen gått till de olika politiska partiernas ungdoms-
förbund men även ett antal andra organisationer har beviljats bidrag som t.ex. KFUK-
KFUM, Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund, Elevorganisationen och 
Sveriges Unga Muslimer. Demokratifrågorna engagerar alltså fler än enbart de ung-
domar som är engagerade i de politiska förbunden. 
 
Tid för demokrati  
Under en försöksperiod åren 2000−2002 har projektbidrag för demokratiutvecklings-
projekt kunnat sökas från Justitiedepartementet. Stödet har reglerats av den tidsbegrän-
sade förordningen (2000:648) om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den 
svenska folkstyrelsen. Syftet med att ge bidrag till demokratiprojekt har varit att ut-
veckla och fördjupa den svenska folkstyrelsen. Detta har varit en del av det större pro-
jektet ”Tid för demokrati”. Bidrag har getts till projekt av folkbildningskaraktär som 
syftat till att stimulera ett ökat deltagande i den demokratiska processen. Bidrag har i 
första hand getts till projekt som engagerat grupper som i mindre utsträckning än andra 
är delaktiga i samhällsutvecklingen, däribland ungdomar. Under de fyra ansöknings-
omgångarna har det kommit in cirka 1 200 ansökningar och regeringen har beviljat stöd 
till 142 projekt.  
 
Valmyndighetens information till förstagångsväljare 
Valmyndigheten genomförde en rad informationsinsatser, riktade till bl.a. första-
gångsväljare, i syfte att informera om när, var och på vilket sätt röstandet går till. Val-
myndigheten använde bl.a. annonser i dagspress och informationstrailers i radio, teve 
och på biografer. En särskild broschyr om valet fanns på landets biografer. Ett vykort 
skickades till samtliga förstagångsväljare som påminde dem om att de för första gången 
kunde rösta. 
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2.8 Insatser för att utveckla ungdomspolitiska 
stödjepunkter 

 
Redovisa myndighetens insatser för att utveckla ungdomspolitiska stödjepunkter 
samt beskriva inriktningen på de olika stödjepunkternas verksamheter 
 
Genomförande och utfall: 
Syftet med ungdomspolitiska stödjepunkter är att de ska kunna fungera som en resurs i 
Ungdomsstyrelsens arbete för att stödja all utveckling (verksamhet, utbildningsmetoder, 
arbetssätt m.m.) lokalt, regionalt eller i en tematiskt miljö som är relaterad till den 
svenska ungdomspolitiken.  
 
Förutom specifik inriktning kommer alla ungdomspolitiska stödjepunkter att agera som 
kunskapsbärare av den svenska ungdomspolitiken. De kommer även att spela en aktiv 
roll inom EU-programmet Ungdom. Dessutom ska de agera ”känselspröt” för att känna 
av den utveckling som berör ungas villkor inom stödjepunktens område. De ska dels 
vara inspiratörer till utvecklingen av den framtida svenska ungdomspolitiken, dels syn-
liggöra erfarenheter som framkommit på nationell nivå. 
 
Under verksamhetsåret har Ungdomsstyrelsen genomfört diskussioner med åtta aktörer 
utifrån tanken att utveckla ungdomspolitiska stödjepunkter runt om i Sverige. Detta har 
gjorts genom samtal med aktörerna var och en och genom en konferens på Lidingö 
folkhögskola den 26−27 september 2002. Ett avstämningsmöte med flertalet av dessa 
aktörer gjordes den 18 november i Karlstad, dagen före Ungdomsstyrelsens rikskonfe-
rens på samma plats. 
 
Under december månad kom Ungdomsstyrelsen överens med sex av dessa aktörer att 
påbörja ett utvecklingsarbete för att bli ungdomspolitiska stödjepunkter. Dessa aktörer 
är (inriktning inom parentes): Föreningen Communicare (entreprenörskap), Stiftelsen 
Kulturförökarna (kultur i förorterna), Föreningen Astrid Lindgrens hembygd (ungdom 
som resurs i samhällsutvecklingen), Utvecklingscenter Ungdom & Fritid (inom det fri-
tidspolitiska området), Nätverket Växjö-Jönköping-Lidköping (inkludering och utveck-
ling av mötesplatser) och den ungdomspolitiska stödjepunkten i Kalmar (internationell 
verksamhet). 
 
Övriga aktörer som deltagit i diskussioner om att vara ungdomspolitiska stödjepunkter 
är Fryshuset – nätverk för eldsjälar och Länsstyrelsen i Östergötland. 
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2.9 Motverka segregationen i stadsdelar som omfattas av 
lokala utvecklingsavtal 

  
Beskriva på vilket sätt myndigheten planerat och medverkat i arbetet med att 
motverka segregationen i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal 
inom ramen för den nationella storstadspolitiken samt hur myndigheten har sam-
verkat med Integrationsverket kring utvärderingen av de lokala utvecklings-
avtalen 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen är en av myndigheterna i Storstadsdelegationens centrala myndig-
hetsreferensgrupp. Under 2002 har myndigheten deltagit i ett flertal möten, konferenser 
och temaseminarier inom storstadssatsningen. Representanter för Ungdomsstyrelsen 
fanns med som stöd i planering och utformning av temaseminariet Ungdomars röster i 
Botkyrka. 
 
Ungdomsstyrelsen har under året framförallt arbetat gentemot storstadskommunerna 
genom utvecklingsinsatser inom den kommunala ungdomspolitiken, genom satsningar 
på fritid och föreningsliv samt genom internationellt ungdomsutbyte. 
 
En stor del av Sveriges ungdomar bor i storstäderna. Det finns stora lokala skillnader 
men ungdomsgruppen är stor i de flesta av storstadssatsningens områden. Därmed är 
storstäderna en naturlig och viktig målgrupp för Ungdomsstyrelsen.  
 
Eftersom en stor del av befolkningen är ung ställer det krav på kommunerna att föra en 
medveten ungdomspolitik. Några av kommunerna har i de lokala utvecklingsavtalen 
särskilt prioriterat barn och ungdomar. Men barnperspektivet är betydligt starkare än 
ungdomsperspektivet. De åtgärder som berör ungdomar är främst kopplade till grund-
skolan. Den verksamhet som riktar sig till äldre ungdomar är framförallt förebyggande. 
 
De ungdomspolitiska målen får inte särskilt stort genomslag inom storstadspolitiken 
eller i de lokala utvecklingsavtalen. Detta har föranlett Ungdomsstyrelsen att på olika 
sätt försöka verka för att ungdomspolitiska aspekter ska få större utrymme. Myndighe-
ten har i olika sammanhang belyst målen för den nationella ungdomspolitiken och med-
verkat till att föra en dialog om ungdomsperspektivet inom storstadssatsningen. På 
Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2002 utsågs Botkyrka till Årets ungdomskommun. Ett 
annat exempel på hur myndigheten arbetar med ungdomspolitik i storstäderna är att två 
av de kommuner som deltar i pilotprojektet LUPP – lokal uppföljning av ungdomspoli-
tiken, är storstadskommuner; Malmö och Huddinge. I och med deras medverkan i pro-
jektet får myndigheten ytterligare möjligheter att betona ungdomsperspektivet i stor-
stadsområdena, men också att arbeta fram ungdomspolitiska verktyg som är anpassade 
till storstädernas särskilda förutsättningar. 
 
Under året har myndigheten alltmer kommit att arbeta med ett inkluderingsperspektiv i 
satsningar på fritid och föreningsliv samt internationellt ungdomsutbyte. Genom stats-
bidraget till ungdomsorganisationerna bidrar myndigheten till att stödja ungdomar som 
arbetar lokalt i storstadsområdena. Inom en rad arvsfondssatsningar; ungas egen organi-
sering, generationsövergripande arbete samt utveckling av nyskapande lokal ungdoms-
verksamhet har myndigheten beviljat bidrag till en rad projekt i storstadsområdena, 
bland annat projekt kring integrations- och jämställdhetsfrågor. Inom EU-programmet 
Ungdom är inkludering ett av de mest prioriterade områdena och antalet inkluderings-
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projekt har ökat under 2002. Myndigheten har då valt att satsa på ungdomar som inte 
annars har möjlighet till internationella kontakter. 
 
Under 2002 har myndigheten funnits med som diskussionspart till Integrationsverkets 
utvärderingsgrupp i frågor som rör ungdomars situation i storstadsområdena. Frågan är 
något problematisk eftersom det inte finns något målområde som direkt berör ungdo-
mar. I Integrationsverkets rapport 2001:06, Målområdesanalyser och indikatorer, kon-
staterades det att ungdomar riskerar att bli osynliga i utvärderingen eftersom insatserna 
inom ramen för storstadssatsningen i praktiken berör gruppen i liten omfattning och att 
det är svårt att få fram statistiska data för denna grupp. 
 
 

2.10 Bedömning av resultat 
 
Myndigheten anser det inte vara möjligt att utifrån några vetenskapliga grunder bedöma 
i vilken utsträckning verksamhetsmålet har uppfyllts, dvs. om ungdomars levnadsför-
hållanden på olika samhällsområden har förbättrats genom en sektorsövergripande ung-
domspolitik. Bedömningen av resultatet får istället ske genom att föra en diskussion om 
relationen mellan ungas levnadsförhållanden och en sektorsövergripande ungdomspoli-
tik på nationell respektive kommunal nivå. 
 
På nationell nivå utgår den sektorsövergripande ungdomspolitiken från tre övergripande 
mål och 32 specificerade delmål som följts upp årligen enligt en modell som påbörjades 
år 2000. Ungdomsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att genomföra en s.k. fördjupad 
analys av utvecklingen av ungdomars villkor i förhållande till målen för ungdomspoliti-
ken. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2003. Ungdomsstyrelsen kommer där-
för att återkomma med en mer grundlig bedömning av denna fråga i den fördjupade 
analysen. Myndigheten kan dock konstatera att de ungdomspolitiska målen än så länge 
haft en begränsad styreffekt, dvs. deras betydelse för att påverka resursfördelning och 
arbetssätt hos myndigheter har i de flesta fall varit marginell. Målen kanske i första 
hand haft funktionen att peka på områden där regeringen önskar mer kunskap om ut-
vecklingen av ungas levnadsvillkor. I detta avseende har målen genom den årliga upp-
följningsrapporten främst bidragit till att få en mer samlad kunskap om ungas villkor 
inom olika områden. Det är dock ganska få fall där själva uppföljningen i sig resulterat i 
att de berörda myndigheterna tagit fram data eller kunskap som annars inte skulle ha 
varit tillgänglig. I vilken utsträckning den kunskap som genererats av den sektorsöver-
gripande uppföljningsmodellen kan bidra till att förbättra ungas levnadsförhållanden är 
främst beroende av om denna kunskap upplevs som användbar och används som 
beslutsunderlag av olika beslutsfattare. 
 
På kommunal nivå ser vi en utveckling där flera kommuner själva uppger att de har eller 
arbetar med att utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik. De är dock fortfarande 
en klar minoritet, 52 kommuner, som anger att de t.ex. har en ungdomspolitisk hand-
lingsplan eller någon annan form av mål- och strategidokument. Avsaknaden av en 
handlingsplan är emellertid inte liktydigt med att en aktiv ungdomspolitik saknas. En 
förutsättning för att kunna uttala sig om relationen mellan sektorsövergripande kommu-
nal ungdomspolitik och utvecklingen av ungas levnadsförhållanden är att det finns en 
uppföljning på kommunal nivå av ungas levnadsförhållanden. Relevanta nationella data 
som går att bryta ned på kommunnivå saknas inom många av de områden som är bety-
delsefulla för ungas levnadsförhållanden. En motsvarande uppföljning för att utveckla 
relevanta kommunala data saknas också i de flesta kommuner. Projektet lokal uppfölj-
ning (LUPP) försöker stimulera utvecklingen av en relevant kommunal kunskapsbas 
som grund för att såväl utveckla som följa upp resultatet av en sektorsövergripande 
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ungdomspolitik i enskilda kommuner. Myndigheten anser det önskvärt att i framtiden 
kunna göra fallstudier av enskilda kommuner med syftet att analysera i vilken utsträck-
ning man kan påvisa positiva effekter av en aktiv ungdomspolitik på ungas levnadsför-
hållanden och attityder. 
 
Myndighetens bedömning är att ungas inflytande eller möjlighet att påverka ofta är det 
centrala temat och främsta uttalade syftet i de kommuner som säger sig ha en sektorsö-
vergripande ungdomspolitik. Antalet inflytandeforum har successivt ökat under de 
senaste åren och under år 2002 finns sådana forum i en majoritet av landets kommuner. 
Det är vår bedömning att Ungdomsstyrelsens utvecklingsarbete i denna frågan haft en 
tydlig påverkan på kommunernas arbete med ungas inflytande. Myndigheten tycker sig 
dock också kunna se ett tydligt ökat intresse från kommunala företrädare för 
myndighetens verksamhet mer generellt och för olika aspekter av en 
sektorsövergripande ungdomspolitik. Förutsättningarna är därför goda för en positiv 
utveckling av antalet kommuner som i framtiden utvecklar en sektorsövergripande 
ungdomspolitik utifrån ambitionerna att förbättra och följa upp ungas 
levnadsförhållanden. 
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3 Ungdomars situation och villkor 
 
 
Inom denna verksamhetsgren finns följande huvudsakliga verksamhet för myndigheten: 

- myndighetens egen utredningsverksamhet och annan faktainsamling om ungas 
situation och villkor, 

- medverkan i externa utredningar och referensgrupper om ungas situation och 
villkor samt utarbetande av remissyttranden, 

- informations- och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker inom 
ungdomsområdet, 

- informationsspridning om ungas situation och villkor. 
 
Verksamhetsgrenen Ungdomars situation och villkor, totala kostnader och finansiering, budgetåren 
2002, 2001 och 2000 i tkr 

Budgetåret 2002 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000
Kostnader  
Lön inkl MGK 3 341 3 206 3 993
Övriga driftkostnader 978 696 1 520
Summa kostnader 4 319 3 902 5 513
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29.1 3 645 3 679 4 464
Kulturdepartementet 0 27 483
Näringsdepartementet 0 0 177
Justitiedepartementet 552 13 69
Skolverket 0 13 69
Utvecklingsrådet 35 40 0
Privata sektorn 0 0 14
Intäkter 55 122 257
Summa finansiering 4 287 3 894 5 533
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 32 tkr, budgetåret 2002, se avsnittet verksamhetsöversikt, s.6.  

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

• redovisa antalet utredningar om ungas situation och villkor som myndigheten 
initierat, genomfört eller medverkat i under året samt den huvudsakliga inrikt-
ningen, 

 
• redovisa dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats mel-

lan organisationerna, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten 
dessa organisationer har genomfört,  

 
• redogöra för aktiviteter med syftet att stärka kunskapsöverföringen mellan fors-

kare, beslutsfattare och praktiker vad gäller ungdomspolitiskt relevant forskning. 
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3.1 Antalet utredningar om ungas situation och villkor 
 
Redovisa antalet utredningar om ungas situation och villkor som myndigheten 
initierat, genomfört eller medverkat i under året samt den huvudsakliga inrikt-
ningen 
 
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 innefattar såväl 
offentliga utredningar som enskilda forsknings- och utredningsuppdrag med denna in-
riktning. Utredningar som myndigheten initierat har tolkats som pågående utredningar, 
dvs. utredningar myndigheten har tagit initiativ till och finansierat men som ännu inte 
var slutförda vid utgången av år 2002. Utredningar som myndigheten genomfört har 
tolkats som slutförda utredningar, dvs. utredningar myndigheten har tagit initiativ till 
och finansierat och som har slutförts under år 2002. Utredningar som myndigheten har 
medverkat i har i vår tolkning innefattat tre olika typer av medverkan. Dels formell 
medverkan i externa utredningar och tillhörande referensgrupper, dels informell med-
verkan genom att bistå med utredningskompetens och underlag till externa utredningar, 
dels vår medverkan i form av formella remissyttranden över utredningar.  
  
Utredningar om Ungas situation och villkor år 2002 år 2001 
Initierat 15 14 
Genomfört 14 4 
Medverkat 36 44 
varav formell medverkan 8 9 
varav informell medverkan 13 6 
varav remissyttranden 17 29 
 
 
Av de initierade utredningarna är sju av 15 kommunala enkätstudier till ungdomar inom 
ramen för projektet Lokal uppföljning (LUPP). Huvuddelen av tiden och resurserna för 
myndighetens egen utredningsverksamhet under 2002 låg på några större utredningar 
som samtliga ska avslutas under våren 2003: Attityd- och värderingstudien, Fördjupad 
analys och Ung i Demokratin.  
 
Av de genomförda utredningarna är åtta av 14 relaterade till det s.k. Samverkanspro-
jektet som avslutades under året och där myndigheten gav externa forskare i uppdrag att 
genomföra enskilda utredningar om olika aspekter av projektet.  
 
Med medverkan i utredningar avses här den formella medverkan i tre statliga offentliga 
utredningar (SOU), fyra regeringsuppdrag tillsammans med andra myndigheter samt ett 
internationellt forskningsprojekt. Den informella medverkan avser fyra utredningar 
genomförda av andra myndigheter, en statlig offentlig utredning, tre utredningar utanför 
statlig sektor samt ett internationellt forskningsprojekt.  
 
