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Generaldirektören har ordet 
 
Verksamhetsåret 2003 har präglats av fortsatt intensivt arbete på myndigheten. Inte 
minst har det har varit spännande att följa och stödja ungas växande föreningsliv. 
Många nya organisationer har bildats kring nya behov och intressen och dessa har även 
inspirerat och sporrat verksamhetsutvecklingen bland de befintliga. Antalet bidragsbe-
rättigade medlemmar i vissa ungdomsorganisationerna har också ökat markant. Ett nytt 
statsbidragssystem har introducerats vilket har krävt en hel del arbete för myndigheten 
också tillsammans med ungdomsorganisationerna. Del av överskott från AB Svenska 
Spel och medel från Allmänna arvsfonden har också bidragit till en utveckling av före-
ningslivet. 
 
Vi har även märkt ett klart ökat intresse från många kommuner för en utveckling av en 
sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik. Samtidigt fortsätter också det totala 
antalet inflytandeorgan för unga i kommunerna att ligga på en hög nivå. Sex ungdoms-
politiska stödjepunkter runt om i landet har etablerats som ett stöd för myndigheten i 
arbetet med att utveckla den kommunala ungdomspolitiken. I slutet av året genomfördes 
Ungdomsstyrelsens Rikskonferens med 600 deltagare från hela landet i samverkan med 
2002 års ungdomskommun, Botkyrka. Vid konferensen utnämndes Årets ungdoms-
kommun för 2003, Robertsfors. 
 
Internationellt ungdomsutbyte har blivit en allt naturligare del av ungdomspolitiken 
även lokalt och antalet ”missgynnade” unga som deltar ligger långt över den nivå som 
är EU:s ambition inom EU-programmet Ungdom. Ungdomsutbytet med utvecklingslän-
derna utvecklas i en takt som gör att ramarna för samverkansprojektet med Sida inte på 
långa vägar räcker för den efterfrågan som finns. Kring Barents- och Östersjöområdet 
fortsätter verksamheten med ungdomsutbyten att utvecklas med medel från Allmänna 
arvsfonden. 
 
Myndigheten presenterade under våren en utvärdering av EU-programmet Ungdom, en 
fördjupad analys av den hittills förda ungdomspolitiken, Ung 2003, som också innehål-
ler förslag på hur ungdomspolitiken skulle kunna utvecklas för att spela en större roll i 
ungas vardag samt en stor studie om ungas attityder och värderingar, De kallar oss 
unga. Dessa rapporter ska bland annat tjäna som underlag för en ny proposition om 
ungdomspolitiken. Regeringen beräknar att lägga fram propositionen till riksdagen un-
der våren 2004.  
 
En ny strategisk plan för myndigheten har processats fram med fokus på fyra nya verk-
samhetsområden och mål. I planen ingår ett nytt system för mättal och fördjupade upp-
följningar. Syftet är att bättre kunna följa och analysera myndighetens egna prestationer. 
Detta system underlättar också för myndigheten att kunna redovisa samlade bedöm-
ningar av regeringens effektmål i regleringsbrevet. Som en konsekvens av detta har 
också organisationen på myndigheten justerats. Verksamhetsområdena Fritid och före-
ningsliv, Internationellt ungdomsutbyte, Kommunal ungdomspolitik och Nationell ung-
domspolitik har fått egna chefer och de två stabsenheterna Administration och Kommu-
nikation med varsin chef stöttar med expertkunskap. 
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Ungdomsstyrelsen har fullföljt samtliga uppdrag som regeringen beslutat om för myn-
digheten. I följande årsredovisning redogör vi för hur de olika verksamhetsgrenarna har 
genomfört dessa och vilket utfallet blev för 2003. I slutet på varje avsnitt finns en sam-
lad bedömning. Redovisning av Arvsfondssatsningar och andra uppdrag utanför regler-
ingsbrevet redovisas till regeringen i särskild ordning. 
 
Under verksamhetsåret lät myndigheten genomföra en kundundersökning för andra året 
i rad. Resultatet blev mycket gott. Av de som svarade var 89 procent nöjda med myn-
dighetens service (85 procent 2002). Detta resultat kan jämföras med TEMO:s medel-
värde för tio undersökta offentliga organisationer som ligger på 50 procent. 
 
Myndighetens samverkan med andra aktörer som verkar i eller i anslutning till ung-
domspolitiken har fortsatt att utvecklas. Samverkan sker bland annat med Europeiska 
kommissionen, Sida, Svenska Kommunförbundet, AB Svenska Spel, Svenska institutet, 
Nordiska Ministerrådet och Europarådet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Linde 
generaldirektör 
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1 Verksamhetsöversikt 
 
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 
2002/03:1, utg.omr. 17, bet 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:60). 
 
Följande mål gäller för verksamheten inom Ungdomsstyrelsens ansvarsområde 
 

- 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 
 
Verksamhetsgrenar 
 
Ungdomsstyrelsens verksamhet ska redovisas enligt följande indelning: 
• Verksamhetsgren 1. Nationell ungdomspolitik 
• Verksamhetsgren 2. Kommunal ungdomspolitik 
• Verksamhetsgren 3. Fritid och föreningsliv 
• Verksamhetsgren 4. Internationellt ungdomsutbyte 
 
I regleringsbrevet för budgetåret 2003 är myndighetens verksamhet indelad i fyra nya 
verksamhetsgrenar. I de kommande avsnitten benämns dessa som verksamhetsområden 
när Ungdomsstyrelsen beskriver sin verksamhet. Ungdomsstyrelsen har bedömt att jäm-
förelser med tidigare budgetår inte är relevant för kostnader och finansiering av verk-
samhetsgrenarna totalt. Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med tidigare budgetår 
för de återrapporteringskrav där det är möjligt. Kommentarer lämnas i anslutning till 
respektive återrapporteringskrav. 
 
Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdoms-
styrelsen är ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 2003. Ungdomssty-
relsen ska enligt regleringsbrevet för år 2003 också redovisa ett antal återrapporterings-
krav under rubriken Organisationsstyrning, avsnitt 6. Ungdomsstyrelsen ska lämna en 
bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla de tre övergripande målen. 
Denna återrapportering återfinns under avsnitt 1.1. Under avsnitt 1.2 har Ungdomssty-
relsens redovisat myndighetens kompetensförsörjning m.m. och under avsnitt 1.3 finns 
en redovisning av myndighetens sjukfrånvaro. Administration och beräkningsgrunder 
återfinns under avsnitt 7. 
 
Samliga verksamhetsgrenar innehåller ett återrapporteringskrav om kvantitativ och kva-
litativ bedömning av myndighetens kontakter med målgruppen inom respektive verk-
samhetsgren. För att kunna göra bedömning av myndighetens kontakter med målgrup-
pen har Ungdomsstyrelsen under 2003 påbörjat utvecklingen av ett system för egen 
rapportering av myndighetens kontakter med målgruppen inom respektive verksam-
hetsgren. Kontakter har definierats som fysiska möten, där medarbetare från Ungdoms-
styrelsen har träffat representanter från målgruppen och aktivt informerat om olika 
aspekter av verksamheten. Indirekta kontakter via till exempel telefon eller e-post har 
inte registrerats.  
 
Ungdomsstyrelsen genomförde en så kallad kundundersökning under hösten 2003. Re-
sultatet av undersökningen redovisas i avsnitt 6.1 samt i avsnittet Bedömning av resul-
tat, under respektive verksamhetsgren. 
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Ekonomisammanställning 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 34 743 tkr, täcks till ca 70 procent av 
anslagsmedel, till 3 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och fi-
nansiella intäkter samt till 27 procent av externa medel. 
 