Ungdomsstyrelsen har valt att avstå från att yttra sig i sakfrågan i sju av de 17 remissytt-
randen som myndigheten har lämnat. 
 
Myndigheten kan konstatera att myndighetens arbetsinsats i förhållande till de olika 
utredningarna givetvis varierar kraftigt, såväl inom som mellan de olika kategorierna. 
Bakom den kraftiga höjningen av antalet genomförda utredningar ligger framför allt 
slutförandet av det s.k. Samverkansprojektet, som innebar att åtta utredningar överför-
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des från kategorin initierat till genomfört. Att antalet initierade utredningar inte sjunkit 
trots detta förklaras främst av de många enkätstudier som genomförts inom projektet 
lokal uppföljning.  
 
Ämnesmässigt spänner Ungdomsstyrelsens utredningsverksamhet över en rad politik-
områden. Av de utredningar myndigheten initierat eller genomfört behandlar en klar 
majoritet (18) kommunal ungdomspolitik eller lokala förhållanden. Därutöver behandlar 
tre utredningar ungas levnadsförhållanden generellt och två behandlar ungas inflytande. 
De utredningar myndigheten medverkat i formellt eller informellt är spridda över fler 
områden. Områdena fritid/förening (4) respektive sociala frågor/hälsa (4) följt av ut-
bildningsfrågor (4) kan sägas vara de som förekommer flest gånger, även om kategori-
seringen av enskilda utredningar leder till tolkningssvårigheter. 
 
Av de olika kategorierna är det endast antalet avlämnade remissyttranden som kan följas 
bakåt i tiden längre än ett år. Här har en kontinuerlig ökning av antalet avlämnade re-
missyttranden under föregående år (1999−2001) nu förbytts i en kraftig minskning. Det 
är rimligt att anta att denna utveckling i första hand är beroende av det statliga utred-
ningsväsendets cykel under en mandatperiod. Man kan t.ex. förvänta sig att antalet slut-
betänkanden är lågt under ett år med allmänna val.  
 

3.2 Fördelning av bidrag till samlingslokalorganisatio-
nerna 

 
Redovisa dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats mellan 
organisationerna, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa 
organisationer har genomfört 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har i enlighet med regleringsbrevet fördelat 4 miljoner kronor från 
anslag 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler, för ungdomars nyttjande av sam-
lingslokaler. Bidraget fördelades enligt en gemensam ansökan från de samlingslokal-
ägande riksorganisationernas samarbetskommitté, Sam-Sam, på följande sätt för år 
2002. 
 
Bygdegårdarnas riksförbund 1 051 154 kronor
Riksföreningen Våra Gårdar 813 822 kronor
Folkets Hus och Parker (Folkets Hus) 1 088 274 kronor
Folkets Hus och Parker (Folkparker) 716 750 kronor
Sam-Sam  330 000 kronor 
Totalt 4 000 000 kronor
 
 
Utvecklingsarbete och informationsinsatser: 
Av de olika organisationernas redogörelser för sin ungdomsverksamhet framgår att 
Bygdegårdarnas riksförbund till exempel har arbetat för att vidareutveckla den verk-
samhet som startade i och med Bygdgårdarnas ungdomsår 2001. Ett särskilt informa-
tionsmaterial ”Starta ungdomsverksamhet” har utarbetats för att sprida goda exempel. 
En ungdomskonsulent har anställts och ett s.k. Ungdomslyft har initierats med bland 
annat Ungdomsveckor och en digital satsning.  
 
Folkets Hus och Parker har inrättat en tjänst med särskild inriktning på utveckling av 
ungdomsverksamhet. En film Art the Bridge har producerats i syfte att synliggöra 
hiphopkulturen och då särskilt graffiti. För att utveckla och informera om ung kultur i 
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förorten har projektet Kultur i kvarteret startats i samverkan med en rad andra organisa-
tioner.  
 
Bygdegårdarna och Folkets Hus och Parker deltar gemensamt i ett särskilt utvecklings-
arbete för att lyfta fram ungt arrangörskap. I samverkan med bland andra Riksteatern 
anordnas Ungkulturdagarna.  
 
Riksföreningen Våra Gårdar bedriver ungdomsverksamhet i nära samarbete med de 
ungdomsorganisationer som finns knutna till nykterhetsrörelsen. Utvecklings- och 
informationsinsatserna är framför allt inriktade på att tillhandahålla drogfria lokaler och 
att skapa engagemang bland unga för ett drogfritt liv.  
 

3.3 Kunskapsöverföring mellan forskning och praktik 
 
Redogöra för aktiviteter med syftet att stärka kunskapsöverföringen mellan fors-
kare, beslutsfattare och praktiker vad gäller ungdomspolitiskt relevant forskning 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen arbetar löpande med att stärka kunskapsutbytet mellan forskare, 
beslutsfattare och praktiker på området ungdomspolitiskt relevant forskning. Myndig-
heten 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 i samarbete med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 
FAS, publicerat en populärvetenskaplig översikt av aktuell ungdomsforskning. Inom 
ramen för de Allmänna arvsfondssatsningar som myndigheten ansvarar för genomförs 
olika former av seminarier med inbjudna forskare, beslutsfattare och praktiker. Vid 
genomförandet av myndighetens större utredningsuppdrag som t.ex. den värderingsstu-
die som pågått under året, inhämtas synpunkter från såväl forskare som praktiker. Ung-
domsstyrelsen deltar i referensgruppen för ett EU-finansierat forskningsprojekt med tio 
deltagarländer, YOYO-projektet. Projektet syftar bl.a. till att stärka erfarenhetsutbytet 
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 inslag av forskning i programmet än vad som varit fallet 
tidigare år.  
 
Under 2002 startade Ungdomsstyrelsen en uppsatstävling bland landets högskolor och 
universitet. Utgångspunkten för tävlingen är de tre ungdomspolitiska målen, priset är en 
resa till den internationella ungdomsforskningskonferensen i Roskilde, Danmark. 
 
Uppdragsforskning 
Under 2002 hade professor Per Nilsson i uppdrag att genomföra en studie av ungas 
kultur- och fritidsvanor. Resultaten kommer att publiceras under 2003. Projektet var ett 
samarbete mellan Nilsson, Lärarhögskolan i Stockholm, Riksidrottsförbundet, Statens 
kulturråd och Ungdomsstyrelsen. I början av 2003 kommer även resultaten från en 
annan studie om ungas etablering på arbetsmarknaden. Denna har delfinansierats av 
Ungdomsstyrelsen och genomförts av professor Tapio Salonen.  
 
Under året publicerades slutrapporten, sju stycken forskarrapporter och en antologi om 
Samverkansprojektet som bedrevs 1997−2001 i femton olika kommuner runt om i lan-
det. Antologin är ett försök att sprida forskningens resultat på ett attraktivt sätt till dem 
som dagligdags arbetar med ungdomar. 
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3.4 Bedömning av resultat 
 
Myndighetens arbete med att bidra till att kunskapen om ungdomars situation och vill-
kor ska öka i olika myndigheter, organisationer och i kommuner kan delas upp i två 
olika huvuduppgifter; faktainsamling inom området samt informationsspridning till de 
berörda målgrupperna. Därutöver kan myndigheten även stimulera efterfrågan på kun-
skap genom att medverka till ett förhållningssätt hos de berörda målgrupperna där fak-
tainsamling om ungas situation och villkor blir en naturlig del av deras egen verksam-
hetsutveckling. 
 
Faktainsamling handlar om att identifiera kunskapsbehov hos målgruppen. Myndighe-
tens bedömning är att kunskapen hos berörda målgrupper om ungas situation och villkor 
ofta är relativt god när det handlar om den egna specifika verksamheten eller det sak-
politiska område man arbetar med. Däremot saknas ofta kunskap om ungas samlade 
levnadsvillkor och hur utvecklingen av dessa villkor påverkar det egna verksamhets-
området. Man kan säga att kunskapen ofta är sektoriserad.  
 
Myndighetens insamling av fakta som grund för vår kunskap om ungas villkor och situ-
ation 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. Kunskapsinsamlingen har 
under året berört en rad olika ämnesområden. Några huvudområden är sektorsövergri-
pande ungdomspolitik och ungas samlade levnadsvillkor, unga och demokrati samt 
ungas fritid och föreningsliv. Vi kan konstatera att antal genomförda utredningar om 
ungas villkor samt medverkan i olika former av utredningar om ungas villkor har ökat 
under året, undantaget remissyttranden. Det är dock svårt att bedöma huruvida myndig-
hetens arbete med att samla in kunskap har förändrats kvalitetsmässigt under året. 
 
Att just kunskap om ungas situation och villkor berör så många olika ämnesområden 
och många olika politikområden innebär att myndighetens uppdrag i detta avseende i 
princip kan ses som oändligt. Detta gör frågor om avgränsningar och prioriteringar sär-
skilt angelägna. 
 
Myndigheten har under hösten 2002 bedrivit ett aktivt arbete med verksamhetsutveck-
ling och styrning, vilket resulterat i en förändring och ett förtydligande av myndighetens 
verksamhetsområden fr.o.m. år 2003. De fyra verksamhetsområdena fritid och före-
ningsliv, internationellt ungdomsutbyte, kommunal ungdomspolitik och nationell ung-
domspolitik kommer i framtiden att vara grunden för myndighetens avgränsningar för 
faktainsamling och informationsspridning. Detta får också som konsekvens att t.ex. 
myndighetens sammanställning av statistik och medverkan i externa utredningar i första 
hand kommer att avgränsas till aspekter som är relevanta för respektive verksamhetsom-
råde. 
 
Myndighetens informationsspridning till berörda målgrupper sker genom publikationer, 
konferenser, myndighetens webbplats, via mediernas rapportering om vår verksamhet 
m.m. 
 
Myndigheten har under året publicerat 15 publikationer där egna utredningar om ungas 
levnadsvillkor eller erfarenheter från olika former av utvecklingsverksamhet presen-
teras. Ungdomsstyrelsens nyhetsbrev, Brus, fick under året ett nytt och större format 
med väsentligt mer utrymme för information. Brus gavs ut med sex nummer under 2002 
och i en upplaga på över 12 000 exemplar. Brus innehåller bl.a. tematiska fördjupningar 
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inom olika områden och kortfattad information om aktuella rapporter som belyser ungas 
villkor. Samtliga publikationer kan numera även laddas ned från myndighetens webb-
plats vilket har bidragit till att försäljningsintäkterna från dessa har minskat. 
 
Myndigheten bedriver ett aktivt arbete mot medierna och antalet inslag under året där 
myndigheten är nämnd i anslutning till ungdomsfrågor är betydligt högre än tidigare år 
(se vidare avsnitt 7). Det är framförallt Ungdomsstyrelsens medverkan i projekten Ungt 
val respektive Skolval 2002 som bidragit till denna ökning. I samband med valrörelsen 
inför de allmänna valen genomfördes för första gången också särskilda tevedebatter 
med partiledarna med fokus på ungdomar och ungas villkor, något som bidrog till att 
öka intresset för ungas situation hos både myndigheter, organisationer och kommuner.  
 
Ungdomsstyrelsen arbetar målmedvetet med Internet som ett verktyg. Under året 
genomfördes en särskild användarundersökning samt en analys av webbplatsens form-
givning ur ett handikapperspektiv. Flera förbättringar av myndighetens webbplats 
genomfördes också under året. Antalet genomsnittliga unika besökare på webbplatsen 
ökade från i genomsnitt 600 per dag vid årets början till 1 000 besökare vid årets slut. 
Ungdomskanalen – myndighetens webbplats riktad till ungdomar – lades ned under 
hösten och delar av innehållet integrerades i myndighetens webbplats. Syftet var bl.a. att 
skapa en samlad webbplats för myndighetens samtliga målgrupper.  
 
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 målgrup-
pens mottaglighet för ny kunskap. Ungdomsstyrelsens bedömning är att myndighetens 
genomförande och medverkan i konferenser under året nått fler i målgruppen än tidi-
gare. Myndigheten genomförde bl.a. tre regionala ungdomspolitiska konferensen under 
våren. I dessa medverkade cirka 250 personer. I den årliga rikskonferensen deltog drygt 
600 personer vilket är nytt deltagarrekord. 
 
Det är myndighetens bedömning att efterfrågan på kunskap om ungas samlade livsvill-
kor 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 efterfrågan 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, 
även om få kommuner ännu så länge genomför mer systematiska faktainsamlingar inom 
området.  
 
Kunskapsbehovet skiljer sig enligt vår bedömning något mellan de tre målgrupper som 
är specificerade för verksamhetsgrenen. Bland myndigheterna efterfrågas särskilt kun-
skap om attityd- och värderingsförändringar, som ett underlag inför omvärlds- och 
framtidsanalyser av enskilda frågeområden. Även kunskap om övergripande föränd-
ringar av ungas villkor efterfrågas av myndigheter, t.ex. förändringar av övergångs-
mönster inom olika arenor. Bland ungdomsorganisationerna efterfrågas i första hand 
kunskap om ungas förhållande till fritids- och föreningsliv samt om arbetsmetoder som 
går att tillämpa på deras egen verksamhet. Inom kommunerna varierar kunskapsbehovet 
beroende på verksamhetsområde. Generellt kan sägas att inflytandefrågornas starka 
påverkan över utformningen av den kommunala ungdomspolitiken också medför att 
efterfrågan om olika arbetsmetoder runt inflytande och delaktighet är stor. För att kunna 
stimulera kommunernas efterfrågan på kunskap om ungas villkor lokalt är möjligheten 
att jämföra data viktig, antingen med nationella data eller med motsvarande data i andra 
kommuner. Annars tenderar lokala undersökningar att bli av begränsat värde. Inom 
projektet lokal uppföljning (LUPP) utvecklar Ungdomsstyrelsen kommunala enkäter 
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och en databas för resultatinsamling för att på så sätt stimulera kunskapsinsamling om 
ungas villkor i kommunerna samt för att möjliggöra jämförelser mellan kommuner.  
 
Huruvida kunskapen om ungdomars situation och villkor har ökat i olika myndigheter, i 
organisationerna och i kommunerna som en följd av Ungdomsstyrelsens verksamhet är 
dock svårt att uttala sig om generellt. I Ungdomsstyrelsens målgruppsundersökning som 
genomfördes av TEMO under november och december 2002 fanns frågor om myndig-
hetens kunskap om ungas levnadsförhållande i Sverige och om myndighetens förmåga 
att förmedla kunskap inom sitt sakområde. Av de som svarade var 84 procent nöjda med 
myndighetens kunskap och 82 procent var nöjda med förmågan att förmedla denna kun-
skap. Detta är enligt TEMO betydligt högre än genomsnittet i Temos databas för statliga 
verk.  
 
Det är myndighetens bedömning att den mest effektiva strategin för att öka måluppfyl-
lelsen i framtiden är att dels producera efterfrågestyrd ny kunskap inom myndighetens 
verksamhetsområden, dels att stimulera en ökad efterfrågan hos målgrupperna på kun-
skap om ungas villkor och situation som en grund för olika former av verksamhets-
beslut, inte minst för kommunal verksamhet. Det senare kan Ungdomsstyrelsen bidra 
till genom metodutveckling och metodstöd till våra målgrupper inom myndighetens 
specifika verksamhetsområden.  
 

3.5 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
 
3.5.1 Attityd- och värderingsstudie 
 
Regeringen gav den 13 december 2001 Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
attityd- och värderingsstudie bland unga. Regeringen beslutade om särskilda medel för 
studien i två enskilda regeringsbeslut (Ju2001/104/U; Ju2002/3508/U), på sammanlagt 
1 miljon kronor. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2003.  
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4 Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete 
 
Inom denna verksamhetsgren finns följande huvudsakliga verksamhet för myndigheten: 

- insatser för att stödja lokal, regional och central utveckling av sektorsövergri-
pande ungdomspolitik 

- faktainsamling och analys av ungas behov och tillgång på mötesplatser 
- samverkan mellan myndigheter som ger stöd till olika former av ungdomsverk-

samhet 
 
Verksamhetsgrenen Centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete, totala kostnader och finansiering, 
budgetåren 2002, 2001 och 2000 i tkr 
 Budgetåret 2002 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000
Kostnader  
Lön inkl MGK 7 024 6 720 6 573
Övriga driftkostnader 3 116 2 924 4 387
Summa kostnader 10 140 9 644 10 960
  
Finansiering  
Ramanslag 17.29:1 3 343 3 710 3 451
Kulturdepartementet 0 404 20
Allmänna arvsfonden 3 061 3 677 3 471
Kommuner 182 1 015 1 868
Näringsdepartementet 0 42 1 187
Socialdepartementet 0 0 193
AB Svenska Spel 1 925 0 0
Skolverket 60 0 0
Justitiedepartementet 596 0 0
Utvecklingsrådet 36 40 0
Privata sektorn 0 0 14
Intäkter 906 749 776
Summa finansiering 10 109 9 637 10 980
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 31 tkr, budgetåret 2002, se avsnittet verksamhetsöversikt, s 6. 
 