Totalsammanställning över Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för budgetåret 2003, i tkr 
Driftkostnader 
Lön och MGK*) 26 576
Övriga driftkostnader 8 167
Summa kostnader 34 743
 
Finansiering 
Anslagsmedel 
Ramanslag 17 29.1, Ungdomsstyrelsen 17 597
Ramanslag 17 29.2.2, Nationellt kontor för EU-program 2 482
Ramanslag 17 29.2.3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 3 865
Summa Anslagsmedel 23 944
 
Externa medel (intäkter av bidrag) 
Allmänna arvsfonden 2 390
Sida 480
EU-medel 3 399
Svenska Spel 2 027
Utvecklingsrådet 93
Nordiska Ministerrådet 219
Svenska institutet 160
Utbildningsdepartementet 638
Arbetsmarknadsverket 86
Summa Externa medel 9 492
 
Intäkter  
Intäkter, publikationer, konferenser m.m. 981
Finansiella intäkter 8
Summa intäkter 989
 
Summa finansiering 34 425
 

Skillnaden, 318 tkr, mellan kostnader och finansiering, är myndighetens kapitalförändring enligt resultaträkningen 
och består av periodiserade kostnader och intäkter. Fördelning sker jämt över verksamhetsgrenarna enligt ovan.                              

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

i tkr 
Grundbidrag och särskilt bidrag till ungdomsorganisationer 74 823 
Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler 4 000 
Bidrag till kommuner av anslaget Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 1 607 
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer,  4 590 
medel från Sida   
  
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 85 020 
  
 i tkr 
Bidragsutbetalningar av EU-medel 
Programmet Ungdom 14 607 
  
 
Bidrag till ungdomsorganisationers lokala verksamheter, 
medel från AB Svenska Spel, utbetalda år 2003 123 576 
 
Beviljade projektmedel ur Allmänna arvsfonden 25 333 
______________________________________________________________________ 
 
Ungdomsstyrelsens styrelse 
Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, bud-
getunderlag, delårsrapport och strukturbidrag till ungdomsorganisationer. 
 
Styrelsens sammansättning:        Tidsperiod 
 
Leif Linde, generaldirektör       0301 – 0312 
Pelle Ahnlund, kultur- och fritidschef, Botkyrka kommun    0307 − 0312 
Maria Graner, distriktschef, Sensus distrikt avd Sthlm-Gotland  0307 − 0312 
Carin Götblad, länspolismästare, Polismyndigheten i Sthlms län  0307 − 0312 
Joakim Johansson, programansvarig, Olof Palmes int. centrum   0307 − 0312 
Lil Ljunggren Lönnberg, direktör, Arbetsmarknadsstyrelsen   0307 − 0312 
Qaisar Mahmood, förbundssekreterare, Svenska Kommunförbundet 0307 − 0312 
Per Nilsson, rektor, Idrottshögskolan i Stockholm     0307 − 0312 
Björn Söderberg, rådgivare, Kooperativ utveckling, Gotland  0307 – 0312 
Britt-Inger Stoltz, undervisningsråd, Skolverket    0307 – 0312 
Inger Widén Cederberg, enhetschef, Socialstyrelsen     0301 − 0312 
Louise Fernstedt, sektionschef, Svenska Kommunförbundet   0301 − 0306 
Maria Frisk, kommunpolitisk sekreterare i Jönköping   0301 − 0306 
Mikael Halapi, enhetschef, AMS       0301 − 0306 
Anna Halldén, projektledare, Communicare      0301 − 0306 
Staffan Isling, kommunchef, Haparanda kommun    0301 − 0306 
Hillevi Larsson, riksdagsledamot, Sveriges Riksdag    0301 − 0306 
Mats Vangstad, polismästare       0301 − 0306 
Lage Åström, skolråd, Skolverket      0301 − 0306 
Ahmet Önal, affärskonsult, BTS AB       0301 − 0306 
 
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 var 43. Medelåldern var 38 år. Årsarbetskrafter var 41,4.  
Åldersspridningen var mellan 24 och 57 år.  
 
Under budgetåret 2003 anställdes 3 personer och 3 personer slutade varav 2 av dessa 
tjänster var tidsbegränsade anställningar. Personalomsättningen har minskat i jämförelse 
med år 2002. 
 
Myndigheten hade 43 personer anställda i tjänst vid årets slut. Av dessa 43 tjänster är 37 
tillsvidareförordnanden, 3 är vikariat, 3 är överenskomna visstidsanställningar. Tjäns-
terna fördelade sig på 28 kvinnor och 15 män, vilket innebär att könsfördelningen är 35 
procent män och 65 procent kvinnor. Vid varje anställningstillfälle har ökad andel män 
eftersträvats. Att anställa fler män är ett gemensamt mål för både arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna.  
 
Under budgetåret har myndigheten förändrat sin organisation och är numera indelad i 
fyra verksamhetsområden samt två stabsenheter, kommunikation och administration. 
Indelningen i verksamhetsområden följer myndighetens regleringsbrev och stabsenhe-
terna kommunikation och administration fungerar som stödfunktioner till myndighetens 
verksamhetsområden. 
 
Verksamhetsområde/stabsfunktion Antal 

anställda 
i tjänst 

Generaldirektör 1 
Verksamhetsområdet Nationell ungdomspolitik 5 
Verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik 6 
Verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv 6 
Verksamhetsområdet Internationellt ungdomsutbyte 10 
Administrativa enheten 7 
Kommunikationsenheten 8 
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1.1 Sammanfattande bedömning av verksamheten  
 
Återrapporteringskrav: Sammanfattande bedömning av hur verksamheten har bidragit 
till att uppfylla målen 
 
Nedan redovisas hur Ungdomsstyrelsens verksamhet bidragit till att uppfylla målen för 
den nationella ungdomspolitiken. Se avsnitt 1. 
 
Myndighetens verksamhet kan framför allt bidra till måluppfyllelsen på två olika sätt. 
Verksamheten kan bidra till måluppfyllelsen direkt genom insatser riktade mot unga 
eller insatser för att förbättra ungas livssituation. Genom arbetet med att inspirera och 
stödja andra att arbeta utifrån ungdomspolitikens mål kan myndigheten även indirekt 
bidra till uppfyllelse av målen. 
 
Ett av myndighetens mål är att öka andra aktörers förutsättningar att bidra till att ung-
domspolitikens mål uppnås. Det är myndighetens bedömning att det görs bäst genom 
kunskapsförmedling kring målen och måluppfyllelsen samt kring ungas levnadsvillkor. 
Ett led i arbetet med att förmedla kunskap om de ungdomspolitiska målen är den årliga 
uppföljning som myndigheten redovisar till regeringen. Under året genomfördes dessut-
om en fördjupad analys av den nationella ungdomspolitiken och utvecklingen av ungas 
levnadsförhållanden vilken publicerades i rapporten Ung 2003. Information om resulta-
ten av den fördjupade analysen har spridits till myndighetens olika målgrupper. 
 
Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie, De kallar oss unga, som publicerades 
under våren gav ny kunskap om hur unga själva ser på sin självständighet, sin möjlighet 
till inflytande och huruvida de blir sedda som en resurs eller inte. Studien gav även en 
fördjupad kunskap om ungas livssituation och framför allt om ungas attityder och vär-
deringar i förhållande till samhället. Efterfrågan på resultaten från undersökningen har 
varit stor, både från målgruppen och från medier. Genom studien Unga medborgare 
fick Ungdomsstyrelsen utökade kunskaper om ungas demokratiska värderingar och 
kunskaper. Spridning av myndighetens utredningar och skrifter är en viktig metod för 
att öka andra aktörers kunskap om ungdomspolitiken och indirekt verka för måluppfyl-
lelsen. 
 