Verksamhetsmål: 
Målet är att centralt, regionalt och lokalt utvecklingsarbete i ungdomsfrågor, med ton-
vikt på ungdomars inflytande, ska öka i betydelse och omfattning. 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska 
 

• redovisa myndighetens insatser med syftet att stödja centralt, regionalt och lokalt 
utvecklingsarbete, 

 
• redovisa och analysera ungdomars behov av och tillgång till ändamålsenliga mö-

tesplatser och i vilken mån ungdomar ges inflytande över verksamheten vid 
dessa, 

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

ungdomsverksamhet 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  
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har i utvecklingsarbetet gentemot kommunerna haft ett nära sam-
arbete med Svenska Kommunförbundet. Myndigheten har främst samverkat kring ut-
vecklingen av kultur- och fritidsfrågor, ökat ungdomsinflytande och utvecklingen av 
kommunal sektorsövergripande ungdomspolitik.  
 
Svenska Kommunförbundet har i samverkan med Ungdomsstyrelsen och ett 10-tal 
kommuner arbetat med frågor kring fritidsgårdspolitik och öppna mötesplatser. Detta 
har bland annat resulterat i en debattskrift om öppna mötesplatser. 
 
Ungdomsstyrelse har liksom tidigare år haft kontakter med enskilda kommuner runt om 
i landet. Representanter från Ungdomsstyrelsen har genomfört ett 40-tal kommunbesök 
för att diskutera med kommunala politiker och tjänstemän om utveckling av ungdoms-
politik. Ungdomsstyrelsen har också deltagit som föreläsare vid ett antal konferenser 
som handlat om olika former av utvecklingsarbete. 
 
Ungdomsstyrelsen genomförde under våren tre konferenser i samverkan med Västerås 
kommun, Östersunds kommun och Båstads kommun på temat utveckling av kommunal 
ungdomspolitik. Konferenserna samlade sammanlagt 250 deltagare från 54 kommuner. 
Inför konferensen fick alla kommuner i uppgift att tydliggöra den egna ungdomspoli-
tiska utvecklingen som innebar att redogöra för vilka handlingsprogram som tagits fram 
och hur ungdomars inflytande tagits tillvara i detta arbete. 
 
Ungdomsstyrelsen har via webbplatsen utökat informationen om kommunal sektorsö-
vergripande ungdomspolitik och en bilaga till Kommunaktuellt framställdes under hös-
ten 2002 riktad till Sveriges kommuner med information om hur de på bästa sätt ska 
kunna få stöd av myndigheten i utvecklingsarbetet.  
 
För sjätte året i rad utsågs Årets ungdomskommun, denna gång Botkyrka. Utmärkelsen 
delades ut av ungdomsministern vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens i 2001 års ung-
domskommun Karlstad. Intresset för konferensen var det största hittills med över 600 
deltagare från ett 100-tal kommuner. Temat för konferensen var kultur och fritid.  
 
En metodskrift ”Hej kommun” som beskriver vad ungdomspolitik kan vara framställdes 
med tanken att användas som diskussionsunderlag för att få igång en dialog med både 
unga och vuxna i kommunerna. Skriften distribuerades till landets samtliga kommuner 
och användes också som ett underlag till de konferenser som Ungdomsstyrelsen anord-
nade på temat.  
 
På den regionala nivån har Ungdomsstyrelsen medverkat vid olika tillfällen och med 
olika aktörer kring regionalpolitiskt utvecklingsarbete med ett ungdomsperspektiv. 
Under 2002 har intresset att samverka med Ungdomsstyrelsen i dessa frågor ökat mar-
kant. Ungdomsstyrelsen har till exempel medverkat vid konferenser och mindre arbets-
möten där olika landsting diskuterat sin roll inom ungdomspolitiken, ofta med fokus på 
ungdomars möjlighet till inflytande. Ungdomsparlament, ungdomsting eller liknande 
ungdomsforum finns nu i tolv landsting.  
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I den nya regionala utvecklingspolitiken ingår bland annat samordning på den nationella 
nivån som en strategi för regional utveckling. Bakgrunden är att statliga insatser inom 
olika politikområden sammantaget skapar goda utvecklingsförutsättningar för lokala 
arbetsmarknadsregioner. Inom arbetet med statliga myndigheters sektorssamordning har 
Ungdomsstyrelsen deltagit i gruppen för området arbetskrafts- och kompetensförsörj-
ning. I Jämtlands och Östergötlands län kommer pilotprojekt inom området att utveck-
las.  
 
Regeringen beslöt den 14 november 2002 att berörda länsstyrelser och självstyrelse-
organ ska utarbeta förslag till regionala tillväxtprogram. Uppdragen gäller under förut-
sättning att kommunala samverkansorgan bildas. Programmen ska genomföras under 
2004−2007. I och med detta uppdrag har några länsstyrelser, som exempelvis Östergöt-
land och några självstyrelseorgan som exempelvis Östsam och regionförbundet i Kal-
mar, påbörjat en dialog med Ungdomsstyrelsen om hur olika ungdomsperspektiv ska 
kunna tydliggöras i kommande tillväxtprogram och hur ungdomars inflytande kan tas 
tillvara i utvecklingsarbetet. Några av dessa aktörer kommer även att finnas med som 
berörda parter kring de ungdomspolitiska stödjepunkter som utvecklades under 2002. 
 
När det gäller ungdomsorganisationernas roll i ungdomspolitiken har Ungdomsstyrelsen 
under året kunnat ge stöd till de politiska ungdomsförbundens möjlighet att verka i sko-
lorna framför allt inför valet i september 2002. Genom en särskild satsning har Sveriges 
Elevråd – SVEA fått stöd till att i samverkan med Valmyndigheten, Skolverket och 
Ungdomsstyrelsen genomföra Skolval 2002. Myndigheten har också gett stöd till Ung-
domsrixdagen (URIX) som arrangerades i Botkyrka och som samlande ett tusental ung-
domar från hela landet.  
 
I början av år 2002 var myndigheten medarrangör till Demokratidagarna i Örebro och 
under Demokrativeckan i Sundsvall arrangerade Ungdomsstyrelsen i samverkan med 
Demokratiinstitutet välbesökta seminarier på temat unga i politiken. Ungdomsstyrelsen 
har också varit medarrangör till en nationell konferens som genomfördes i Hultsfred om 
unga och kulturskapande och som samlade 130 deltagare.  
 
Ett seminarium på temat unga kulturarrangörer genomfördes i Skellefteå i samverkan 
med Statens kulturråd och Skellefteå kommun. Seminariet samlade 60 deltagare. I sam-
verkan med ett nationellt nätverk för studieförbundens kulturverksamheter genomfördes 
en konferens i Örebro om unga och kultur samt studieförbundens roll i ungdomspoliti-
ken. Konferensen samlade 120 deltagare.  
 
Integrationsverket fick ett uppdrag av regeringen i februari 2002 att i samverkan med 
bl.a. Ungdomsstyrelsen ta fram goda exempel och metoder som förebygger konflikter 
mellan individ och familj där orsaken kan vara patriarkala normer. Dessa exempel finns 
redovisade i Integrationsverkets rapportserie 2002:14 ”Lärande exempel – att förebygga 
konflikter mellan individ och familj”.  
 
Till det egna utvecklingsarbetet har Ungdomsstyrelsen knutit ett antal nätverk och refe-
rensgrupper. Feministnätverket består av representanter från olika organisationer som 
arbetar med att stärka flickors villkor. Byråkratilotsnätverket består av representanter 
från ett antal kommuner som arbetat länge med frågor om ungdomsinflytande. Refe-
rensgruppen för fritids- och kulturfrågor med representanter från myndigheter och andra 
centrala aktörer inom området, samt en särskild referensgrupp har diskuterat frågor om 
ungdomsledarrollen i ny tid. Ungdomsstyrelsen har också initierat E-nätverket för 
nationellt erfarenhetsutbyte kring unga och demokratifrågor. 
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Ungdomsstyrelsen efterfrågas i allt större utsträckning som bärare av ungdoms-
perspektivet, ungdomars egenmakt och ungas möjligheter till inflytande i olika former 
av utvecklingsverksamheter. Myndigheten har varit representerad i olika sammanhang 
där den nya ungdomspolitiken diskuterats men också i olika referens- eller arbets-
grupper kring andra utvecklingsfrågor.  
 
Några exempel är Alkoholkommitténs arbete mot alkoholmissbruk, Socialstyrelsens 
beredningsgrupp för drogprevention, Barnombudsmannens arbete kring stress bland 
barn och unga, Barnombudsmannens regeringsuppdrag för att utarbeta modeller för 
lokala företrädare för barn och unga, Nationell samordning för kvinnofrid, Jämställd-
hetskommitté inom NUTEK, Styrgruppen för Riksidrottsförbundets utvecklingsuppdrag 
kring idrottsresurser, referensgruppen för Sveriges Musik- och kulturskoleråds forsk-
ningsprojekt Musikalisk mångfald, Övervakningskommittén för mål 3, Equal och i 
informationsnätverket för Leader samt Demokratiinstitutets styrelse.  
 
Ungdomsstyrelsen är också representerad i Gymnasiekommitténs särskilda referens-
grupp, Samlingslokalutredningen, Vårdalstiftelsens arbete med att ta fram ett nytt 
forskningsprogram kring kulturens och fritidens betydelse för hälsan, EU-programmet 
Urban, Storstadsdelegationens referensgrupp, Arbetsgruppen för information om sexuell 
exploatering av barn samt Arbetsgruppen för brottsförebyggande åtgärder. 
 

4.2 Ungas tillgång till mötesplatser 
 
Redovisa och analysera ungdomars behov av och tillgång till ändamålsenliga 
mötesplatser och vilken mån ungdomar ges inflytande över verksamheten vid 
dessa 
 
Genomförande och utfall: 
I maj månad 2002 presenterade Ungdomsstyrelsen ”Ung 2002 – andra årets uppföljning 
av den nationella ungdomspolitiken” för regeringen. Ett av delmålen som redovisas där 
berör ändamålsenliga mötesplatser. Det material som bildar underlag för redovisningen 
har dock några år på nacken. Svenska Kommunförbundet genomförde år 2000 en 
undersökning om mötesplatser för unga i kommunerna. Denna visar bl.a. att antalet fri-
tidsgårdar i kommunerna minskat med 217 mellan åren 1990 och 2000. År 2000 fanns 
1 350 fritidsgårdar. Det är framför allt de kommunala gårdarna som försvunnit. De som 
huvudsakligen besöker fritidsgårdarna är killar och högstadieungdomar och det är också 
de som är de mest frekventa besökarna. En annan utredning visar också att det till större 
delen är ungdomar från socialgrupp tre som använder fritidsgården (SOU 1996:3). 
 
I slutet av 2002 skickade Ungdomsstyrelsen ut en enkät till landets samtliga kommuner 
och till stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Enkäten besvarades av 221 av 
289 kommuner och 42 av 49 stadsdelar. Det ger en svarsfrekvens på 76 respektive 86 
procent. I enkäten ställdes frågor om antalet mötesplatser för yngre (skolår 7–9) och 
äldre (gymnasiet eller äldre) ungdomar samt hur många av dessa som drevs i kommunal 
regi. Ungdomsstyrelsen definierar mötesplatser som lokaler med öppen fritidsverksam-
het, men inkluderar inte idrottsanläggningar. Mötesplatserna kan vara helt eller delvis 
finansierade med offentliga medel och verksamheten kan bedrivas av kommunen själv 
eller i samarbete med andra.  
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Vi har valt att studera förekomsten av mötesplatser utifrån s.k. H-regioner1 för att kunna 
analysera eventuella skillnader mellan storstad och glesbygd. Skalan går från H-region 
1, där tätbefolkade kommuner i storstadsregioner finns till H-region 6 som innefattar de 
mest glest befolkade kommunerna. Det totala antalet mötesplatser som finns för yngre 
och äldre ungdomar i kommunerna fördelat på H-regioner framkommer i tabellen 
nedan. I resultaten för Stockholm, Göteborg och Malmö ingår svaren på de frågor som 
specifikt riktats till kommunernas stadsdelar. 
 

Mötesplatser för yngre och äldre ungdomar i H-regioner    
               
  Yngre ungdomar   Äldre ungdomar    

  Antal Kommunalt Mötesplatser Antal Kommunalt Mötesplatser   
H-region mötesplatser drivna (%) per kommun mötesplatser drivna (%) per kommun   

1 144 84 7,6 40 94 2,1   
2 192 79 9,4 91 81 4,6   
3 465 70 6,9 176 72 2,6   
4 277 62 4,3 138 76 2,1   
5 85 75 7,1 34 79 2,8   
6 113 58 2,9 65 58 1,7  

Totalt 1 276 71 6,4 544 77 2,7  
        
 
Tabellen över mötesplatser i H-regioner avslöjar att frekvensen av mötesplatser skiljer 
sig beroende på regionens befolkningsstruktur. När man ser till mötesplatser i storstads-
regionerna utmärker sig Stockholm och Södertälje A-region genom att ha ett litet antal 
mötesplatser i förhållande till Göteborg och Malmö/Lund/Trelleborg. Det är framförallt 
Göteborgsregionen som har ett förhållandevis stort antal mötesplatser.  
 
En annan tendens materialet visar är att kommunerna i H-region 5, såsom Söderhamn, 
Gotland och Östersund, som är medelstora men med en ganska liten befolkningstäthet, 
har ett stort antal mötesplatser för såväl yngre som äldre ungdomar. Däremot har de 
medelstora kommunerna med en större befolkningstäthet i H-region 4, såsom Älmhult, 
Katrineholm och Arboga, ganska få mötesplatser. Att de folkrika kommunerna i H-
region 3 som minst är tre gånger så tätbefolkade som de mest glesbefolkade 
kommunerna i H-region 6 inte avspeglar sig i antalet mötesplatser är värt att notera. 
Relativt och generellt sett är det fler mötesplatser per invånare i glesbygdsområden än i 
tätbefolkade områden.  
 
Av enkätsvaren kan man också utläsa i vilken utsträckning ungdomar, enligt kommu-
nernas bedömningar, varit delaktiga i planeringen av mötesplatsernas verksamhet. Av 
de kommuner som svarat hävdar 27 procent att ungdomar varit delaktiga i stor utsträck-
ning och 63 procent i viss utsträckning, 7 procent har svarat att ungdomarna inte alls 
varit delaktiga i planeringen av mötesplatserna och 2 procent av kommunerna besvarade 
inte frågan. Motsvarande siffror för stadsdelarna är att 21 procent av ungdomarna varit 
med i stor utsträckning och att 71 procent har varit med i viss utsträckning.  

                                                 
1 De, i detta fall, sex H-regionerna är uppdelade enligt följande. H1 är Stockholm/Södertälje A-region. H2 
är Göteborgs A-region och Malmö/Lund/Trelleborgs A-region. H3 är kommuner med mer än 90 000 
invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum. H4 är kommuner med mer än 27 000 och 
mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mer än 300 000 
invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt. H5 är kommuner med mer än 27 000 invånare och 
mindre än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum samt med mindre än 300 000 
invånare inom 100 kilometers radie från samma punkt. H6 är kommuner med mindre än 27 000 invånare 
inom 30 kilometers radie från kommuncentrum. (Med kommuncentrum avses den folkrikaste 
församlingen i kommunen.)  
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Myndigheten har inte tillgång till någon grundlig undersökning av ungas behov av 
mötesplatser. Frågeställningar från en enkätundersökning inom ramen för projektet 
lokal uppföljning (LUPP) som genomförts i fyra kommuner under 2002 kan dock ge en 
viss fingervisning om vilka typer av mötesplatser som unga saknar i sin hemkommun. 
Resultaten kan dock inte generaliseras till landet som helhet.  
 
Resultatet av en öppen fråga om vilka mötesplatser ungdomarna saknar i den egna kom-
munen visar att det främst är olika typer av idrotts- och spelaktiviteter och tillhörande 
lokaler som efterfrågas. Bland såväl killar som tjejer är det denna typ av aktiviteter eller 
lokaler som är mest önskvärda. Efter idrotts- och spelaktivitetslokaler önskar sig ung-
domarna, framförallt tjejerna, fler mötesplatser för unga, både i allmänhet och specifika 
mötesplatser öppna på kvällstid. Det är framförallt de äldre ungdomarna mellan 16 och 
18 år som saknar sådana mötesplatser. 
 

4.3 Samverkan mellan bidragsgivande myndigheter 
 
Redovisa hur samverkan mellan myndigheter som ger bidrag till olika typer av 
ungdomsverksamhet 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 
för närvarande, förutom Ungdomsstyrelsen också Arvsfondsdelegationen, Statens Folk-
hälsoinstitut, Integrationsverket, Konsumentverket, Statens kulturråd samt Stiftelsen 
Framtidens kultur.  
 
Målsättningen med nätverket är att hitta smidiga och kvalitativt bra former för att ge en 
samlad information till allmänheten om respektive myndighets olika bidragsmöjligheter, 
men också att utveckla informationsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan de olika 
myndigheterna. Under året har diskussioner förts kring uppföljning och utvärdering av 
olika satsningar och projekt samt former för att sprida erfarenheter vidare. Varje repre-
sentant från respektive myndighet ansvarar också för att inom sin egen myndighet på 
bästa sätt sprida informationen från nätverket vidare till den det berör och ansvar för att 
uppdatera nya representanter i nätverkets arbete.  
 
Under året utgavs den fjärde upplagan av foldern ”Stöd till lokal ungdomsverksamhet”, 
som är en samlad presentation av olika former av statligt stöd till utveckling av lokal 
ungdomsverksamhet. Dessutom har även andra statliga bidragsgivare än de som ingår i 
nätverket tagits med i stödfoldern samt ett urval fonder och stiftelser. Stödfoldern finns 
också att tillgå i sin helhet på Ungdomsstyrelsens webbplats där informationen upp-
dateras löpande under året. Information om möjligheter till stöd för lokal ungdoms-
verksamhet presenteras även på respektive myndighets webbplats. En ny upplaga av 
foldern ”Stöd till lokal ungdomsverksamhet” kommer att ges ut hösten 2003. 
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4.4 Bedömning av resultat 
 
Ungdomsstyrelsens utvecklingsarbete gentemot såväl landets kommuner som regioner, 
landsting som andra myndigheter har ökat i omfattning jämfört med tidigare år.  
 
Myndighetens 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 sektorsövergripande ungdomspolitik.  
 
Ungdomsstyrelsen verkar på en rad områden, både som aktiv utvecklare inom enskilda 
sektorer och som koordinator för utveckling av mer sektorsövergripande ungdomspoli-
tik. Under 2002 har också arbetet med ungdomspolitiska stödjepunkter utvecklats i syfte 
att underlätta ett brett lokalt och regionalt utvecklingsarbete. 
 
Ett konkret resultat av sektorsövergripande samverkan på central nivå är det nätverk för 
centrala bidragsgivare som utvecklats. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att detta 
samarbete ger en bra möjlighet till samordning och erfarenhetsutbyte mellan olika myn-
digheter med uppgift att fördela stöd till utveckling av olika ungdomsverksamheter. 
Denna myndighetssamverkan bidrar också till att ge allmänheten lättillänglig informa-
tion om olika möjligheter till stöd för lokal utveckling. 
 
Ungdomsstyrelsen har också på andra sätt deltagit som samverkanspart tillsammans 
med olika myndigheter och organisationer inom en rad olika områden där verksamheter 
med fokus på ungdomars inflytande har utvecklats. Myndigheten har bland annat foku-
serat särskilt på utveckling av ungas inflytande i skolan och ungas engagemang i parti-
politiken.  
 
I frågor om ungas möjlighet till inflytande blir tillgången på ändamålsenliga mötesplat-
ser för unga en viktig del. Denna fråga har särskilt uppmärksammats under året. Av de 
undersökningar som gjorts framgår att äldre ungdomar generellt har färre mötesplatser 
till sitt förfogande än yngre. Relativt och generellt sett är det också fler mötesplatser per 
invånare i glesbygdsområden än i tätbefolkade områden. Enligt kommunernas bedöm-
ning har unga själva, i stor eller viss utsträckning, i nio av tio kommuner varit delaktiga 
i planeringen av verksamheterna i de mötesplatser som finns. 
 
Under 2002 har intresset att samverka med Ungdomsstyrelsen ökat markant från lands-
ting och regioner. Ungdomsstyrelsen har på olika sätt aktivt tagit del i regionalpolitiskt 
utvecklingsarbete med fokus på ungdomsinflytande. Ungdomsparlament, ungdomsting 
eller liknande ungdomsforum finns i tolv landsting. Hur ett ungdomsperspektiv ska 
kunna tydliggöras i kommande tillväxtprogram är också en viktig del i regional utveck-
ling där ett nytt fördjupat länsstyrelsesamarbete har inletts.  
 
Myndigheten har fortsatt att arbeta aktivt gentemot landets kommuner inom ramen för 
särskilda regeringsuppdrag som utveckling av kultur- och fritidsfrågor, ungas egen 
organisering och sektorsövergripande samverkan, vilket inneburit både stöd ur All-
männa arvsfonden till olika utvecklingsprojekt och en mängd kommunkontakter under 
året. 
 
För sjätte året i rad utsågs Årets ungdomskommun vid Ungdomsstyrelsens rikskonfe-
rens i Karlstad. Intresset för konferensen var det största hittills med över 600 deltagare 
från ett 100-tal kommuner.  
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Samverkan med Svenska Kommunförbundet har ytterligare förstärkts under året och det 
nära samarbetet har fortsatt kring utveckling av ungas mötesplatser, ungas inflytande 
över kultur- och fritidsverksamheten i kommunerna samt kring det särskilda demokrati-
projekt som bedrivits av Kommunförbundet i samverkan med Landstingsförbundet. 
 

4.5 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
 
4.5.1 Medel till utveckling av ungas egen kulturverksamhet  
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 20 december 2001 (Ju2001/7465/U) att ställa 2 750 000 mil-
joner kronor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för utveckling 
av ungas egen kulturverksamhet. Av medlen fick Ungdomsstyrelsen disponera högst 
500 000 kronor för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av 
stödet samt för utvärdering.  
 
 
4.5.2 Medel till utveckling av nya lokala lösningar för ungdomars 

fritidsverksamhet  
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 20 december 2001 (Ju2001/7464/U) att ställa 2 miljoner kro-
nor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för utveckling av nya 
lokala lösningar för ungas fritidsverksamhet. Av medlen får Ungdomsstyrelsen dispo-
nera högst 800 000 kronor för handläggning och informationsinsatser i samband med 
fördelning av stödet. 
 
 
4.5.3 Medel till utveckling av ungdomars möjlighet till organisering  
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 21 februari 2002 (Ju2001/8057/U) att ställa 12 miljoner kro-
nor ur Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande till stöd för utveck-
lingen av ungdomars möjlighet till organisering. Ungdomsstyrelsen får disponera högst 
1 miljon kronor av medlen handläggning, informationsinsatser, utvärdering och erfaren-
hetsspridning i samband med fördelning av stödet. 
 
 
4.5.4 Medel till ungdomars arbete med generationsövergripande frågor  
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 25 oktober 2001 (Ju2001/7167/U) att ställa 2 miljoner ur 
Allmänna arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande till stöd för ungdomars arbete 
med generationsövergripande frågor. Ungdomsstyrelsen får disponera 200 000 kronor 
av medlen för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av stö-
det.  
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4.5.5 Medel till att stärka flickors villkor  
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 15 november (Ju2001/120/U) att ställa 3 miljoner ur All-
männa arvsfonden till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till projekt som syftar till 
att stärka flickors villkor. Ungdomsstyrelsen får disponera högst 300 000 kronor av 
medlen för handläggning och informationsinsatser i samband med fördelningen av stö-
det.  
 
 
4.5.6 Medel till projektet Skolval 2002 – demokratistöd med Internet  
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 12 februari 2002 (Ju2001/6515/D) att bevilja Ungdomsstyrel-
sen bidrag med 500 000 kronor för genomförande av det andra året av projektet Skolval 
2002 – demokratistöd med Internet. Ungdomsstyrelsen har tagit initiativ till projektet, 
vars syfte har varit att dels underlätta för elever och skolor att delta i skolvalet 2002, 
dels öka intresset för demokratifrågor bland landets elever. 
 

4.6 Övriga uppdrag och samarbete 
 
4.6.1 Utvärdering av skolval i samverkan med Skolverket  
 
Ungdomsstyrelsen har i samverkan med Skolverket utvärderat genomförandet av Skol-
val 2002. Resultatet kommer att redovisas i en rapport till regeringen. Utvärderingen 
ska också finnas med som ett underlag i Skolverkets rapport till regeringen angående 
vilka möjligheter som finns för politiska partier, deras ungdomsförbund och andra sam-
hällspolitiska organisationer att verka i skolan och delta i undervisningen. Ungdomssty-
relsen har beviljats 60 000 kronor av Skolverket för genomförandet av utvärderingen. 
 
 
4.6.2 Samarbete med AB Svenska Spel  
 
Ungdomsstyrelsen har tecknat ett avtal om ett informationssamarbete med AB Svenska 
Spel. Syftet är att informera om hur överskottet från AB Svenska Spels värdeautomater 
bidrar till att uppnå riksdagens mål för ungdomspolitiken och att informera om AB 
Svenska Spels arbete med spelansvar. Informationen sker huvudsakligen genom webb-
platsen Ungt Föreningsliv. För denna insats har Ungdomsstyrelsen tilldelats 2 miljoner 
kronor från AB Svenska Spel. 
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5 Bidrag till ungdomsorganisationer 
 
Inom denna verksamhetsgren finns följande huvudsakliga verksamhet för myndigheten: 

- fördelning av grundbidrag respektive särskilt bidrag till ungdomsorganisationer 
- insatser för förnyelse och utveckling av föreningslivet 
- fördelning av överskottet från AB Svenska Spels värdeautomatspel till stöd för 

ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 
 
Verksamhetsgrenen Bidrag till ungdomsorganisationer, totala kostnader och finansiering, budgetåren 
2002, 2001 och 2000 i tkr  

 Budgetåret 2002 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000
Kostnader  
Lön inkl MGK 2 425 2 207 2 243 
Övriga driftkostnader 454 494 505
Summa kostnader 2 879 2 701 2 748
  
Finansiering  
Ramanslag 17.29:1 2 758 2 532 2 401
Näringsdepartementet 0 0 178
Kulturdepartementet 0 0 20
Utvecklingsrådet 35 40 0
Privata sektorn 0 0 14
Intäkter 54 121 155
Summa finansiering 2 847 2 693 2 768

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 32 tkr, budgetåret 2002, se avsnittet verksamhetsöversikt, s 6. 

 
Verksamhetsmål: 
Målet är, att genom fördelning av bidrag 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 enga-
gera 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 dels för att ungdomar ska känna sig 
uppmuntrade att engagera sig i olika typer av föreningar, dels för att förnya och 
utveckla föreningslivet, 

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

Spels värdeautomatspel. 
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5.1 Grundbidrag och särskilt bidrag 
 
Redovisa vilka organisationer som erhållit grundbidrag respektive särskilt bidrag 
och med vilka belopp 
 
Genomförande och utfall: 
 
Fördelning av grundbidrag mellan olika organisationer 2000, 2001 och 2002 

 2002 2001 2000 
Organisationer Antal Bidrag Antal Bidrag Antal Bidrag

Allmänna org * 21 26 576 372 21 30 974 475 20 32 495 241
Politiska org 6 4 599 217 6 4 409 500 6 4 945 696
Invandrarorg 10 7 631 610 9 8 671 500 9 9 158 266
Nykterhetsorg 6 4 193 413 6 4 863 950 6 5 304 223
Handikapporg 9 3 321 516 9 3 351 425 9 3 377 699
Religiösa org 12 17 040 677 11 19 279 800 11 20 138 910

Summa: 64 63 362 805 62 71 550 650 61 75 420 035
 

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

 
 
Fördelning av grundbidrag per organisation bå 2002 

Organisation Totalt bidrag 2002

 
Allmänna organisationer  
Elevorganisationen 532 773
Fältbiologerna  394 376
Förbundet Aktiv Ungdom 1 717 760
Förbundet Skog och Ungdom 422 744
Förbundet Ung Företagsamhet 720 759
Förbundet Unga Forskare  342 276
Förbundet Vi Unga 973 195
Kontaktnätet 1 013 101
Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation, MoKS 933 430
Riksförbundet Sveriges 4H 1 525 666
Riksförbundet Unga Musikanter 1 760 365
Röda Korsets Ungdomsförbund  393 846
Skytterörelsens Ungdomsorganisation 3 174 830
CISV Sverige   356 478
Svenska Scoutförbundet 4 561 448
Sveriges Hundungdom 497 521
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, SVEROK 3 058 288
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 655 786
Sveriges Schackförbund 1 319 120
UNGiKÖR  541 322
Unga Örnars Riksförbund 1 681 288
  
Politiska organisationer  
Centerpartiets Ungdomsförbund 524 934
Fria Moderata Studentförbundet 365 900
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  355 950
Moderata Ungdomsförbundet 770 272
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 1 291 207
Ung Vänster 1 290 954
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Invandrarorganisationer  
Serbiska Ungdomsorganisationen (f.d. Allserbisk-Jugoslaviska Ungdomsförbundet)  828 546
Assyriska Ungdomsförbundet  740 869
Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 563 305
Bosnisk-Hercegovinska ungdomsförbundet i Sverige 517 920
Grekiska Ungdomsförbundet 540 825
Serbiska Ungdomsförbundet 975 908
Sverigefinska Ungdomsförbundet 567 535
Sveriges Unga Muslimer 1 214 792
Syrianska Ungdomsförbundet 987 234
Turkiska Ungdomsförbundet 694 676
  
Nykterhetsorganisationer  
IOGT-NTO:s Juniorförbund 1 323 698
MHF-Ungdom 605 105
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 666 134
Svenska Frisksportförbundet 588 412
Sveriges Blåbandsungdom  372 516
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 637 548
  
Handikapporganisationer  
Riksorganisationen Unga Reumatiker  352 477
Förbundet Unga Rörelsehindrade  340 314
PSO Ung, Vi med psoriasis 330 954
Unga RBU:are 468 211
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  348 687
Unga Allergiker 372 003
Unga Hörselskadade  339 222
Riksorganisationen Unga Synskadade  342 792
Svenska Celiakiungdomsförbundet 426 856
  
Religiösa organisationer  
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen  849 542
KFUK-KFUM:s Idrottsförbund 4 122 479
KFUK-KFUM:s Triangelförbund 750 914
KFUK-KFUM:s Scoutförbund 1 040 830
Evangeliska Frikyrkan (f.d. Nybygget - kristen samverkan) 999 548
Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete  1 495 224
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 534 155
Svenska Alliansmissionens Ungdom  766 774
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  704 536
Svenska Kyrkans Unga 2 209 274
Svenska Missionsförbundets Ungdom 2 998 956
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 568 445
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Nedan redovisas en översikt över hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika 
organisationer.  
 

 
Fördelning av särskilt bidrag mellan olika organisationer 2000, 2001 och 2002 
 2002 2001 2000 
Organisationer Antal 

beslut
Beviljade 

medel
Antal 
beslut

Beviljade 
medel 

Antal 
beslut 

Beviljade 
medel

Allmänna org * 20 6 320 000 11 3 990 000 9 3 080 000
Politiska org** 12 1 670 000 3 670 000 2 455 000
Invandrarorg 8 1 960 000 4 1 150 000 4 1 000 000
Nykterhetsorg 0 0 0 0 0 0
Handikapporg*** 12 3 720 000 12 3 825 000 12 3 705 000
Religiösa org 3 995 000 1 200 000 0 0

Summa: 55 14 665 000 31 9 835 000 27 8 240 000
* Under kategorin allmänna ryms alla de självständiga ideella ungdomsorganisationer som uppfyller kraven för grundbidrag  
och som inte kan hänföras till någon särskild grupp. 
** Bidraget till de politiska ungdomsförbundens valinformation är medräknat. 
*** Det särskilda bidraget för resurskrävande verksamhet som beviljats till de grundbidragsberättigade handikapporganisa-
tionerna är medräknat.  