Kommunerna är centrala aktörer för att ungdomspolitikens mål ska få genomslag i ung-
domars vardag. Myndigheten kan konstatera att de ungdomspolitiska målen inte är till-
räckligt kända i landets kommuner men också att det finns ett ökande intresse av att 
utveckla den kommunala ungdomspolitiken. Många kommuner anger att den nationella 
ungdomspolitiken fungerar som en inspiration för utvecklingen av den kommunala 
ungdomspolitiken. Därmed är myndighetens utvecklingsarbete gentemot kommunerna 
av avgörande strategisk betydelse för måluppfyllelsen. Under året har Ungdomsstyrel-
sen besökt 50 kommuner för att diskutera respektive kommuns utveckling av ungdoms-
politiken. Genom Rikskonferensen och tre konferenser kring ungdomspolitik som 
genomfördes under 2003 spreds information om ungdomspolitiken och dess mål till en 
stor grupp kommunala företrädare. Drygt 800 personer från ett 100-tal kommuner har 
deltagit på myndighetens konferenser under året. 
 
Myndigheten samverkar med sex ungdomspolitiska stödjepunkter. Stödjepunkterna 
bidrar till utvecklingen av ungdomspolitiken lokalt och regionalt. Deras arbete kan med-
föra att kännedomen om den nationella ungdomspolitiken ökar i landets kommuner. 
Genom samarbete med de ungdomspolitiska stödjepunkterna har myndigheten möjlig-
het att nå och stödja fler kommuner än dem myndigheten möter direkt.  
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2004-02-13 10 (82) 
ÅRSREDOVISNING 2003 

 
Självständighetsmålet 
Myndighetens direkta verksamhet för att bidra till uppfyllelsen av självständighetsmålet 
har främst bedrivits inom verksamhetsområdet internationellt ungdomsutbyte.  
 
Myndigheten har intensifierat arbetet med inkludering och delaktighet under året. Ett 
exempel på detta är att det europeiska handikappåret särskilt uppmärksammats under 
2003. Nya aktörer inom målgruppen har kontaktats för att uppmuntra till projekt för 
ungdomar med funktionshinder. 
 
Trots en ökad satsning från myndigheten har antalet ansökningar för ungdomsutbyten 
minskat under 2003, liksom andelen inkluderingsprojekt. Enligt myndighetens bedöm-
ning kan en förklaring till detta vara att kommunernas ekonomi blivit alltmer ansträngd. 
Utbyten med programländer minskar men utbyten med tredje land ökar. Andelen multi-
laterala projekt (tre eller fler länder) ökar jämfört med tidigare år. Antalet ansökningar 
för att skicka svenska volontärer till andra länder har ökat jämfört med föregående år. 
Inom den mottagande delen har dessa siffror sjunkit något, vilket gör att det totala anta-
let beviljade projekt bara är marginellt högre än 2002. Andelen medel som går till pro-
jekt med ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang har ökat 
både när det gäller att skicka och ta emot volontärer. 
 
Sedan starten av Ungdomsinitiativ har allt fler nybildade föreningar och informella 
grupper sökt stöd från detta delprogram. År 2000 utgjorde dessa 31 procent av totala 
antalet beviljade projekt, i år 61 procent. En stor del av dessa grupper har ingen tidigare 
erfarenhet av föreningslivet. Genom Ungdomsinitiativ har myndigheten nått ut till nya 
grupper av ungdomar. 
 
Inflytandemålet 
Myndighetens direkta verksamhet för att bidra till uppfyllelsen av inflytandemålet har 
främst bedrivits inom verksamhetsområdena fritid och föreningsliv samt kommunal 
ungdomspolitik. 
 
Under året har ett nytt bidragssystem etablerats. Myndigheten har utvecklat sitt informa-
tionsarbete kring verksamhetsbidrag till nationella ungdomsorganisationer och projekt-
stöd till föreningslivet för att bättre möta målgruppens behov och för att underlätta an-
sökningsförfarandet. Medlen från AB Svenska Spels överskott som fördelas till ung-
domsorganisationerna har ökat de senaste åren. Denna förstärkning av ekonomiskt stöd 
till ungdomsorganisationerna har bidragit till att fler nya organisationer har fått stöd. 
 
Genom bidragsgivning till ungas egen organisering har myndigheten arbetat för att stär-
ka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället. I handläggningen av projektme-
del från Allmänna arvsfonden förs en aktiv dialog med organisationerna som ansöker 
och de uppmuntras till att samverka med kommunen och andra lokala parter. En positiv 
effekt av detta är att utvecklingen av den lokala ungdomspolitiken stimuleras. 
 
Myndigheten har genomfört en enkätundersökning där samtliga kommuner i landet gi-
vits möjlighet att besvara frågor om inflytandeforum och ungdomspolitiska handlings-
planer. Årets enkät besvarades av 241 av landets 290 kommuner och 38 av 49 stadsdelar 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Av dessa uppger 157 kommuner och stadsdelar att 
de har inflytandeforum. Efter ett antal års ökning har utvecklingen stagnerat något det 
senaste året. Däremot har antalet kommuner som anger att de utvecklat kommunala 
handlingsplaner ökat jämfört med tidigare år. I 58 av kommunerna i undersökningen 
finns någon form av mål- och strategidokument för kommunens ungdomspolitik. Nio av 
stadsdelarna har ett antaget dokument för ungdomspolitiken. Detta är också något fler 
än tidigare år. Det är positivt att allt fler kommuner har inflytandeforum och antagna 
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mål- och strategidokument för ungdomspolitiken. Det kan tolkas som ett tecken på att 
ungas inflytande över den kommunala politiken är på frammarsch. Många kommuner 
vänder sig till myndigheten för att hitta nya former för inflytande för unga och att på 
andra sätt vitalisera sin ungdomspolitik. 
 
Resursmålet 
Utgångspunkten för samtliga delar av myndighetens verksamhet är att unga ska tas till-
vara som en resurs. Däremot är det inte ungdomar själva som är den primära målgrup-
pen för myndigheten utan olika aktörer som i sin verksamhetsutövning direkt påverkar 
unga och deras villkor. 
 
Att se unga som en resurs och att ta tillvara på deras kunskap och kompetens är ett av 
grundfundamenten för ungdomspolitiken. En viktig uppgift för myndigheten är därför 
att ständigt påminna de aktörer vi arbetar med att ha resursperspektivet som ledstjärna 
för sitt arbete. 
 
I sin verksamhet använder Ungdomsstyrelsen olika metoder för att ta tillvara unga som 
en resurs. Dessa beskrivs i avsnitt 6.6. 
 
 
1.2 Redovisning av kompetensförsörjning m.m. 
 
Enligt regeringsbeslut, dnr Fi 2003/3537, ska myndigheterna från och med år 2003 re-
dovisa sin kompetensförsörjning med mera i årsredovisningen. Nedan följer Ungdoms-
styrelsens redovisning. 
 
Redovisning av Ungdomsstyrelsens mål för kompetensförsörjningen 
Ungdomsstyrelsen har som mål att utveckla, behålla och rekrytera den kompetens som 
är nödvändig för att uppnå verksamhetens mål. 
 
En fortsatt satsning på både gemensam och individuell kompetensutveckling är nödvän-
dig för att myndigheten långsiktigt ska kunna uppnå sina verksamhetsmål och utveckla 
verksamhetens resultat. En avgörande förutsättning för en effektiv och väl fungerande 
verksamhet är att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetsta-
gare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt. I denna process ingår att 
myndigheten under år 2004 kommer att arbeta med att göra kompetensanalyser och 
upprätta kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare. 
 
Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare genomförs systematiskt. Dessa ska 
resultera i en gemensam bild av mål och organisation samt en överenskommelse om 
förväntningar på arbetsinsats i förhållande till målen samt en överenskommelse om ut-
veckling av egen kompetens och arbetsuppgifter.  
 
Mångfald  
Ungdomsstyrelsen arbetar mot diskriminering och för mångfald ur alla aspekter. Ung-
domsstyrelsen ser mångfalden som en viktig del för att uppnå den kvalitets- och kompe-
tensförsörjning som myndigheten anser vara nödvändig. 
 
Uppskattningsvis har en fjärdedel av personalen utländsk bakgrund. Den etnis-
ka mångfalden är stor och därmed i enlighet med de mål regeringen ställt upp 
för statliga myndigheter.  
 
Ungdomsstyrelsen har under verksamhetsåret 2002 fattat beslut om en mångfaldspolicy 
med tillhörande handlingsplaner, vilken också innehåller konkreta åtgärder vid exem-
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pelvis rekrytering av ny personal. Effekterna av aktiviteterna i handlingsplaner för 
mångfaldsarbetet ska utvärderas under år 2004. 
 
Mål för åren 2004 – 2006 
Ungdomsstyrelsen har som mål att fortsätta att rekrytera medarbetare med skif-
tande bakgrund för att behålla den mångfald som finns på myndigheten även 
under åren 2004–2006.  

 
Åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet 
Ungdomsstyrelsen har under flera år haft som mål att bevara nuvarande ålders-
struktur, att ha en medelålder på omkring 36 år, att åstadkomma en jämnare 
könsfördelning och att inte öka personalomsättningen. 
 
Medelåldern har under år 2003 ökat från 36 till 38 år. Åldersspridningen är 
mellan 24 och 57 år (23 och 56 år, 2002). Det främsta skälet till en ökad me-
delålder på myndigheten är att personalomsättningen har minskat. 
 
Under år 2003 var andelen män 35 procent och andelen kvinnor 65 procent för myndig-
heten totalt. Under år 2002 var fördelningen 33 procent kvinnor och 67 procent män. 
Vid varje anställningstillfälle har ökad andel män eftersträvats. Att anställa fler män är 
ett gemensamt mål både för arbetsgivaren och för de fackliga organisationerna. Fler 
kvinnor än män söker lediga tjänster på myndigheten. Kvinnodominans finns främst i 
gruppen stödkompetens. I gruppen kärnkompetens är könsfördelningen relativt jämn.  
 
Under år 2002 fanns i ledningsfunktionen 2 kvinnor och 4 män (inkl generaldirektör). 
Könsfördelningen var 33 procent kvinnor och 67 procent män. Ungdomsstyrelsen har 
haft som mål att öka antalet kvinnor i ledningen. En chefstjänst har tillsatts genom in-
ternrekrytering av en kvinnlig utredare under året. Ledningen har under året ökat från 6 
till 7 personer. Av cheferna (inklusive generaldirektör) var vid årets slut 43 procent 
kvinnor och 57 procent män. Det är en ökning med 10 procent av andelen kvinnor i 
ledningen jämfört med år 2002.  
 
Åldersstruktur och könsfördelning fördelat på kompetenskategorier 
 Medelålder Kvinnor % Män % 
Kärnkompetens 36 år 63  37  
Ledningskompetens 42 år 43  57  
Stödkompetens 42 år 100  - 
 
Medeltalet anställda var 43 personer under år 2003, varav 37 anställda hade 
fast anställning vid årets slut. Ungdomsstyrelsen har under året haft en perso-
nalomsättning på cirka 9 procent. Personalrörligheten har i huvudsak rört yngre 
kvinnliga handläggare. Ungdomsstyrelsen har anställt två handläggare och en 
utredare under år 2003. Tre personer slutade sin anställning under året. Två av 
dessa anställningar var tidsbegränsade. Personalomsättningen har minskat de 
senaste åren. Ungdomsstyrelsen har uppnått målet att inte öka personalomsätt-
ningen under år 2003. 
 
Mål för åren 2004−2006 
Ungdomsstyrelsen har som mål för åren 2004–2006 att inte öka personalom-
sättningen, att åstadkomma en jämnare könsfördelning på myndigheten som 
helhet och på enheter/verksamhetsområden samt att behålla den åldersstruktur 
som finns på myndigheten. 
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Ett aktivt lokalt omställningsarbete  
De så kallade trygghetspengarna har Ungdomsstyrelsen i huvudsak använt till 
utbildningar som breddar kompetensen samt förstärker 
ledarskap/medarbetarskap. Ungdomsstyrelsen har tillsammans med de fackliga 
organisationerna fattat beslut om användning av dessa medel inför varje nytt 
verksamhetsår. Medlen har använts till de ändamål som parterna har kommit 
överens om under åren 2001–2003.  
 
Mål för åren 2004 – 2006 
Ungdomsstyrelsens mål för åren 2004–2006 är att använda friställda medel till 
kompetens- och/eller kompetensutvecklingsåtgärder även fortsättningsvis och i 
överenskommelse med de fackliga organisationerna.  
 
Redovisning av åtgärder för att minska och förebygga ohälsa.  
Ungdomsstyrelsen har under 2002 fattat beslut om en arbetsmiljöpolicy med tillhö-
rande handlingsplaner. Generaldirektören har tillsatt en arbetsgrupp som leder det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten. I gruppen som är partsgemensam 
ingår myndighetens skyddsombud och administrativ chef. Effekterna av aktiviteterna 
i handlingsplanerna ska utvärderas under år 2004. 
 
Ungdomsstyrelsen erbjuder alla anställda 1 000 kronor till motionskort och massage 
samt att en timme av den ordinarie arbetstiden per vecka kan användas till friskvård. 
Ungdomsstyrelsen erbjuder också frukt till de anställda vid tre tillfällen varje vecka.  
 
Ungdomsstyrelsen har återkommande hälsokontroller för personalen vart tredje år. 
Myndigheten erbjuder också personlig ergonomisk rådgivning för utformningen av 
arbetsplatsen.  
 
Ungdomsstyrelsen har en flexibel arbetsorganisation samt ett projektinriktat arbets-
sätt. Arbetstidsavtalet ger goda möjligheter till att förena arbete med fritid och ansvar 
för familj.  
 
En medarbetareundersökning genomförs varje år för att följa personalens syn på sin 
arbetssituation.  
 
Utifrån den strategiska planen som har antagits inför verksamhetsåret 2004 har en ny 
modell använts för att åstadkomma en bättre balans mellan aktiviteter, ekonomi och 
tillgänglig personal. 
 
Flera av Ungdomsstyrelsens chefer har deltagit i Statens kvalitets- och kompetens-
råds chefsutvecklingsprogram och andra ledarutbildningar. Inför varje nytt verksam-
hetsår genomför chefer för verksamhetsområden och stabsfunktioner utvecklings-
samtal med samtliga medarbetare för avstämning av arbetssituation, arbetsmiljö och 
kompetensutveckling. Cheferna ska i samråd med administrativ chef, följa upp sjuk-
frånvaron på respektive verksamhetsområde/stabsfunktion och på hela myndigheten. 
Ledningsgruppen ansvarar för att rutiner skapas för avlastning vid sjukfrånvaro läng-
re än 1 vecka. 
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1.3 Redovisning av sjukfrånvaro  
 
Redovisning av sjukfrånvaro år 2003  
 
Sjukfrånvaro*  2003-07-01 − 2003-12-31 

% 
Totalt 2003 

% 
Totalt 1,7  1,7 
Kvinnor 2,3  2,3 
Anställda 30 − 49 år 1,9  1,9 
*Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid. 
 