 
 
Fördelning av särskilt bidrag per organisation bå 2002 

Organisation Totalt bidrag 2002

 
Allmänna organisationer 

 
 

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) 330 000
Cirkusringarna 250 000
Elevkampanjen 250 000
Forum för Adopterade 250 000
Fritidsforum 1 300 000
Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer 250 000
Föreningen Lyran 300 000
Föreningen Unga Föräldrar 100 000
New Moon kulturorganisation 200 000
Ny Generation Elev- och studentorganisation 250 000
PeaceQuest/Sverige 150 000
RFSL Ungdom  250 000
Riksförbundet Goodgame 250 000
Sáminuorra 440 000
Sveriges elevråd – SVEA 400 000
Sveriges Frimärksungdom 250 000
Sveriges Förenade Gaystudenter 250 000
Sveriges Unglottor 250 000
Ungdom mot Rasism 400 000
Ungdomsförbundet för Mångfald 200 000

 
Politiska organisationer 
Centerpartiets Ungdomsförbund* 100 000
Grön Ungdom* 100 000
Grön Ungdom 370 000
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet* 100 000
Liberala Ungdomsförbundet* 100 000
Moderata Ungdomsförbundet* 100 000
Revolutionär kommunistisk ungdom 250 000
Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund 250 000
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund* 100 000
Ung Vänster* 100 000
Vänsterns Studentförbund 100 000
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Invandrarorganisationer 
AFRO-Ungdom 200 000
Albanska Ungdoms Musik och Kulturförbundet 250 000
Iransk Kurdiska Ungdomsförbundet 250 000
Judiska Ungdomsförbundet 330 000
Kurdiska Ungdomsförbundet 330 000
Romska Ungdomsförbundet 200 000
Somaliska Ungdoms Riksförbundet 250 000
Sveriges Muslimska Scouter 150 000

 
Handikapporganisationer 
De Unga Neurologiskt handikappade (DUNS) 330 000
DövBlind Ungdom 330 000
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) 150 000
Svenska Diabetesförbundet 330 000
Sveriges Dövas Ungdomsförbund** 360 000
 
Unga Allergiker** 300 000
Unga Hörselskadade** 340 000
Unga RBU:are** 400 000
 
 
Religiösa organisationer 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 330 000
Evangeliska Frikyrkan (f.d. Nybygget) 335 000
Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete 330 000
 

* Bidrag till de politiska ungdomsförbundens valinformation 
** 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 2002 var 553 789 medlemmar. Motsvarande antal för 2001 var  
545 851 och för 2000 redovisades 565 374 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 upp-
gifter från organisationerna i samband med rekvisition av grundbidraget. Redovisningen 
av ålder och kön kan inte direkt jämföras med det totala medlemsantalet, då vissa orga-
nisationer redovisat andra åldersintervaller.  
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Medlemsantalet i ungdomsorganisationerna uppdelat på ålder och kön  

Bidragsår 2002 7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år
 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar

Allmänna org 71 552 77 044 20 987 29 221 11 330 19 619 3 040 4 408
Politiska org 2 600 3 086 8 278 7 357 8 617 6 938 710 1 161
Invandrarorg 8 452 10 726 5 264 5 931 6 667 4 839 1 506 1 782
Nykterhetsorg 15 641 15 344 2 659 2 976 1 043 1 524 155 244
Handikapporg  2 571 2 925 1 126 1 171 1 304 976 225 171
Religiösa org  59 919 56 381 12 651 13 681 8 330 9 094 1 918 2 083

 
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

2002 160 735 165 506 50 965 60 337 37 291 42 990 7 554 9 849
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

 
 

5.3 Förnyelse och utveckling av föreningslivet 
 
Redovisa vilka insatser myndigheten gjort dels för att ungdomar ska känna sig 
uppmuntrade att engagera sig i olika typer av föreningar, dels för att förnya och 
utveckla föreningslivet 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsens arbete med att stimulera unga att engagera sig i föreningslivet går 
via stöd till ungdomsorganisationernas utveckling av nya metoder och arbetssätt. Syftet 
är att engagera fler och öka ungdomarnas delaktighet och inflytande. Under året har  
17 ungdomsorganisationer för första gången sökt och fått stöd av Ungdomsstyrelsen för 
sin reguljära verksamhet vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Några av 
dessa ungdomsorganisationer är helt nybildade.  
 
Stöd har också kunnat ges till både nya och etablerade ungdomsorganisationer i deras 
förnyelsearbete. Detta har i sin tur bidragit till att fler ungdomsorganisationer har haft 
mer resurser och tid för att jobba med sin egen organisations marknadsföring och re-
krytering av nya medlemmar.  
 
Ungdomsstyrelsen har utvecklat webbplatsen för att underlätta för intresserade att hitta 
information. Där finns information om olika stödformer, exempel på genomförda pro-
jekt och blanketter för att söka projektstöd eller reguljärt bidrag. 
 
Genom Arvsfondssatsningen Ungas egen organisering i samhället, har flera lokala 
grupper och nätverk kunnat söka projektmedel för olika visioner som man vill förverk-
liga genom nya sätt att organisera sig. 
 
De nya bidragsreglerna, som trädde i kraft år 2002, syftar till att uppmuntra förnyelse 
och utveckling av organisationerna samt till att underlätta för fler ungdomar att enga-
gera sig. De nya reglerna tillämpas första gången inför bidragsåret 2004. Ungdoms-
styrelsen har i samband med detta tagit fram en informationsfolder ”Värdefull vetande – 
om Ungdomsstyrelsens statsbidrag till ungdomsorganisationer”. Foldern har spridits till 
organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den finns att ladda ner från Ung-
domsstyrelsens webbplats och har också översatts till engelska.  
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Svenska Kommunförbundet genomförde i samverkan med Riksidrottsförbundet och 
Ungdomsstyrelsen en bidragskonferens för främst kommunala politiker och tjänstemän 
för att informera om de nya regelsystemen för statsbidrag respektive bidrag för idrotts-
verksamhet. Konferensen samlade 160 deltagare från hela Sverige.  
 
År 2001 gav Ungdomsstyrelsen ut skriften ”Först så går vi framåt” som beskriver ut-
vecklingen av föreningslivet för ungdomar i Sverige. Skriften marknadsfördes i flera 
facktidningar som vänder sig till målgruppen. Under demokratidagarna i Örebro i bör-
jan av året lanserades både ”Först så går vi framåt” och skriften ”Bara Vara” som be-
skriver mötesplatser för ungdomar.  
 
På Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september månad år 2002 fortsatte lanse-
ringen av skrifterna samtidigt som besökare kunde komma och träffa representanter från 
flera olika ungdomsorganisationer i Ungdomsstyrelsens monter på mässan. 
 
Vid ett flertal tillfällen har handläggare på Ungdomsstyrelsen träffat företrädare för 
både offentliga och ideella sektorn för att diskutera vikten av föreningsengagemang och 
samtidigt visat på kopplingen mellan ett aktivt medlemskap i en demokratisk förening 
och ett utvecklat ansvarstagande och demokratiskt kunnande. 
 
Via projektstöd och upprätthållande av en kontinuerlig dialog med Ungdomsriksdagen 
och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer bidrar Ungdomsstyrelsen indirekt 
till att skapa möjligheter för ungdomar att engagera sig i föreningslivet. 
 
  

5.4 Fördelning av medel från Svenska Spel  
 
Redovisa fördelningen av de medel som erhålls från överskottet från AB Svenska 
Spels värdeautomatspel 
 
Genomförande och utfall: 
År 1998 genererades för första gången ett överskott från Svenska Spels värdeautomat-
spel. Under år 1999 fick Ungdomsstyrelsen 9,3 miljoner kronor att fördela till lokal 
föreningsverksamhet. De statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna fick då ett 
extra bidrag motsvarande 7 procent av statsbidraget för bidragsåret 2000.  
 
År 2000 tilldelades Ungdomsstyrelsen 23,3 miljoner kronor av överskottet från Svenska 
spel. De statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna fick då ett extra bidrag mot-
svarande 27 procent av statsbidraget år 2001, vilket också utbetalades under 2001.  
 
Under år 2001 fick Ungdomsstyrelsen ytterligare 50 miljoner kronor från överskottet. 
Utbetalningen gjordes i december 2001 i samband med att grundbidraget för bidragsåret 
2002 beslutades och fördelningen har enligt regeringsbeslut (JU2001/7939/U) grundats 
på ungdomsorganisationernas inrapporterade antal medlemmar och samt antal lokal-
avdelningar. De ungdomsorganisationer som tar emot statsbidrag i form av särskilt bi-
drag för reguljär verksamhet fick ett extra bidrag motsvarande 82 procent av bidraget 
för bidragsåret 2002.  
 
Av det nya överskott på 85,8 miljoner kronor som myndigheten fick från Svenska Spel 
2002 har 66 miljoner fördelats till de ungdomsorganisationer som är berättigade till 
grundbidrag för bidragsåret 2003. Fördelningen har enligt regeringsbeslut 
(JU2002/7722/U) grundats på det antal medlemmar och antal lokalavdelningar som 
ungdomsorganisationerna rapporterat in och utbetalningen gjordes i december 2002. 
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Medel kommer också att fördelas under år 2003 till de ungdomsorganisationer som 
uppbär statsbidrag i form av särskilt bidrag för reguljär verksamhet. Högst 15 procent 
av överskottet ska kunna fördelas till organisationer och verksamhetsformer som inte 
passar in i de regler som gäller för statsbidrag eller projektstöd från etablerade statliga 
bidragsgivare, fonder och stiftelser. 
 
 

5.5  Bedömning av resultat 
 
Ungdomsstyrelsens bedömning av resultatet från den prövning som under året genom-
förts av samtliga 64 ungdomsorganisationer som tar emot grundbidrag är att det mål-
relaterade bidragssystemet fungerar på det sätt som eftersträvats, det vill säga att det i 
sig genererar utveckling av ungdomsorganisationernas verksamhet. Målstyrningen byg-
ger på att varje organisation redovisar sin egen verksamhetsutveckling i förhållande till 
målen för bidraget. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att detta system bidrar till 
värdefulla interna diskussioner inom ungdomsorganisationerna kring den egna verk-
samheten, vilket i sig är en grundförutsättning för en positiv utveckling. 
 
Systemet leder även till en ökad kunskap på myndigheten om de olika ungdomsorgani-
sationernas verksamhet, vilket i sig innebär att Ungdomsstyrelsen också på ett bättre sätt 
kan stimulera till erfarenhetsutbyte mellan olika ungdomsorganisationer och på så sätt 
bidra till en fortsatt utveckling. 
 
För att stimulera de befintliga ungdomsorganisationernas verksamhet att utveckla nya 
former av ungt föreningsliv är det viktigt att det finns möjlighet att ge stöd till olika 
former av utveckling. Det särskilda bidraget har kunnat användas till detta utvecklings-
arbete.  
 
Dessutom har under året 17 nationella ungdomsorganisationer för första gången sökt 
och beviljats särskilt bidrag för reguljär verksamhet vilket är en kraftig ökning jämfört 
med tidigare år. Detta måste ses som en mycket positiv utveckling och ett tecken på 
ungas vilja att organisera sig.  
 
Överskottet från AB Svenska Spels värdeautomatspel har ökat markant även under detta 
år och har inneburit en viktig förstärkning av stödet till ungdomsorganisationernas 
lokala verksamhet. För många organisationer har det också inneburit nya möjligheter till 
utveckling.  
 
År 2002 är det första underlagsåret i det nya bidragssystem som också trädde i kraft år 
2002 och som kommer att användas som beräkningsgrund första gången inför 
bidragsåret 2004. Ungdomsstyrelsen har lagt ner ett stort arbete på att informera och 
förankra de nya reglerna bland ungdomsorganisationer och kommuner. 
 
Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att detta arbete har gett ett gott resultat på så sätt 
att det inför förändringen nu finns en god kunskap och acceptans för de nya reglerna 
bland de flesta ungdomsorganisationer. De nya reglerna har skapats för att kunna ge 
ytterligare nya möjligheter för fortsatt utveckling av ungdomsorganisationernas verk-
samhet och stimulera till ökat engagemang ibland deras medlemmar. 
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6. Internationellt samarbete 
 
Ungdomsstyrelsen har av regeringen getts uppdraget att främja svenskt deltagande i 
olika former av nordiskt, europeiskt och övrigt internationellt samarbete. Myndigheten 
är nationellt kontor för EU-programmet Ungdom som ska pågå fram till och med år 
2006. Ungdomsstyrelsen har också genom särskilt regeringsbeslut uppdrag att med 
medel från Allmänna arvsfonden utveckla samarbetet på ungdomsområdet inom 
Barents- och Östersjöregionen. I samverkan med Sida genomförs ett pilotprojekt kring 
utbyte med utvecklingsländer under åren 2002–2004.  
 
Verksamhetsgrenen Internationellt samarbete, totala kostnader och finansiering, budgetåren 2002, 2001 
och 2000 i tkr 

 Budgetåret 2002 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000
Kostnader  
Lön inkl MGK 7 655 7 423 6 617
Övriga driftkostnader 2 490 2 521 2 366
Summa kostnader 10 145 9 944 8 983
  

Finansiering  
Ramanslag 17.29:1 3 032 3 698 3 176
Ramanslag 17.29:2.2 2 453 2 198 263
EU-medel 3 339 2 617 2 761
Allmänna arvsfonden 453 590 422
Kulturdepartementet 0 0 2 041
Näringsdepartementet 0 0 178
Justitiedepartementet 73 487 0
Sida 423 183 0
Svenska Institutet 251 0 0
Utvecklingsrådet 35 41 0
Privata sektorn 0 0 14
Intäkter 54 123 148
Summa finansiering 10 113 9 937 9 003
Skillnaden mellan kostnader och finansiering 32 tkr, budgetåret 2002, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
Verksamhetsmål: 
Målet är att antalet 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 EU-
programmet Ungdom, 

 
• redovisa samarbetspartners fördelade på olika länder i nationellt beviljade pro-

jekt, 
 

• redogöra för hur många ungdomar och ungdomsledare från Sverige som deltar i 
EU-programmet Ungdom, fördelade på ålder, kön och geografisk spridning samt 
antalet projekt som inkluderar ungdomar som vanligtvis inte deltar i internatio-
nella sammanhang, 

 
• redovisa vilka internationella arbetsgrupper och kommittéer som myndigheten 

deltagit i samt övrigt internationellt engagemang, t.ex. nätverk och konferenser. 
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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. Program-
met är en sammanslagning av tidigare program Ungdom för Europa och Europeisk 
volontärtjänst för ungdomar. Programmet är uppdelat i ett antal delprogram där verk-
samheterna är finansierade via EU-medel. Sverige har tilldelats 3,45 procent av till-
gängliga medel för decentraliserade 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 Ungdomsutbyte Nationell 
1.2 Ungdomsutbyte inom tredje land Semidecentraliserad 
2 Europeisk volontärtjänst Nationell 
2.2 Europeisk volontärtjänst inom tredje land Semidecentraliserad 
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 Europe-
iska Kommissionen. 
 
Ett kontrakt mellan Ungdomsstyrelsen och Europeiska kommissionen baserat på en 
separat verksamhetsplan reglerade genomförandet av programmet under verksamhets-
perioden 2000-04-01−2002-03-31 samt för perioden 2002-04-01 – 2003-03-31. 
Ungdomsstyrelsen har valt att inte ta med jämförelsesiffror för år 2000, då denna 
programperiod endast omfattade 9 månader och jämförelsen inte blir relevant.  
 
 
 
6.1.1 Antalet sökande och beviljade projekt  
 
Redogöra för antalet sökande samt nationellt beviljade projekt inom EU-pro-
grammet Ungdom 
 
Genomförande och utfall: 
 
Beslut på semidecentraliserad nivå 

Nationella projekt 
 

Sökande 2002 Beviljade 2002 Sökande 2001 Beviljade 2001 

1 Ungdomsutbyte 165 82 171 101
2 Europeisk volontär-

tjänst Sändande inkl. 
korttidsprojekt 

104 79 144 108

2 Europeisk volontär-
tjänst Mottagande 

96 72 91 80

3.1 Framtidssatsning 16 14 17 14
3.2 Ungdomsinitiativ 32 10 45 17
5 Stödaktiviteter 17 8 34 18
5.2 NA-projekt -- 22 -- 25
Totalt  430 287 502 363
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Antalet sökande och godkända projekt med svensk medverkan inom respektive 
semidecentraliserat delprogram: 
 
Beslut på semidecentraliserad nivå 
Projekt ansökta från Sve-
rige (svenska eller interna-
tionella organisationer) 

Sökande 2002 
 

Beviljade 2002 
 
 

Sökande 2001 Beviljade 2001 

1.2 + 
Euro-
Med 

Ungdomsutbyte 
inom tredje land 

9 2 6 2

2.2 + 
Euro-
Med 

Europeisk volontär-
tjänst inom tredje 
land 

9 1 16 7

5 Stödaktiviteter  5 0 7 2
Totalt  23 3 29 11
 
6.1.2 Samarbetspartner fördelade på länder i beviljade projekt  
 
Redovisa samarbetspartners fördelade på olika länder i nationellt beviljade pro-
jekt  
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsutbyte (delprogram 1) har följande länderfördelning av samarbetspartner i 
nationellt beviljade projekt:  
Storbritannien − 19, Italien − 12, Spanien − 11, Frankrike − 9, Tyskland, Lettland − 7, 
Norge − 6, Rumänien – 5, Belgien − 4, Estland, Grekland, Irland, Polen, Ungern, Slo-
venien − 3, Nederländerna, Portugal, Tjeckien, Litauen, Malta, Danmark − 2, Österrike, 
Slovakien, Cypern, Finland, Bulgarien, Island – 1 projekt vardera. Vissa projekt har fler 
än en internationell partner. 
 
Europeisk volontärtjänst − sändande projekt (delprogram 2) har följande 
länderfördelning av samarbetspartner i nationellt beviljade projekt: 
Spanien – 18, Storbritannien – 15, Italien – 14, Grekland – 11, Tyskland, Frankrike – 5, 
Belgien – 3, Island – 2, Portugal, Nederländerna, Lettland, Luxemburg, Irland och Slo-
venien – 1 projekt vardera. 
 
Europeisk volontärtjänst − mottagande projekt (delprogram 2) har följande 
länderfördelning av samarbetspartner i nationellt beviljade projekt:  
Tyskland – 24, Spanien – 11, Frankrike – 6, Italien, Ungern, Polen – 4, Storbritannien, 
Österrike – 3, Slovakien, Lettland, Nederländerna – 2, Island, Litauen, Portugal, Rumä-
nien – 1 projekt vardera. 
 
Stödaktiviteter (delprogram 5) har följande länderfördelning av samarbetspartners med 
i nationellt beviljade projekt: 
Italien, Spanien – 3, Grekland, Storbritannien, Tyskland, Polen – 2, Österrike, Cypern, 
Frankrike, Ungern, Litauen, Norge, Portugal, Slovenien och Estland – 1 projekt vardera. 
För 6 projekt saknas uppgifter om samarbetsländer. Vissa projekt har fler än en interna-
tionell partner. 
 
Projekt med svenska deltagare i tredje land aktiviteter har följande länderfördelning 
av samarbetspartner: 
Delprogram 1.2: Brasilien, Paraguay, Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Portugal och 
Finland – 1 projekt vardera. Projekten har fler än en internationell partner. 
Delprogram 2.2: Chile −1 projekt.  
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6.1.3 Deltagare uppdelat på ålder, kön och geografisk spridning  
 
Redogöra för hur många ungdomar och ungdomsledare från Sverige som deltar i 
EU-programmet Ungdom, fördelade på ålder, kön och geografiskt spridning samt 
antalet projekt som inkluderar ungdomar som vanligtvis inte deltar i internatio-
nella sammanhang 
 
Genomförande och utfall: 
Totalt har 2 889 ungdomar deltagit i projekt med stöd från Ungdomsstyrelsen genom 
EU-programmet Ungdom, av dem kom 1 417 ungdomar från Sverige. För ungdomsle-
dare är motsvarande siffror 384 och 296. 
 
Antalet ungdomar och ungdomsledare från Sverige som har deltagit i programmet 

 
Ungdomsutbyte (delprogram 1) 
 
Åldersfördelning 
Ålder < 15 15–17 18–20 21–23 24–25 >25 

 0 598 338 158 4 1 

 
Av sammanlagt 1 099 svenska deltagare var 602 kvinnor (55 procent) och 497 män (45 
procent). 
 
Geografisk spridning: Västra Götalands län − 16, Gävleborgs län − 10, Värmlands län, 
Stockholms län − 9, Västernorrlands län − 8, Västerbottens län, Skåne län −6, Jönkö-

                                                 
2 Därutöver har svenskt stöd fördelats till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, 
totalt 1 397 personer. 
3 Därutöver har stöd fördelats till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, totalt 75 
personer. 
4 Under 2001 räknades samtliga ungdomar som var involverade till en viss del i projektet, för 2002 
omfattar statistiken endast initiativens styrgrupp. 
5) Därutöver har totalt 704 utländska ungdomsledare deltagit i NA-projekt med svenskt deltagande. 
6 Därutöver har svenskt stöd fördelats till totalt 88 utländska ungdomsledare som deltagit i stödaktiviteter. 

Svenskt deltagande 
 

Ungdomar 
från Sverige 

2002 

Ungdomsledare 
från Sverige 

2002 

Ungdomar 
från Sverige 

2001 

Ungdomsledare 
från Sverige 

2001 
1 Ungdomsutbyte 1 0992 165 1 367 202
1.2 + 
Euro-
Med 

Ungdomsutbyte inom 
tredje land 

253 4 6 2

2 Europeisk volontärtjänst 
Sändande inkl. korttids-
projekt  

79 -- 108 108

2 Europeisk volontärtjänst 
Mottagande i Sverige  

72 -- 80 80

2.2 + 
Euro-
Med 

Europeisk volontärtjänst 
inom tredje land 

2 2 7 7

3.1 Framtidssatsning 14 -- 14 --
3.2 Ungdomsinitiativ 1264 3 367 5
5 Stödaktiviteter -- 305 -- 128
5.2 NA-projekt -- 926 -- 148
 Centraliserade projekt 

(volontärer, utbyten & 
stödaktiviteter) 

0 0 144 10

Totalt  1 417 296 2 093 690
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pings län − 4, Uppsala län, Dalarnas län, Örebro län, Kronobergs län, Gotlands län, 
Hallands län − 2, Jämtlands län, Norrbottens län − 1. 
 
Det är 43 projekt (52 procent) som inkluderar unga som vanligtvis inte deltar i 
internationella sammanhang.  
 
Ungdomsutbyte inom tredje land (delprogram 1.2) 
 
Åldersfördelning 
Ålder < 15 15–17 18–20 21–23 24–25 >25 

 0 17 8 0 0 0 

 
De 2 beviljade projekten har 25 svenska deltagare, varav 12 kvinnor (48 procent) och 13 
män (52 procent). 
 
Geografisk spridning: Värmlands län − 2 projekt.  
 
Ett av projekten (50 procent) inkluderar unga som vanligtvis inte deltar i internationella 
sammanhang.  
 
Europeisk volontärtjänst − sändande projekt (delprogram 2)  
 
Åldersfördelning 
Ålder 18–20 21–23 24–25 
 50 27 2 

 
Av sammanlagt 79 svenska deltagare är 59 kvinnor (75 procent) och 20 män (25 pro-
cent).  
 
Under 2002 blev 37 projekt i Sverige godkända som nya sändande projekt. 
 
Europeisk volontärtjänst − mottagande projekt (delprogram 2) 
 
Åldersfördelning 
Ålder 18–20 21–23 24–25 >25 
 19 36 14 3 

 
Av sammanlagt 72 deltagare är 55 kvinnor (76 procent) och 17 män (24 procent). 
 
Under 2002 blev 11 projekt i Sverige godkända som nya mottagande projekt.  
 
Inom delprogrammet Europeisk volontärtjänst består varje projekt av en sändande part, 
en mottagande part och en enskild ungdom. Det är av integritetsskäl svårt att säkerställa 
vilka ungdomar som kan anses ”ha sämre förutsättningar”, och vi arbetar fortfarande på 
att ta fram lämpliga verktyg för att kunna avgöra i vilken utsträckning vi når vår mål-
grupp.  
 
Cirka 12 projekt (17 procent) kan med ganska stor säkerhet anses inkludera unga som 
vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.  
 
Direkt stöd till volontärtjänst inom tredje land (delprogram 2.2) 
 
I ett beviljat projekt har 2 män i åldern 18–20 år deltagit. 
 
Geografisk spridning: Dalarna. 
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Framtidssatsning (delprogram 3.1) 
 
Åldersfördelning 
Ålder 18–20 21–23 24–25 >25 
 2 6 5 1 

 
Av sammanlagt 14 deltagare är 12 kvinnor (80 procent) och 2 män (20 procent). 
 
Samtliga projekt har ägt rum i Sverige men i 5 av dessa har internationella samarbets-
partner deltagit. 
 
Ungdomsinitiativ (delprogram 3.2) 
 
Åldersfördelning 
Ålder <15 15–17 18–25 >25 
 0 46 76 4 

 
Av sammanlagt 126 deltagare är 63 kvinnor (50 procent) och 63 män (50 procent). 
 
Geografisk spridning av projekt: Göteborg, Helsingborg, Stockholm − 2, Växjö, Örn-
sköldsvik, Norrköping och Malmö − 1 projekt vardera. 
 
Fyra projekt (40 procent) inkluderar unga som vanligtvis inte deltar i internationella 
sammanhang. 
 
Stödaktiviteter och NA-projekt (delprogram 5) 
 
Statistik saknas för ålder på de olika ungdomsledarna som deltagit i verksamheterna.  
 
Geografisk spridning av svenska ledare: Stockholms län – 16, Västra Götaland – 10, 
Småland – 7, Skåne, Norrbotten – 5, Västerbotten – 4, Ångermanland, Jämtland, Öster-
götland, Gästrikland – 3, Närke – 2 samt 1 vardera från Dalarna, Medelpad, Uppland 
och Värmland. För resterande personer saknas relevanta uppgifter om geografisk här-
komst. 
 
Av sammanlagt 122 deltagare är 67 kvinnor (55 procent) och 55 män (45 procent). 
Inga projekt med tredje land godkändes inom delprogram 5. 
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6.2 Internationella arbetsgrupper, kommittéer och 
konferenser 

  
Redovisa vilka internationella arbetsgrupper och kommittéer som myndigheten 
deltagit i samt övrigt internationellt engagemang, t.ex. nätverk och konferenser 
 
Genomförande och utfall: 

• Internationella arbetsgrupper och kommittéer som Ungdomsstyrelsen deltagit i: 

• EU:s rådsarbetsgrupp om vitbok, Bryssel, Belgien 
• Referensgrupp till EU-forskningsprojektet Youth policy and Youth participation 
• Kommissionens arbetsgrupp för danska ordförandeskapet konferens om sam-

arbete med OSS-länderna, Köpenhamn, Danmark  
• Kommissionens beslutsgrupp för europeiska projekt (Storskaliga projekt, tredje 

land, EuroMed), Bryssel, Belgien 
• Kommissionens arbetsgrupp för tredje landsamarbete, Bryssel, Belgien 
• Kommissionens arbetsgrupp för HEI:s, Bryssel, Belgien 
• Kommissionens arbetsgrupp för utvärdering av programmet Ungdom, Bryssel, 

Belgien 
• Kommissionens arbetsgrupp för Internetprojektet Netd@ys, Bryssel, Belgien 
• Kommissionens arbetsgrupp för resurscentra för EU-programmet Ungdom, 

Bryssel, Belgien 
• Kommissionens arbetsgrupp för SALTO-EuroMed utbildningar, Amman, Jorda-

nien 
• Kommissionens arbetsgrupp för utvärdering av Bitrimulti, London, Storbritan-

nien 
• Europarådets arbetsgrupp för ungdomsledarutbildningar i Bosnien Hercegovina 
• Europarådets expertgrupp för utveckling och genomförande av riktlinjer för 

nationell ungdomspolitik  
• Styrgruppen för Östersjösekretariatet, Kiel, Tyskland 
• Nordiska ungdomskommitténs referensgrupp till nordiska forskningskoordina-

torn 
 
 

• Internationella nätverk och konferenser som myndigheten deltagit i: 

• EU:s ministerrådsmöte om vitbok, Bryssel, Belgien 

• EU:s ungdomsdirektörsmöte om vitbok i Murcia, Spanien  
• EU:s ungdomsdirektörsmöte om uppföljning av EU-programmet Ungdom, Brys-

sel, Belgien 

• Kommissionens konferens om inflytande i Murcia, Spanien 
• Kommissionens konferens om EuroMed-samarbete, Marseille, Frankrike 
• Kommissionens konferens om Ungdomsinitiativ, Lille, Paris 
• Kommissionens seminarium om informationsstrategier, Budapest, Ungern 
• Danmarks ordförandeskapskonferens om samarbete med OSS-länderna, Born-

holm, Danmark 
• Invigning av EU-programmet Ungdom i Sofia, Bulgarien 
• Programkommittémöte för EU-programmet Ungdom, Bryssel, Belgien 
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• Nordiska ministerrådets konferens om ungdomar med annan etnisk bakgrund 

kring utbildning och arbetsmarknad, Köpenhamn, Danmark  
• Nordiska Ungdomskommitténs möte, Köpenhamn, Danmark 
• Nordiskt arrangörsforum i Kristiansand, Norge 
• Nordiskt möte för programkontoren för EU-programmet Ungdom, Köpenhamn, 

Danmark 
• Nordiskt statsvetenskapligt seminarium i Viborg, Danmark 
• Ungdomsministerkonferens för Östersjösamarbete på ungdomsområdet, Vilnius, 

Litauen 
• Ungdomspolitisk konferens i London, Storbritannien  
• Konferens om inkludering och korttidsvolontärtjänst, London, Storbritannien 
• Konferensen ”Young People and Transition Policies in Europe”, Madrid, 

Spanien  
• Föreberedande seminarium för utbyte med Japan, Tokyo, Japan 

 
 

• Övriga internationella samarbeten  

• Myndighetens studieresa till Mobilitas, Budapest, Ungern 

• Nationella kontorets studieresa till Kommissionen i Bryssel, Belgien 
• Delegationsutbyte med Turkiet, Stockholm, Sverige 
• Expertutbyte med Egypten, Alexandria, Egypten 
• Delegationsutbyte med Japan, Tokyo, Japan 
• Internationellt ungdomsutbyte med Japan, Tokyo, Japan 

 
 

6.3 Bedömning av resultat 
 
Ungdomsstyrelsen har under år 2002 fördjupat och breddat det internationella sam-
arbetet på det ungdomspolitiska området jämfört med tidigare år. Regeringen har vid ett 
antal tillfällen under året utsett Ungdomsstyrelsen att representera Sverige i olika 
arbetsgrupper och vid internationella konferenser där ungdomspolitiska frågor har dis-
kuterats. Myndigheten har på eget initiativ deltagit i ett stort antal seminarier och nät-
verk för att stärka samarbetet kring ungdomsfrågor i EU-arbetet, men också i andra 
internationella sammanhang.  
 
Ungdomsstyrelsen har besökt ett antal länder i Europa för att stärka samarbetet kring 
utvecklingen av ungdomspolitik och ungdomsutbyte, bl.a. genomfördes en studieresa 
till Ungern under maj 2002. Myndigheten har även tagit emot besök från länder inom 
och utom Europa för att diskutera det svenska ungdomspolitiska systemet och Ung-
domsstyrelsens roll i detta utvecklingsarbete. Samarbetet med Internationella program-
kontoret för utbildningsområdet, Sida och Svenska institutet har under året utvecklats 
och konkretiserats, samtidigt har kontakter påbörjats med flera andra organisationer i 
Sverige som arbetar med internationella frågor på ungdomsområdet. 
 
Ungdomsstyrelsen har prövat olika metoder för att skapa kontakter och utveckla nätverk 
både i Sverige och i övriga Europa, inklusive sydöstra Europa och inom Medelhavs-
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 inter-
nationellt utbyte. 
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Ungdomsstyrelsen har som nationellt kontor för EU-programmet Ungdom kunnat 
notera ett stadigt intresse för programmets olika delar bland landets kommuner, inom 
ideella ungdomsorganisationer och andra ungdomsgrupper. Myndigheten har aktivt 
arbetat med riktade informationsinsatser och kontaktmöten, samt en tydligare profile-
ring mot prioriterade målgrupper, vilket har lett till fler inkluderingsprojekt. De 
beviljade projekten har i allt större utsträckning innefatta ungdomar med förre möjlig-
heter att delta i internationella sammanhang (ex. 52% för ungdomsutbyten) vilket har 
medfört högre kostnader per projekt i och med att dessa är mer resurskrävande.  Följ-
aktligen har något färre antal projekt kunna beviljas inom ramen för programbudgeten. 
Verksamhetsmålet att antalet ungdomar som deltar i olika former av internationellt 
samarbete inom ungdomsområdet ska öka och Europeiska kommissionens krav på att 
minst 30% av beviljade medel ska gå till inkluderingsprojekt är således inte riktigt 
förenliga. 
 
Inom delprogram 2 (volontärtjänst) har antalet ansökningar för sändande projekt planat 
ut och minskat under 2002. Under lanseringen av den nya Ungdomsprogrammet 
2000−2001 prioriterades informationsinsatserna som också gav effekt i antalet ansök-
ningar. Under 2002 har fokus varit på att öka kvalitén i projekten och detta kan delvis 
förklara trenden med det minskade antalet ansökningar. Detta visar på att ytterligare 
riktade informationsinsatser och stöd inom delprogrammet är av stor vikt inför framti-
den. En annan förklaring är att delprogrammet omfattar färre deltagare än exempelvis 
ungdomsutbyten, vilket medför att den informella informationsspridningen inte har 
samma effekt. 
 
Antalet ansökningar för delprogram 3 (ungdomsinitiativ) har också minskat något. 
Delprogrammet erbjuder ett alternativt sätt att driva ungdomsprojekt, vilket har visat sig 
både tidskrävande och svårt för målgruppen. Större insatser behövs för att synliggöra 
möjligheterna, att stödja initiativen under projektets gång och för att öka antalet ansök-
ningar framöver. 
 
Internationella enheten har under året utvecklat ett elektroniskt nyhetsbrev för att snabbt 
kunna nå ut till användarna med aktuell information. Samtidigt har en rad förbättringar 
utarbetats med bl.a. lathundar till ansökningarna för att kunna ge de sökande bättre 
vägledning. Ett långsiktigt arbete har också påbörjats för att öka kvalitén och öppen-
heten vid handläggning samt bedömning av projekt. 
 
 

6.4 Uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut 
 
 
6.4.1 Ungdomssamarbete i Östersjö- och Barentsregionen 
 
Uppdrag: 
Regeringen beslutade den 23 maj 2002 att ställa 5 miljoner kronor ur Allmänna arvsfon-
den till Ungdomsstyrelsens förfogande för stöd till ungdomars utbytes- och samarbets-
projekt i Barents- och Östersjöregionen. Medlen får fördelas fram till och med den 31 
december 2003. Ungdomsstyrelsen får disponera högst 500 000 kronor av medlen för 
handläggning och informationsinsatser i samband med fördelning av stödet.  
 
6.4.2 Inrättande av Östersjösekretariat i Kiel 
 
Uppdrag: 
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Regeringen beslutade den 19 april 2000 (Ku2000/1388/FU) att ge Ungdomsstyrelsen i 
uppdrag att representera Sverige vid sekretariatet för ungdomssamarbete i Kiel, Tysk-
land, inom Östersjöregionen. Regeringen beslutade den 31 januari 2002  
(JU2001/7637/U) att Ungdomsstyrelsen även under 2002 ska representera Sverige i 
Östersjösekretariatet och får för detta ändamål disponera 112 000 kronor, varav 92 000 
kronor avser den svenska andelen av kostnaderna för Östersjösekretariatet och 20 000 
kronor avser Ungdomsstyrelsens omkostnader. 