Personalens sjukfrånvaro är jämt fördelad över året, varför helårssiffran även är approx-
imativ för andra halvåret 2003. Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska uppgift inte lämnas om sjukfrånvaro för grupper om 
högst tio personer. Myndigheten har följt förordningen. 
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2 Verksamhetsgren  
 Nationell ungdomspolitik 
 
Inom verksamhetsområdet Nationell ungdomspolitik ligger ansvaret för att samordna 
uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken utifrån de mål som har slagits fast av 
riksdag och regering och att sprida information om ungas levnadsvillkor. En annan del 
av verksamheten är forskningssamverkan, både nationellt och internationellt. Inom 
verksamhetsområdet finns även det övergripande ansvaret för handläggning av myndig-
hetens remissyttranden. 
 
Verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik, totala kostnader och finansiering, budgetåret 2003 i tkr 
 Budgetåret 2003
Kostnader 
Lön inkl MGK 5 076
Övriga driftkostnader 1 419
Summa kostnader 6 495
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1   5 721
Externa medel enl. spec. 660
Intäkter 34
Summa finansiering   6 415

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 80 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik finansieras även med externa medel enligt 
följande (tkr): 

 
Projekt, Utvärdering av nordisk ungdomskoordinator, medel från Nordiska Ministerrådet      97
Uppdrag, Attityd och värderingsstudie, medel från Utbildningsdepartementet    448
Uppdrag, Enkät, kunskap om ungdomar och volontärtjänst, medel från Utbildnings- 
departementet 

    70

Diverse övriga externa medel     45
Summa extern finansiering    660

 
Verksamhetsmål: 
Öka myndigheternas och de övriga nationella aktörernas förutsättningar att bidra till att 
ungdomspolitikens mål uppnås. 
 
Återrapportering: 

• Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med myndig-
heter och andra nationella aktörer i ungdomspolitiska frågor. 

• Beskrivning av det arbete som syftat till att öka kunskaperna om målen för ung-
domspolitiken hos myndigheter och andra nationella aktörer samt en bedömning 
av i vilken mån dessa kunskaper ökat hos berörda. 

• Redovisning av antalet referensgrupper och utredningar på nationell nivå som 
myndigheten har initierat eller medverkat i samt de huvudsakliga frågor som har 
behandlats. 

• Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den nationella ung-
domspolitiken. 
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2.1 Kontakter med myndigheter och nationella aktörer 
 
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med myndigheter och 
andra nationella aktörer i ungdomspolitiska frågor 
 
Genomförande och utfall: 
Inom verksamhetsområdet nationell ungdomspolitik har myndigheten under 2003 sam-
manlagt haft sådan aktiv kontakt med 2 309 deltagare ur målgruppen vid 65 olika tillfäl-
len. Av dessa har myndigheten mött huvuddelen (82 procent) av deltagarna vid medver-
kan i externa konferenser och seminarium. En något större andel av deltagarna i mål-
gruppen var kvinnor än män (53 respektive 47 procent). 
 
En fördelning av målgruppen i olika aktörer visar att vid närmare hälften (48 procent) 
av mötena med målgruppen har andra myndigheter deltagit. Forskare har deltagit i 28 
procent av mötena och ungdomsorganisationer vid 29 procent. 
 
Det är tydligt att den mötesform som är mest effektiv för att föra ut budskapet till mål-
gruppen är att delta i externa konferenser och seminarier. Det är dessutom en metod 
som, i jämförelse med att anordna egna konferenser och seminarier, inte kräver några 
större kostnader för myndigheten. Däremot har egna seminarier den fördelen att myn-
digheten väljer vem som bjuds in och på så sätt kan försäkra sig om att nå målgruppen. 
Dessutom ger det frihet att besluta vilken information som ska spridas till målgruppen. 
Även fortsättningsvis bör medverkan vid externa seminarier kombineras med egna se-
minarier för att nå ut med information till så många som möjligt i målgruppen. 
 
 

2.2 Öka kunskaperna om målen för ungdomspolitiken 
 
Beskrivning av det arbete som syftat till att öka kunskaperna om målen för ungdomspo-
litiken hos myndigheter och andra nationella aktörer samt en bedömning av i vilken 
mån dessa kunskaper ökat hos berörda 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att, utifrån de tre övergripande målen och de 32 delmå-
len, samordna den årliga uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken. I uppdraget 
ingår att samla in och redovisa övriga myndigheters uppföljning av enskilda delmål. 
Uppdraget redovisades till regeringen den 31 maj 2003. Förutom en redovisning av 
måluppfyllelsen genomförde Ungdomsstyrelsen under 2003 en fördjupad analys av ut-
vecklingen av ungas levnadsvillkor i förhållande till målen och föreslog en revidering 
av nuvarande modell för uppföljning av den nationella ungdomspolitiken. Uppdraget 
redovisades i skriften Ung 2003, Fördjupad analys av den nationella ungdomspolitiken. 
 
Att sprida information om målen för den nationella ungdomspolitiken är en viktig del av 
myndighetens verksamhet. Det är myndighetens bedömning att efterfrågan på kunskap 
om ungdomspolitiken och ungas levnadsvillkor har ökat de senaste åren. Myndigheten 
bjuds ofta in som föreläsare för att berätta om ungdomspolitiken och dess mål. De ung-
domspolitiska målen beskrivs i många av myndighetens publikationer och skrifter. På 
myndighetens webbplats finns en särskild avdelning som beskriver den nationella ung-
domspolitiken och dess mål. Information om ungdomspolitiken sprids även genom del-
tagande i olika referensgrupper och nätverk. Myndigheten har valt att i samband med 
det årliga uppdraget att följa upp och analysera ungdomspolitiken anordna en semina-
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riedag om resultaten av uppföljningen. Till seminariedagen 2003 bjöds myndigheter, 
ungdomsorganisationer och medier in för att ta del av resultat och slutsatser. 
 
Det är myndighetens bedömning att målgruppens kunskap om ungas situation och vill-
kor är relativt god när det handlar om det sakområde man arbetar med. Däremot saknas 
ofta kunskap om ungas samlade levnadsvillkor. Kunskapen är i stor utsträckning sekto-
riserad. I den kännedomsundersökning som myndighetens genomförde 2002 kände sex 
av tio till målen för den nationella ungdomspolitiken. Eftersom en liknade undersökning 
inte genomförts under året är det svårt att bedöma om kunskapen om ungdomspolitiken 
ökat hos målgruppen eller inte. 
 
Den årliga uppföljningen har bidragit till en mer samlad kunskap om ungdomars lev-
nadsvillkor i relation till de ungdomspolitiska målen. I vilken utsträckning den kunska-
pen använts som beslutsunderlag, och därmed bidragit till att förbättra ungdomars lev-
nadsvillkor, är svårt att uttala sig om och är framför allt beroende av om kunskapen 
upplevts som relevant och användbar. 
 
Myndigheten anser inte att det är möjligt att utifrån några vetenskapliga grunder bedö-
ma i vilken utsträckning kunskaperna om målen för ungdomspolitiken har ökat hos 
målgruppen som en följd av Ungdomsstyrelsens verksamhet. 
 
Myndigheten har inte något system för att årligen mäta målgruppens kunskap om de 
nationella målen för ungdomspolitiken. Inte heller för att mäta hur myndighetens arbete 
med att öka dessa kunskaper uppfattas. Däremot kan resultaten av den kundundersök-
ning myndigheten låtit TEMO genomföra ge indikationer på hur myndighetens kunskap 
om ungas levnadsförhållande uppfattas. I kundundersökningen, som 2003 genomfördes 
för andra gången, fanns frågor om myndighetens kunskap om ungas levnadsförhållande 
i Sverige och om myndighetens förmåga att förmedla kunskap inom sitt sakområde. Av 
de svarande var totalt 85 procent nöjda med myndighetens kunskap om ungas levnads-
förhållande och 84 procent nöjda med förmågan att förmedla denna kunskap. När det 
gäller de svarande som tillhör målgruppen för verksamhetsområdet Nationell ungdoms-
politik kan en stor förbättring ses jämfört med tidigare år, 88 procent var nöjda med 
myndighetens kunskap jämfört med 71 procent 2002. 
 
Frågor kring kännedom om ungdomspolitikens mål och om kunskaper om målen och 
ungas levnadsvillkor används som underlag i andra aktörers verksamheter, är frågor 
som fortsatt bör mätas i regelbundna målgrupps- och kännedomsundersökningar. 
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2.3 Antalet referensgrupper och utredningar på  
 nationell nivå 

 
Redovisning av antalet referensgrupper och utredningar på nationell nivå som myndig-
heten har initierat eller medverkat i samt de huvudsakliga frågor som har behandlats 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har tolkat återrapporteringskravet på följande sätt. I begreppet refe-
rensgrupper och utredningar på nationell nivå tolkar myndigheten in att frågor av natio-
nell, övergripande, karaktär avses. Det utesluter lokala och regionala referensgrupper 
och utredningar. I återrapporteringskravet görs en distinktion mellan referensgrupper 
och utredningar. 
 
Ungdomsstyrelsen deltar både i referensgrupper som är kopplade till utredningar och i 
referensgrupper som inte är det. Myndighetens deltagande i referensgrupper knutna till 
utredningar redovisas under utredningar som myndigheten medverkat i. 
 
Under 2003 har Ungdomsstyrelsen medverkat i 21 referensgrupper på nationell nivå. 
Exempel på referensgrupper där myndigheten deltar är Barnombudsmannens myndig-
hetsnätverk, Storstadsdelegationens referensgrupp för centrala myndigheter, Alkohol-
kommittén samt Övervakningskommittéerna för Equal, Mål 3 och Urban II. 
 
Ungdomsstyrelsen har både initierat och medverkat i utredningar. Utredningar som 
myndigheten initierat har tolkats som utredningar myndigheten har tagit initiativ till och 
finansierat. Det innefattar såväl utredningar som ännu inte var slutförda vid utgången av 
2003 som de som har slutförts under året. Utredningar som myndigheten har medverkat 
i innefattar, i vår tolkning, tre olika typer av medverkan. Dels formell medverkan i ex-
terna utredningar och tillhörande referensgrupper, dels informell medverkan genom att 
bistå med utredningskompetens och underlag till externa utredningar, dels vår medver-
kan i form av formella remissyttranden över utredningar. 
 
Under 2003 har myndigheten slutfört tre egna utredningar inom verksamhetsområdet 
nationell ungdomspolitik. Det är utredningarna De kallar oss unga, Ungdomsstyrelsens 
attityd- och värderingsstudie 2003, Ung 2003, Fördjupad analys av den nationella ung-
domspolitiken och Unga medborgare. Under året har myndigheten initierat 2 referens-
grupper som varit knutna till myndighetens egna utredningar. 
 
Ungdomsstyrelsen har även medverkat i andra myndigheters utredningar. Myndigheten 
har deltagit i referensgrupper knutna till utredningarna. Exempel på dessa är Samlings-
lokalsutredningen, Folkhälsoinstitutets uppdrag om föräldrastöd, Ungdomsbrottsutred-
ningen och Internationella kulturutredningen. Myndigheten har medverkat i 15 utred-
ningar, i 2 av dessa har medverkan varit informell.  
 
Referensgrupper 2003 
Medverkat 21 
  
Utredningar  
Initierat 3 
Formell medverkan 13 
Informell medverkan 2 
Remissyttranden 26 
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
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Ungdomsstyrelsen har valt att avstå från att yttra sig i sakfrågan i 2 av de 26 remissytt-
randen som myndigheten har lämnat. 
 
Myndighetens medverkar även i en rad olika referensgrupper på internationell nivå. 
Några av dessa grupper rör forskningssamarbete på nordisk och europeisk nivå, andra är 
referensgrupper till Europeiska kommissionen och Europarådet. Det är myndighetens 
bedömning att deltagandet i dessa grupper ger värdefulla kunskaper och erfarenheter 
som även berikar arbetet med den nationella ungdomspolitiken varför de redovisas här. 
 
Internationella referensgrupper 2003 
Forskningsnätverk 3 
Referensgrupper till kommissionen 10 
Övriga referensgrupper 7 
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
 
 
2.4 Utvecklingsinsatser inom den nationella  

ungdomspolitiken 
 
Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den nationella ungdomspoliti-
ken 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsens arbete inom verksamhetsområdet nationell ungdomspolitik handlar 
framför allt om kunskapsförmedling kring ungdomspolitikens mål och ungdomars lev-
nadsvillkor. Det baserar sig på myndighetens bedömning att det bästa sättet att bidra till 
verksamhetsmålets uppfyllelse är att öka myndigheters och andra nationella aktörers 
kunskap om målen för ungdomspolitiken, om ungas levnadsvillkor i förhållande till må-
len och om vad som påverkar måluppfyllelsen. 
 
Under 2003 har en årlig uppföljning och en fördjupad analys av ungdomspolitiken och 
dess mål genomförts och presenterats, Ung 2003, Fördjupad analys av den nationella 
ungdomspolitiken. I samband med arbetet med den fördjupade analysen av ungdomspo-
litiken har Ungdomsstyrelsen haft en särskild referensgrupp som bestått av forskare och 
tjänstemän med sakkunskap i frågor av särskilt intresse för uppdraget. I samband med 
att uppdraget presenterades gavs LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisatio-
ner) och andra ungdomsorganisationer möjlighet att föra fram sina synpunkter på rap-
porten och på den nationella ungdomspolitiken. Myndigheten presenterade även rappor-
ten på Ungdomsriksdagen, URIX. 
 
I arbetet med den årliga uppföljningen som ska redovisas 2004 har ett antal ungdomsor-
ganisationer bjudits in att medverka. Resultatet av detta samarbete kommer att redovisas 
2004. 
 
Under året har ett antal utredningar publicerats. En av dem var De kallar oss unga, Ung-
domsstyrelsens attityd- och värderingsundersökning. I samband med publiceringen an-
ordnades ett seminarium med representanter för myndigheter, ungdomsorganisationer 
och medier. Rapporten fick stort genomslag i medierna och myndigheten har presenterat 
resultaten i många konferenser, seminarier och föreläsningar. En fördjupningsstudie 
kring ungas attityder till arbete är påbörjad och beräknas vara slutförd under våren 
2004.  
 
På uppdrag av departementet har myndigheten tagit fram utredningsunderlag i samband 
med Sveriges svar på två enkäter som genomförts inom vitbokssamarbetet i EU. 
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Under året har även en utvärdering på uppdrag av Nordiska ministerrådets ungdoms-
kommitté, Nordisk ungdomsforskningskoordinator, genomförts.  
 