 

6.5 Övriga uppdrag och samarbete  
 
 
6.5.1 Utbyte med utvecklingsländer 
 
Ungdomsstyrelsen ska under åren 2001–2004 i samverkan med Sida genomföra ett 
pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer. Ett avtal mellan Sida och Ungdomssty-
relsen reglerar årligen samarbetet. För år 2002 disponerar Ungdomsstyrelsen 5 161 534 
kronor till bidrag samt 360 000 kronor till handläggning av ansökningar. 
 
6.5.2 Netdays 
 
Ungdomsstyrelsen blev under 2002 utsedd till nationell koordinator för EU-projektet 
Netdays. I samverkan med Europeiska kommissionen och övriga medlemsländer har 
Ungdomsstyrelsen skapat och utvecklat en mötesplats på Internet där ungdoms-
relaterade projekt har haft möjlighet att visa upp sig, skapa nya kontakter och utbyta 
erfarenheter. Temat för 2002 var ”Images – bilder”. Ett kontrakt mellan Ungdoms-
styrelsen och kommissionen reglerar samarbetet. Ungdomsstyrelsen disponerar 50 000 
euro för projektets genomförande.  
 
6.5.3 Information Resource Centre 
 
Ungdomsstyrelse och Mobilitas (ungerska nationella kontoret för EU-programmet Ung-
dom) blev den 1 april 2002 utsedda till kommissionens resurscentra för information och 
kommunikation. I samverkan med kommissionen och övriga programländer har Ung-
domsstyrelsen utvecklat ett Extranet för alla programländer för hanteringen av EU-pro-
grammet Ungdom. Ett kontrakt mellan Ungdomsstyrelsen och kommissionen reglerar 
samarbetet. Ungdomsstyrelsen disponerar 100 000 euro för projektets genomförande, 
varav 35 000 euro ska fördelas till Mobilitas. 
 
 
6.5.4 Svenska institutet 
 
Ungdomsstyrelse har under 2002 utvecklat ett samarbete med Svenska institutet. Främst 
har samarbetet kretsat kring ungdomssamarbete i Medelhavsregionen. Myndigheten har 
genomfört två projekt under perioden. Dels har myndigheten disponerat 25 000 kronor 
från SI för ett expertutbyte med Svenska Institutet i Alexandria, Egypten. Dels har 
myndigheten disponerat 385 000 kronor från SI för ett delegationsutbyte i två steg med 
Turkiet. Delegationsutbytet med Turkiet pågår även under 2003. 
 
Ungdomsstyrelsen har också i samverkan med Svenska institutet inlett en försöksverk-
samhet i Barentsområdet i form av stöd till ungdomsutbyte, inklusive utbyte inom 
idrottsområdet. Försöksverksamheten har handlagts av SI. Ungdomsstyrelsens roll har 
främst varit att dela med sig erfarenheter från tidigare utbytesprogram.  
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7 Organisationsstyrning 
 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska 
 

• redovisa vad som är känt om myndighetens verksamhet i olika myndigheter, 
organisationer och i kommunerna, 

  
• beskriva hur myndigheten i sin verksamhet har tagit till vara ungdomars engage-

mang som en resurs, inklusive redovisa antalet aktiviteter där ungdomars enga-
gemang har tagits till vara, 

 
• redovisa antalet inslag i medierna som myndigheten initierat alternativt deltagit i 

och deras karaktär, 
 

• redogöra för myndighetens aktiviteter med anknytning till samarbetet inom EU. 
 
 

7.1 Kännedom om myndighetens verksamhet 
 
Redovisa vad som är känt om myndighetens verksamhet i olika myndigheter, 
organisationer och i kommunerna 
 
 
Genomförande och utfall: 
Som ett led i Ungdomsstyrelsens kvalitetsarbete har myndigheten gett Temo i uppdrag 
att genomföra två undersökningar under senhösten 2002; dels en kännedomsundersök-
ning, dels en nöjd-målgrupps-mätning. Kännedomsundersökningen vänder sig till ett 
slumpmässigt urval av den målgrupp som myndigheten definierat för sin verksamhet; 
riks- och lokalpolitiker, myndighetsrepresentanter, tjänstemän och intresseorganisatio-
ner inklusive ungdomsorganisationer. Undersökningen omfattade 237 personer (netto-
urval 448 personer) och 53 procent av dessa deltog i undersökningen. Ungdoms-
styrelsen har tidigare, år 2000, genomfört en mer omfattande kännedomsundersökning 
mot dessa målgrupper samt ett ytterligare antal grupper. 
 
Nöjd-målgrupps-mätningen vänder sig till samma grupper som årets kännedoms-
undersökning, med skillnaden att urvalet bestod av personer som har nära kontakt med 
Ungdomsstyrelsen (”kvalificerade kunder”) − denna undersökning omfattade 137 perso-
ner (nettourval 233 personer). Av dessa deltog 59 procent i undersökningen. 
 
Kännedomsundersökningen 
På frågan om de känner till Ungdomsstyrelsen svarade 86 procent att de gör det, vilket 
är likvärdigt med resultat från undersökningen från 2000. På frågan om man anser Ung-
domsstyrelsen vara en känd eller okänd myndighet svarade 43 procent ganska eller 
mycket känd, medan 56 procent ansåg att myndigheten är ganska eller mycket okänd. 
Resultatet tyder på en något mer känd myndighet (åtminstone inom målgruppen), då 
den förra undersökningens resultat var 29 procent för ganska eller mycket känd respek-
tive 70 procent för ganska eller mycket okänd. Ett skäl till upplevelsen av att myndig-
heten blivit mer känd, kan vara att myndigheten figurerat så mycket mer i medierna 
2002 jämfört med under de senaste åren. 
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Sex av tio, 61 procent, svarade att de hört talas om målen för ungdomspolitiken, vilket 
också är en ökning jämfört med år 2000, då fyra av tio, 42 procent, svarade ja på frågan. 
En förklaring till ökningen är att allt fler inom målgruppen (inte minst politiker och 
tjänstemän) kommit i kontakt med myndigheten, själva eller genom medarbetare. Årets 
undersökning visar också att de som är i kontakt med Ungdomsstyrelsen i allt högre 
grad använder e-post som kommunikationsmedel, jämfört med år 2000, 25 respektive 
10 procent. Möten med tjänstemän har också ökat kraftigt, från 17 till 35 procent. 
 
Tre fjärdedelar (75 procent) har tagit del av något material från Ungdomsstyrelsen 
och/eller besökt myndighetens webbplats, vilket kan jämföras med 56 procent i under-
sökningen från 2000. På frågan om hur stor nytta man har av Ungdomsstyrelsen i sitt 
arbete svarar 35 procent ganska eller mycket stor nytta och 59 procent inte särskilt stor 
eller ingen alls nytta. Resultatet tyder på att målgruppen upplever myndighetens arbete 
allt mer värdefullt, eftersom resultatet från den förra undersökningen var 24 procent för 
ganska eller mycket stor nytta och 76 procent för inte särskilt stor eller ingen alls nytta. 
Ett skäl till denna ökning kan vara att en stor grupp av de tillfrågade är verksamma 
lokalt och att myndigheten målmedvetet arbetat för att stödja utvecklingen av en kom-
munal ungdomspolitik. 
 
Nöjd-målgrupps-mätningen 
Undersökningen genomfördes som webbenkät riktad till dem som har en mer kvalifice-
rad kontakt med Ungdomsstyrelsen. Sammanfattningsvis får myndigheten goda resultat 
i mätningen. Hela 85 procent är nöjda med Ungdomsstyrelsens service, vilket är betyd-
ligt högre jämfört med värdet i Temos databas för statliga verk som ligger på cirka 50 
procent nöjda kunder. 
 
Förtroendet för Ungdomsstyrelsen är mycket gott; 83 procent svarar att så är fallet. 
I Temos databas ligger genomsnittet på ca 60 procent.Glädjande är också att hela 
76 procent anser att myndigheten är en resurs i deras arbete. 
 
Styrkor i myndighetens verksamhet är, enligt undersökningen, framförallt personalens 
tillgänglighet (per telefon, post, e-post, personlig kontakt samt tid för detta) och perso-
nalens kunskap och kompetens, framför allt när det gäller ungas levnadsförhållanden i 
Sverige. Myndigheten kommer att fortsätta analysera resultatet för att gå vidare i sin 
kvalitetsutveckling. 
 

7.2 Unga som en resurs i verksamheten 
 
Beskriva hur myndigheten i sin verksamhet har tagit till vara ungdomars engage-
mang som en resurs, inklusive redovisa antalet aktiviteter där ungdomars enga-
gemang har tagits till vara 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har som övergripande mål för sin verksamhet att verka för de över-
gripande målen för ungdomspolitiken, däribland att ungas engagemang ska tas tillvara 
som en resurs. Detta innebär att Ungdomsstyrelsen i all sin verksamhet har som ut-
gångspunkt att ta tillvara ungas engagemang som en resurs. Samtidigt kan man kon-
statera att myndighetens målgrupp primärt inte är ungdomar utan ”de som arbetar med 
ungdomar”, dvs. ungdomsledare, tjänstemän, politiker och andra aktörer som i sin verk-
samhetsutövning direkt påverkar ungdomar och ungas villkor.  
 
Myndigheten bedömer inte det som möjligt att på ett trovärdigt sätt redovisa antalet 
aktiviteter där ungas engagemang tagits tillvara, då detta innebär flera svåra avgräns-
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ningar, t.ex. vad som räknas som en aktivitet och hur man kan bedöma om ungas enga-
gemang tagits tillvara eller ej i en enskild aktivitet. Ungdomsstyrelsen kommer därför 
endast att redovisa utvalda enskilda verksamheter som kan utgöra goda exempel på hur 
myndigheten i sin verksamhet tar tillvara ungas engagemang som en resurs. 
 
Rikskonferensen arrangeras av myndigheten i samarbete med den kommun som föregå-
ende år utsetts till årets ungdomskommun. Vid årets rikskonferens i Karlstad skedde 
planering och genomförande av olika aktiviteter vid konferensen i samverkan med olika 
ungdomsorgan, bl.a. Karlstads ungdomsfullmäktige och föreningen Communicare, som 
arbetar för att ta tillvara ungas entreprenörskap som resurs i lokalsamhället. Kvällen 
innan konferensen bjöds ungdomar från tidigare års ungdomskommuner in till en dis-
kussion om hur ungdomsfrågorna hanteras i deras kommuner idag. 
 
Skolvalet var ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Skolverket och Valmyndigheten 
samt Sveriges elevråd, SVEA, som medverkade i organiseringen av Skolvalet ute på 
skolorna. Skolvalet skedde i anslutning till de allmänna valen. Över 1 000 grundskolor 
år 7–9 och gymnasieskolor i hela landet arrangerade Skolval och sammanlagt röstade 
över 250 000 ungdomar i skolvalet, en fördubbling jämfört med det Skolval som skedde 
1998. Skolvalet i sig är en aktivitet som syftar till att stimulera och kanalisera ungas 
engagemang i politiska frågor. Själva genomförandet lokalt byggde också på att pro-
jektet tog tillvara ungas engagemang som en resurs, genom att de lokala elevråden ofta 
var de som arrangerade valen och organiserade politiska debatter och diskussioner i 
samband med valet. I samband med Skolvalet och Ungt val utvecklade myndigheten en 
särskild webbplats för unga. Avsikten var att informera om valet och stimulera till dis-
kussioner om demokrati och politik. På webbplatsen gavs stort utrymme åt unga att 
själva skriva artiklar i dessa ämnen. 
 
Ungdomars egen organisering är en projektsatsning där Ungdomsstyrelsen har fått 
regeringens uppdrag att fördela medel ur Allmänna arvsfonden till olika utvecklings-
projekt. Det övergripande syftet med stödet är att stärka ungas inflytande i samhället 
såväl inom ramen för det etablerade föreningslivet som i nya former av organisationer. 
Satsningen inrymmer stöd till en rad olika projekt som fokuserar på att ta tillvara ungas 
engagemang som en resurs, antingen i form av att utveckla nya organisationer, att få in 
nya ungdomsgrupper i etablerade föreningar eller att utveckla organisationsformer och 
metoder för att öka ungas engagemang inom föreningen.  
 
Unga berättar om EU-programmet Ungdom. Ungdomsstyrelsen arbetar aktivt med att 
informera om EU-programmet Ungdom och dess möjligheter till internationella utby-
ten. Vid sådana informationsträffar används unga som själva deltagit i programmet 
regelmässigt för att beskriva sina upplevelser av utbytet. Att unga själva kan berätta om 
sina erfarenheter kommunicerar ofta mervärdet med internationella utbyten på ett mer 
effektivt sätt än argument framförda av myndighetens personal. 
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7.3 Inslag i medierna och deras karaktär 
 
Redovisa antalet inslag i medierna som myndigheten initierat alternativt deltagit i 
och deras karaktär 
 
Genomförande och utfall 
Myndigheten och dess verksamhet har under år 2002 förekommit i 1 149 inslag i skilda 
medier spridda över landet. 4,5 procent av dessa (52 stycken inslag) har sänts i eter-
medierna, 92 procent (1 063 artiklar) har förekommit i tryckta medier, 1,5 procent (17 
artiklar) har förmedlats via TT. 3 procent (34 artiklar) har publicerats på Internet. 
 
Skälet bakom den markanta ökningen av medieinslag är Ungdomsstyrelsens engage-
mang i Ungt Val och i Skolvalet. Båda aktiviteterna rönte mycket uppmärksamhet i 
medierna. Myndigheten var framförallt aktiv att nå ut till medierna med resultaten från 
skolvalet, medan våra egna medieaktiviteter var begränsade under Ungt Val. 
 
Totalt antal medieinslag med direkt koppling till Ungdomsstyrelsen 1997-2002 

417

739 757 780 770

1149

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

1997 1998 1999 2000 2001 2002
 

Mediegenomslag per år och område 
Mediegenomslag 2002 2001 2000 1999
Inflytande/demokrati 63 139 158 82
Årets ungdomskommun 94 67 90 98
Samverkan i kommunerna 5 8 8 7
Arbete/arbetslöshet 7 22 49 43
Flickor/jämställdhet 14 5 42 87
Kultur 44 50 45 68
EU-programmet Ungdom 54 67 77 82
Skolvalet/valet 699 58 4 2
Publikationer 30 12 1 44
IT/Ungdomskanalen 5 12 9 39
Bidrag till ungdomsorganisationer 52 58 63 77
Utbildning 0 57 5 0
Ungdomspolitik 23 141 186 73
Diverse 59 74 43 55
 
Totalt 1149

 
770 

 
780 757

Tabellen ger en översikt över artiklarnas karaktär. 
 
Därav debattartiklar 
 2002 2001 2000 1999
Debattartiklar 2 5 6 8
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7.4 EU-samarbete 

  
Redogöra för myndighetens aktiviteter med anknytning till samarbetet inom EU. 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har under året medverkat i allt fler EU-sammanhang. Av myndighe-
tens 41 internationella aktiviteter (arbetsgrupper, kommittéer, nätverk, konferenser etc.) 
har 22 aktiviteter haft anknytning till samarbetet inom EU. Sedan det svenska ordföran-
deskapet i EU:s ministerråd 2001 har Ungdomsstyrelsen i större utsträckning deltagit i 
olika arbetsgrupper, möten, seminarier och konferenser som en resurs där vi bidragit 
med de kunskaper och erfarenheter som myndigheten har på det ungdomspolitiska om-
rådet. Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av departementet varit delaktig i uppföljnings-
arbetet av Vitboken, bl.a. med att besvara kommissionens enkäter om information och 
inflytande. Genom myndighetens deltagande i olika möten inom EU-samarbetet har 
kontakterna med Europeiska kommissionen, medlemsstaterna samt övriga kandidat-
länder ökat. 
 
Som nationellt kontor för EU-programmet Ungdom har Ungdomsstyrelsen deltagit i 
flera viktiga arbetsgrupper för att utveckla programmet och samarbetet mellan pro-
gramländerna. Bland annat har myndigheten ingått i arbetsgruppen för decentralisering 
av tredje land-samarbetet, arbetsgruppen för utvärderingen av programmet samt arbets-
guppen för det danska ordförandeskapets konferens om samarbete med OSS-länderna. 
Som nationellt kontor har myndigheten också genomfört en nationell utvärdering av 
implementeringen av programmet Ungdom på nationell nivå. Under året har Ungdoms-
styrelsen också i samarbete med Europeiska kommissionen ansvarat för samordningen 
av EU-projekten ”Information Resource Centre” och Netd@ys. 
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8 Administration och beräkningsgrunder 
 
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet. I den 
administrativa verksamheten ingår: 
 
1 generaldirektör, 1 administrativ chef, 1 ekonomihandläggare, 0,95 ekonomihandläg-
gare 0,95 registrator med ansvar för arkiv och datasupport, 1,05 administrativ assistent 
och 0,90 receptionist/telefonist = 6,85 årsarbetskrafter. 
 
Tillämpad schablon för myndighetsgemensam kostnad (MGK) 
Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader)  
är 2002-12-31, 10 372 tkr. 
 
Antal årsarbetskrafter är 42,25 personer. 
 
Antal personer som ska dela på 10 372 tkr är 42,25 – 6,85 (adm personal) = 35,4 per-
soner. 
 
Genomsnitt MGK per person är 10 372 tkr delat med 35,4 personer = 293 tkr per per-
son. 
 
Myndighetens informationsinsatser 
 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering, budgetåren 2002, 2001 och 2000 i tkr. 
 Budgetåret 2002 Budgetåret 2001 Budgetåret 2000
Kostnader  
Lön inkl MGK 4 210 4 545 4 560
Övriga driftkostnader 1 433 1 367 1 896 
Summa kostnader 5 643 5 912 6 456
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29.1 5 411 5 410 4 718
Näringsdepartementet 0 0 889
Kulturdepartementet 0 0 100
Intäkter 232 502 679
Privata sektorn 0 0 70
Summa finansiering 5 643 5 912 6 456

 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering fördelas jämt på de fem 
verksamhetsgrenar som återfinns i de tidigare avsnitten. 
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering för jämförelseåren 2000 
och 2001 har fördelats efter samma princip. 
 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 
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9 Ekonomisk redovisning 
 

9.1 Resultaträkning 
  
(belopp anges i tkr) 
 Not 2002 2001

Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag  21 525 20 133
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  1 082 1 129
Intäkter av bidrag  11 091 9 269
Finansiella intäkter 2 42 108

Summa  33 740 30 639
   
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal 3 -20 594 -18 573
Kostnader för lokaler  -2 599 -2 450
Övriga driftkostnader   -10 238 -9 226
Finansiella kostnader 4 -48 -42
Avskrivningar och nedskrivningar  -419 -385

Summa  -33 898 -30 676
   
Verksamhetsutfall  -158 -37
   
Transfereringar   
Medel som erhållits från statsbudgeten för   
finansiering av bidrag  82 559 85 910
Medel som erhållits från myndigheter   
för finansiering av bidrag  4 946 192
Lämnade bidrag   -87 505 -86 102

Saldo   
   
Årets kapitalförändring 5 -158 -37
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9.2 Balansräkning 
 
(belopp anges i tkr) 
   
TILLGÅNGAR Not 2002-12-31 2001-12-31
Materiella anläggningstillgångar 6  

Maskiner, inventarier, installationer m.m.  772 781

Summa   772 781
   

Fordringar   
Kundfordringar  1 139 825
Fordringar hos andra myndigheter 7 585 585
Övriga fordringar 8 977 1 874

Summa  2 701 3 284
   

Periodavgränsningsposter 9   

Förutbetalda kostnader   855 751
Upplupna bidragsintäkter   1 252 932
Övriga upplupna intäkter  0 168

Summa   2 107 1 851
   

Avräkning med statsverket     

Avräkning med statsverket 10 20 958 7 349
   

Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 11  0 1 037

Summa  0 1 037
   

SUMMA TILLGÅNGAR  26 538 14 302

   

SKULDER OCH KAPITAL   
   

Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring  12 -1 282 -1 245

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   -158 -37

Summa  -1 440 -1 282

   

Skulder m.m.   

Lån i Riksgäldskontoret 13 762 742
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 11 1 627 0
Skulder till andra myndigheter 14 741 834
Leverantörsskulder  772 1 549
Övriga skulder 15 19 642 6 366

Summa   23 544 9 491
   

Periodavgränsningsposter 16   

Upplupna kostnader   1 605 1 624
Oförbrukade bidrag   2 829 4 469

Summa   4 434 6 093

SUMMA SKULDER OCH KAPITAL  26 538 14 302
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9.3 Anslagsredovisning 

 
(belopp anges i tkr) 
 

ANSLAG    

Nomenklatur 
(inkl benämning) 

Ingående 
överförings- 

belopp 

Årets till-
delning 

enligt regle- 
ringsbrev 

 Totalt 
disponibelt 

belopp 

    Utgifter Utgående 
överförings-

belopp 
 

17 29:1 -667 17 418 16 751  16 795 -44 
Ramanslag, Ungdomsstyrel-
sen, Förvaltningskostnader 
m.m. 

    

     
17 29:2.1 2 78 400 78 402  77 778 624 
Ramanslag, 
Statsbidrag till ungdomsorga-
nisationer 

    

     
17 29:2:2 2 2 500 2 502  2 453 49 
Ramanslag, 
Nationellt kontor för  
EU-program 

    

     
17 29:2:3 60 3 000 3 060  3 058 2 
Ramanslag, 
Utvecklingsinsatser gentemot 
kommuner 

    

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

    

Summa anslag -603 105 318 104 715  104 084 631 
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9.4 Finansieringsanalys 
 (belopp anges i tkr) 
 Not 2002   2001 

Drift      

Kostnader 17  -33 462   -30 291
      
Finansiering av drift      

Intäkter av anslag 21 525   20 133 
Intäkter av avgifter och ersättningar 1 082   1 129 
Intäkter av bidrag 11 091   9 269 

Övriga intäkter 42   108 

Summa medel som tillförts för finansie-
ring av drift 

  33 740   30 639

      

Minskning (+) av kortfristiga fordringar  327   -608
Ökning (+) av kortfristiga skulder  10 747   -19 843

      
Kassaflöde från drift      11 352    -20 103
      
Investeringar      

Investeringar i materiella tillgångar -416   -514 

Summa investeringsutgifter   -416   -514
      
Finansiering av investeringar      

Lån från Riksgäldskontoret 485   482 

- amorteringar -465   -365 

Summa medel som tillförts för finansie-
ring av investeringar 
 
Förändring av kortfristiga fordringar 
och skulder 

   
20 

 
 

-11 

  
117

-25
       
Kassaflöde till investeringar   -407   -422
      

 
Transfereringsverksamhet 

     

Lämnade bidrag -87 505   -86 102 

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -87 505   -86 102
    
Finansiering av transfereringsverk-
samhet 

   

Medel från statsbudgeten för finansiering 
av bidrag 

82 559   85 910 

Medel som erhållits från andra myndig-
heter för finansiering av bidrag 4 946

   
192 

Summa medel som tillförts för finansie-
ring av transfereringsverksamhet 

   
87 505 

  
86 102

    
Kassaflöde från transfereringsverk-
samhet 

 
0 

  
0
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8 386

 
  2002  2001

    
Förändring av likvida medel  10 945  -20 525
    
Specifikation förändring av likvida medel     
    
Likvida medel vid årets början  8 386  28 911 
Minskning (-) av tillgodohavande hos    
Riksgäldskontoret-räntekonto  -2 664  -955 
Ökning (+) av avräkning med statsverket  13 609  -19 570
    
Summa förändring av likvida medel  10 945  -20 525
    

Likvida medel vid årets slut  19 331  
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9.5 Tilläggsupplysningar och noter 

 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänt  
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad 
i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, FÅB 
och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, FBF, samt ESV:s föreskrifter 
och allmänna råd till dessa. 
 
Fakturor understigande 10 000 kronor exkl. moms har inte bokförts som periodavgräns-
ningsposter per 2002-12-31. Motsvarande beloppsgräns per 2001-12-31 var 10 000 kro-
nor exkl. moms. 
 
Myndigheten tillämpar ny uppställningsform för finansieringsanalys och har räknat om 
jämförelsevärden avseende år 2001 enligt den nya uppställningsformen. 
 
Värderingsprinciper − fordringar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Värderingsprinciper − anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaff-
ningsvärde 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 ekonomiska livslängd som fastställts för de olika kategorierna av anläggningstill-
gångar. Avskrivning 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 förmåner (kr) Andra råds- och styrelse-
uppdrag 

Louise Fernstedt 0201 -- 0212 2 200  Delegationen för IT i 
skolan (ITiS) 

Maria Frisk 0201 -- 0212 3 300  - 

Mikael Halapi 0201 -- 0212 4 400  - 

Anna Halldén 0201 -- 0212 3 300  - 

Staffan Isling 
 

0201 -- 0212 4 400  - 

Hillevi Larsson 0201 -- 0212 3 300  - 

Mats Vangstad 
 

0201 -- 0212 5 500  - 

Inger Widén- Cederberg 0201 -- 0212 5 500  - 

Lage Åström 
 

0201 -- 0212 5 500  - 

Ahmet Önal 0201 -- 0212 3 300 
 

 Arm-i-arm initiativet, 
Justitiedepartementet 

 
Ledande befattnings-
havare 

  
Lön (kr) 

 

 
Ersättningar/ 
andra förmåner   

 
Andra styrelseuppdrag 

Leif Linde 0201 -- 0212 723 879 Systembolaget AB 
38 333 kr 
Konsumentverket 
3 900 kr 
Folkbildningsrådet 
6 600 kr 
Förmån: Årskort tåg  
25 572 kr 

Systembolaget AB 
Konsumentverket 
Folkbildningsrådet 
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Noter (belopp anges i tkr) 
 
 

Resultaträkningen 
 
 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
 
Enligt regleringsbrev för år 2002 beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter 
på 1 500 tkr. Regeringen har medgivit undantag från begränsningarna i 4 § andra 
stycket avgiftsförordningen (1992:191).  
 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar är totalt 1 082 tkr, varav § 4-intäkter är  
1 082 tkr. 
 
 
Not 2 Finansiella intäkter 
 

 2002 2001
Finansiella intäkter  
- Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 39 94
- Övriga finansiella intäkter 3 14
Summa 42 108

 
 
Not 3  Kostnader för personal 
 

 2002 2001
  
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensions- 
premier och andra avgifter enligt lag och avtal) 

 
13 624 12 703

Summa 13 624 12 703
 
 
Not 4 Finansiella kostnader 
 

 2002 2001
Finansiella kostnader  
- Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 3 0
- Ränta på lån i Riksgäldskontoret 37  33
- Övriga finansiella kostnader 8 9
Summa 48 42

 
 
Not 5 Årets kapitalförändring 

 
 2002 2001
  
Avskrivningar -419 -385
Amortering av lån 465 365
Förändring av semesterlöneskuld  170 -157
Övriga periodiserade kostnader/intäkter -374 140
Summa  -158 -37
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Balansräkningen 
 
Not 6 Materiella anläggningstillgångar   
 

 2002-12-31 2001-12-31
  
Ingående anskaffningsvärde 2 257 1 789
Årets anskaffningar  427 539
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -100 -71
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 476 - 1 162
Ingående ackumulerade avskrivningar, 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
83 71

Årets avskrivningar  -419 -385
Utgående bokfört värde (=) 772 781

  
 
Not 7  Fordringar hos andra myndigheter 

 
 2002-12-31 2001-12-31
  
Fordran ingående mervärdesskatt: 571 542
Fordringar andra myndigheter:  
- Diverse myndigheter 14 43
Summa 585 585

 
Not 8  Övriga fordringar 

 
 2002-12-31 2001-12-31
  
Fordringar EU-program, EU-medel 948 1 432
Övriga diverse fordringar 29 442
Summa 977 1 874

 
Not 9 Periodavgränsningsposter 
 

 2002-12-31 2001-12-31
Förutbetalda kostnader:  
- Förutbetalda hyreskostnader 694 552
- Övriga förutbetalda kostnader 161 199
Summa 855 751

  
Upplupna bidragsintäkter: 
- Bidrag som erhållits från myndigheter 

 
35 0

- Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer 
m.m. 

 
1 217  932

Summa 1 252  932
 

Övriga upplupna intäkter:  
- Övriga upplupna intäkter 0 168
Summa 0 168
  
Summa periodavgränsningsposter 2 107 1 851
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Not 10 Avräkning med statsverket 
 

 2002-12-31 2001-12-31
  
Ingående balans 7 349 26 919
  
Avräknat mot statsbudgeten:    
- Anslag 104 084 106 044
  
Avräknat mot statsverkets checkräkning:  
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -17 418 -15 416
- Uppbördsmedel m.m. 109 852 73 139
- Transfereringar m.m. -182 909 -183 337
Utgående balans   20 958 7 349

 
 
Not 11 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  

 
 2002-12-31 2001-12-31
  
Anslagsmedel - 1 427 -433
Bidrag från annan statlig myndighet 
Övriga icke statliga bidrag 

1 200 
- 1 400 

2 300
-830

Summa på räntekonto i Riksgäldskontoret -1 627   1 037
 
- varav kortfristigt likviditetsbehov 

 
0 0

 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
 

 
1 700 

 
1 617

Ungdomsstyrelsen har använt sin beviljade räntekontokredit, dels pga. att myndigheten bl.a. hade stora utestående kundfordringar 
2002-12-31, dels pga. av att myndigheten har en större fordran på kommissionen avseende medel till EU-programmet Ungdom. 
Myndighetens utestående kundfordringar förfaller till betalning under första halvan av januari månad 2003, den största delen avser 
konferensintäkter för myndighetens årliga rikskonferens i slutet av november 2002. 237 tkr har inbetalats i fel betalningsflöde och 
flödesjusteras till ränteflödet under januari månad 2003. Det föreligger inget kortfristigt likviditetsbehov. Den 31 januari 2003 hade 
myndigheten en skuld på räntekontot på 191 tkr. 

 
 
Not 12 Balanserad kapitalförändring 
 

 2002-12-31 2001-12-31
  
Periodiseringar -1 282  -1 245
Summa -1 282  -1 245

 
 
 
Not 13 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

 2002-12-31 2001-12-31
  
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 200 1 000

 
Ingående balans 742 625
Årets amorteringar -465 -365
Under året nyupptagna lån 485 482
Utgående balans  762 742
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Not 14 Skulder till andra myndigheter 

 2002-12-31 2001-12-31
  
 Sociala avgifter 501 482
Momsskuld  218 173
Leverantörsskulder till andra myndigheter 20 178
Övriga skulder till andra myndigheter 2 1
Summa    741 834

 
 
Not 15 Övriga skulder 

 2002-12-31 2001-12-31
  
Personalens källskatt 394 370
EU-medel, EU-program, till bidrag 
Medel från AB Svenska Spel, till bidrag 

7 976 
11 272 

5 652
319

Övriga skulder 0 25
Summa 19 642 6 366

 
Ökningen på balansposten Övriga skulder i förhållande till år 2001 består huvudsakligen av ej förbrukade bidragsmedel från AB 
Svenska Spel. Dessa medel fördelas enligt regeringsbeslut Ju2002/7722/U under år 2003. 

 
 
Not 16 Periodavgränsningsposter 
 

 2002-12-31 2001-12-31
Upplupna kostnader:  
- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 1 254 1 424
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 141 196
- Övriga upplupna kostnader 210 4
Summa 1 605 1 624

 
Oförbrukade bidrag:  
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter 2 754 4 287
- Bidrag som erhållits från icke statliga  
   organisationer m.m. 

 
75 182

Summa  2 829 4 469
  
Summa periodavgränsningsposter 4 434 6 093

 
 
Finansieringsanalysen 
 
Not 17 
 

 2002 2001
  
Kostnader enligt resultaträkningen 33 898 30 676
Justeringar:  
- Avskrivningar -419 -385
- Realisationsförlust -17 0
Kostnader enligt finansieringsanalysen 33 462 30 291
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9.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 
 (belopp anges i tkr) 
 
  

 2002 2001 2000 1999 1998

  
Låneram  
Beviljad låneram 1 200 1 000 1 000 800 1 000
Utnyttjad låneram 762 742 625 466 643
Kvar av låneramen 438 258 375 334 357
  
Kontokrediter hos RGK  
Räntekontokredit 1 700 1 617 1 617 1 237 1 210
Max utnyttjad under året  1 629 0 376 0 1 036
  
Räntor avseende räntekonto      
i RGK      
Ränteintäkter 39 94 56 78 119
Räntekostnader 3 0 0 0 0
Saldo 36 94 56 78 119
  
Avgiftsintäkter      
Uppskattning enligt regler-
ingsbrev 

1 500 1 500 1 500 1 000 1 500

Faktiska avgiftsintäkter 1 082 1 129 1 423 1 398 1 569
  
Anslagskredit  
Beviljad anslagskredit 650 1 310 468 371 363
Utnyttjad anslagskredit 44 667 0 85 0

Anslag   
Anslagssparande 675 64 736 23 2 623
Framtida åtaganden 250 0 0 0 0
  
Årsarbetskrafter och 
anställda  

      

Antalet årsarbetskrafter (st) 42,25 40,3 38,8 33,9 33,4
Medelantalet anställda (st) 43 42 38 34 35
  
Driftkostnad per årsarbets-
kraft 792 752

 
786 855 787

    
Kapitalförändring    
Årets kapitalförändring -158 -37 100 -320 -50
Balanserad kapitalförändring -1 282 -1 245 -1 345 -1 025 -974
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UNGDOMSSTYRELSEN  2003-02-14 
  
 
 
Styrelsens beslut och underskrifter 
Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2002 har tagits vid styrel-
semöte på Ungdomsstyrelsen 2003-02-14 av styrelsens ordförande Leif Linde samt 
ledamöterna Louise Fernstedt, Maria Frisk, Mikael Halapi, Anna Halldén,  
Mats Vangstad, Inger Widen-Cederberg, Lage Åström  . 
 
Styrelsen godkänner att årsredovisningen för budgetåret 2002 överlämnas till reger-
ingen. Årsredovisningen innehåller följande dokument: resultatredovisning, resultaträk-
ning, balansräkning, 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 
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Statskontoret  
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