En uppsatstävling för att stimulera forskning om ungdomar genomfördes under året och 
en vinnare utsågs under hösten. Bidrag från studenter från alla olika institutioner och 
forskningsinriktningar välkomnades. Riktlinjerna var att uppsatsämnet skulle vara rela-
terat till något av de ungdomspolitiska målen eller på något annat sätt till gruppen ung-
domar samt att uppsatsen som lägst skulle vara på C-nivå. Samtliga tävlingsbidrag pub-
licerades på myndighetens webbplats. Peter Svensson vid Göteborgs universitet vann 
uppsatstävlingen med uppsatsen Välfärd och inställning till socialt medborgarskap 
bland arbetslösa ungdomar i Europa. 
 
Under NYRIS-konferensen i Roskilde deltog medarbetare från myndigheten och pre-
senterade resultaten från utredningarna Ung 2003, De kallar oss unga samt Unga med-
borgare. 
 
 
2.5 Bedömning av resultat 
 
Målet för verksamhetsområdet är att öka myndigheternas och de övriga nationella aktö-
rernas förutsättningar att bidra till att ungdomspolitikens mål uppnås. Myndigheten har 
bedömt att det bästa sättet att bidra till målets uppfyllelse är att arbeta aktivt med kun-
skapsförmedling kring målen och måluppfyllelsen samt kring ungas levnadsvillkor. 
 
År 2003 har varit ett år då ett antal långvariga projekt nått sin slutfas. Det handlar främst 
om två stora utredningar som belyser ungas levnadsvillkor, attityder och värderingar 
samt om den årliga uppföljningen och fördjupade analysen. 
 
I början av året publicerades rapporten Unga medborgare. Ungdomsstyrelsen har sedan 
1999 deltagit i ett internationellt projekt, IEA Civic Education Study, där Skolverket 
hade huvudansvar för den svenska delen. Undersökningen, som kallades ”Ung i demo-
kratin”, handlade om ungas demokratiska värderingar och kunskaper och omfattade 
undersökningar bland 14−15-åringar och 18-åringar i skolan. Tidigare har resultat från 
undersökningen bland 14−15-åringar publicerats i rapporten Ung i demokratin − En 
studie av ungdomars demokratiska kompetens. I Unga medborgare redovisas dels resul-
taten bland 18-åringar i skolan, dels en kompletterande undersökning bland 18-åringar 
som inte fanns inom gymnasieskolan. Myndighetens främsta bidrag till undersökningen 
var genomförandet av den kompletterande undersökningen bland 18-åringar som annars 
inte hade utförts. Det var myndighetens bedömning att det var nödvändigt att komplette-
ra undersökningen som genomfördes i skolan med frågor till unga utanför skolsystemet 
för att få en rättvisande bild av 18-åringars demokratiska värderingar och kunskaper. 
 
Ungdomsstyrelsens tredje attityd- och värderingsundersökning, De kallar oss unga, 
publicerades under våren. Tidigare undersökningar genomfördes 1993 och 1997. Arbe-
tet med studien har pågått sedan 2001. En postenkät med frågor om meningen med li-
vet, utbildning, arbete, familj, fritid, hälsa, politik och framtid skickades till 5 000 unga 
i åldern 16−29 år och till en kontrollgruppen bestående av 1 500 i åldern 35−74 år under 
2002. Svarsfrekvensen var 57 procent och insamlingen av data genomfördes av SCB. 
Det finns en rad olika aktörer som genomför attityd- och värderingsundersökningar 
bland ungdomar. Vad som utmärker Ungdomsstyrelsens undersökning är framför allt 
användandet av en vuxen kontrollgrupp vilket krävs för att avgöra om de slutsatser som 
dras enbart gäller för unga eller för befolkningen i allmänhet. Dessutom skiljer sig frå-
gorna från de i andra undersökningar på så sätt att de tydligt fokuserar på ungas själv-
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ständighet och attityder till samhället och att de inte styrs av mer kortsiktiga trender. Ett 
annat särskiljande drag är att urvalet i ungdomspopulationen ger en bred representation 
av gruppen, i och utanför skolsystemet. Under hela arbetets gång har myndigheten sam-
arbetat med en grupp forskare som också ansvarar för egna kapitel i rapporten. Rappor-
ten följdes av stor mediebevakning. Den var den händelse som genererade störst ge-
nomslag i medierna av myndighetens aktiviteter under året. Resultaten från undersök-
ningen fick stort genomslag i debatten. Som en följd av publiceringen av rapporten har 
efterfrågan på resultaten varit stor och myndigheten har anlitats som föreläsare natio-
nellt och internationellt.  
 
Myndigheten redovisade en fördjupad analys av utvecklingen av ungas levnadsförhål-
landen i rapporten Ung 2003. Förutom en sammanställning av underlag kring delmålen 
för ungdomspolitiken från de 16 myndigheter som deltar i uppföljningen innehöll rap-
porten myndigheternas framtidsvisioner gällande ungdomspolitikens framtida utma-
ningar. I den fördjupade analysen lämnas också ett förslag till en ny modell för uppfölj-
ning av den nationella ungdomspolitiken. Efter att rapporten lämnats till regeringen på-
börjades ett remissförfarande. I samband med att rapporten remissbehandlades bjöds 
myndigheten in för att redogöra för rapportens innehåll till en rad olika aktörer som 
skulle lämna synpunkter på rapporten. Den fördjupade analysen utgör ett huvudunderlag 
för departementets arbete med att ta fram en ny ungdomspolitisk proposition som ska 
presenteras under våren 2004.  
 
Under året har även mycket arbete lagts ner på arbetet med forskningssamverkan. Det 
har framför allt varit en naturlig del av arbetet i de rapporter som publicerats under året, 
genom att forskare varit med i referensgrupper men också att forskare bjudits in att 
skriva egna kapitel i myndighetens publikationer. Den närmare samverkan med forskare 
har bidragit till en kvalitetshöjning av myndighetens arbete. Myndighetens medverkan i 
referensgrupper för forskningssamarbete på nordisk och europeisk nivå har fortsatt och 
intensifierats under året. Utifrån de utredningar som har publicerats under året presente-
rade medarbetare papers på den nordiska ungdomsforskningskonferensen, NYRIS, och 
spred på så sätt kunskap om ungdomspolitiken till en bredare målgrupp. 
 
Myndigheten är fortsatt en efterfrågad samarbetspartner i frågor som rör ungdomar vil-
ket kan ses som att vår kunskap värdesätts och vi ses som en resurs. Det märks genom 
en stor representation i externa referensgrupper och utredningar men även genom mer 
informella kontakter. Av många upplevs Ungdomsstyrelsen som en kunskapsbank kring 
ungdomsfrågor och att svara på förfrågningar per telefon och via e-post fortsätter att 
vara en stor del av verksamheten.  
 
I den kundundersökning som myndigheten genomförde under året kan en klar förbätt-
ring jämfört med föregående år märkas för verksamhetsområdet nationell ungdomspoli-
tik. Mätt i nöjd-kund-index, en sammanslagning av samtliga frågor till ett övergripande 
index, var 91 procent i målgruppen nöjda med myndigheten, jämfört med 77 procent 
2002. Förtroendet för myndigheten har ökat, liksom uppfattningen om personalens till-
gänglighet. Störst positiv förändring märks i målgruppens bedömning om myndighetens 
kunskap och kompetens 88 procent, jämfört med 71 procent 2002. Även för kommuni-
kationsverktyg och information uttrycker de tillfrågade en större nöjdhet än tidigare. 
Troligen beror dessa förändringar på att verksamhetsområdet under året publicerat ett 
antal större utredningar som har fått stort utrymme och som upplevs som viktiga i den 
ungdomspolitiska diskussionen. 
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3 Verksamhetsgren  
 Kommunal ungdomspolitik 
 
Inom verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik ligger ansvaret att stödja landets 
kommuner att utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik som bygger på kunskap 
om målen för den nationella ungdomspolitiken, kunskap om ungas levnadsvillkor och 
metoder för att skapa hög grad av ungdomsinflytande över den kommunala ungdomspo-
litiken. Dessutom ingår att handlägga medel ur Allmänna arvsfonden till stöd för projekt 
som syftar till att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden. 
 
Verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik, totala kostnader och finansiering, budgetåret 2003 i tkr 
 Budgetåret 2003
Kostnader 
Lön inkl MGK 5 670
Övriga driftkostnader 2 623
Summa kostnader 8 293
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1 3 377
Ramanslag 17.29:2.3 3 865
Externa medel enl. spec. 85
Intäkter 887
Summa finansiering 8 214
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 79 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik finansieras även med externa medel 
enligt följande (tkr): 

 
Uppdrag, Ungas utanförskap på arbetsmarknaden, medel från Allmänna arvsfonden    40 
Diverse övriga externa medel  45 
Summa extern finansiering  85 

 
Verksamhetsmål: 
Öka kommunernas förutsättningar att utveckla en kunskapsbaserad sektorsövergripande 
kommunal ungdomspolitik med hög grad av ungdomsinflytande. 
 
Återrapportering: 

• Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med kommu-
ner i frågor om kommunal ungdomspolitik. 

• Redovisning av myndighetens arbete med inriktningen att öka antalet kommuner 
som i samarbete med kommunens unga tar fram kommunala handlingsplaner 
och liknande dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra 
innebörden i dessa känd bland ungdomar. 

• Redovisning av myndighetens arbete med inriktning att öka antalet kommuner 
som har inrättat ändamålsenliga former för återkommande dialog mellan ung-
domar och beslutsfattare i syfte att möjliggöra för unga att utöva inflytande över 
den kommunala verksamhetsplaneringen. 

• Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den kommunala ung-
domspolitiken fördelat efter inriktning. 
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3.1 Kontakter med kommuner 
 
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med kommuner 
i frågor om kommunal ungdomspolitik 
 
Genomförande och utfall: 
Inom verksamhetsområdet har myndigheten under år 2003 sammanlagt haft aktiv kon-
takt med 4 322 personer ur målgruppen med en jämn fördelning mellan andelen kvinnor 
respektive andelen män. Av dessa personer har myndigheten mött cirka 70 procent vid 
medverkan i externa konferenser och seminarier. Ungdomsstyrelsen har mött cirka 20 
procent vid egna konferenser och seminarier. Nio procent av andelen personer ur mål-
gruppen har Ungdomsstyrelsen besökt ute i landet och 1 procent har besökt myndighe-
ten. Ungdomsstyrelsen har under året haft 364 registrerade kommunkontakter, 260 kon-
takter med ungdomsgrupper och 90 organisationskontakter.  
 
Ungdomsstyrelsens kontakter och stöd riktat till landets samtliga kommuner har bestått 
av tryckt och webbaserad information, egna ungdomspolitiska konferenser samt Ung-
domsstyrelsens årligt återkommande Rikskonferens inklusive utnämningen av Årets 
ungdomskommun. För att möta många personer ur målgruppen har myndigheten också 
valt att medverka vid ett antal externa konferenser och seminarier.  
 
Ungdomsstyrelsen har i olika former närmare samverkat med kommuner kring utveck-
lingen av den kommunala ungdomspolitiken där ett 100-tal kommuner har visat stort 
intresse. Under året har Ungdomsstyrelsen besökt 50 olika kommuner i landet för att 
diskutera den ungdomspolitiska utvecklingen i respektive kommun.  
 
Ungdomsstyrelsen har hittills haft goda erfarenheter av att använda olika metoder för att 
nå landets kommuner. För att föra ut budskap och erfarenheter till många kommuner har 
Ungdomsstyrelsens webbplats kommit att få allt större betydelse. Under året har också 
ett arbete påbörjats för att skapa ett kommuninfotek på myndigheten där information om 
kommunernas ungdomspolitiska arbete inklusive exempel på verksamhetsutveckling 
lagras i en kommundatabas. Denna ska användas som ett internt arbetsredskap men på 
sikt även som en extern kunskapskälla.  
 

3.2 Kommunala handlingsplaner 
 
Redovisning av myndighetens arbete med inriktningen att öka antalet kommuner som i 
samarbete med kommunens unga tar fram kommunala handlingsplaner och liknande 
dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa 
känd bland ungdomar 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen skickade under slutet av år 2003 en elektronisk enkät till landets 
samtliga kommuner. Enkäten kompletterades med telefonintervjuer. Avsikten var att 
inventera förekomsten av sektorsövergripande mål- och strategidokument för det ung-
domspolitiska arbetet. Enkäten skickades också ut till stadsdelarna i Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Totalt svarade 241 av landets 290 kommuner på enkäten. Det ger en 
svarsfrekvens på 83 procent för år 2003. Av stadsdelarna svarade 38 av totalt 49, eller 
78 procent, på enkätfrågorna. I tabellen nedan finns resultatet från kommunerna presen-
terat: 
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Kommuner med ungdomspolitiska mål- och strategidokument 

 Antal  Andel  Svarsfrekvens i  
År kommuner kommuner (%) undersökningen (%)  

2001 46 21 76  
2002 52 24 76  
2003 58 24 83  

 
Av de kommuner som besvarat frågan uppgav 58 stycken (24 procent) att de hade nå-
gon form av mål- och strategidokument. Det är fler kommuner med dokument än år 
2002.  
 
I de tre storstädernas stadsdelar är det numera lika vanligt med mål- och strategidoku-
ment som i kommunerna i övrigt. I 9 av de 38 (24 procent) stadsdelarna som besvarade 
enkäten finns ett antaget dokument. År 2002 var det 7 av 42 (17 procent) som hade ett 
sådant dokument vilket markerar en ökning det senaste året.  
 
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. 
 
Ungdomars delaktighet i utformningen av mål- och strategidokument. Andel kommuner. 

 Delaktiga i stor Delaktiga i viss   
År utsträckning (%) utsträckning (%) Ej delaktiga (%) Inget svar (%) 

2002 40 42 13 4 
2003 42 42 12 4 

År 2001 fanns endast svarsalternativen delaktiga och ej delaktiga. I 67 procent av kommunerna var ungdomar delak-
tiga och i 20 procent var de ej delaktiga. Tretton procent av kommunerna valde att inte svara på frågan. 
 
I 84 procent av kommunerna hade ungdomar i viss eller stor utsträckning varit delaktiga 
enligt kommunernas bedömning. Det innebär en marginell ökning från föregående år 
men dock en förändring i rätt riktning. I jämförelse med ungdomarnas delaktighet i mål- 
och strategidokumenten 2001 så är delaktigheten markant högre nu.  
 
Nio av de 38 stadsdelar som besvarade enkäten hade ett mål- och strategidokument. I 
sex av dessa nio hade ungdomar varit delaktiga i stor eller i viss utsträckning i utfor-
mandet av dokumentet. År 2002 hade ungdomarna varit delaktiga i sex av sju stadsde-
lar. År 2001 hade samtliga tre stadsdelar med dokument ett engagemang av ungdomar i 
framtagningsprocessen. 
 
I stort sett har alla kommuner och stadsdelar som har ett mål- och strategidokument för 
ungdomspolitiken försökt sprida information om det. På vilket sätt de har gått tillväga 
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. Det vanligaste sättet 
att sprida informationen på är via olika inflytandeforum eller i andra forum där ungdo-
mar finns eller är engagerade. Andra vanliga kanaler är genom skolan, fritidsgårdar, 
fritidsledare och fältarbetare.  
 
Förutom statistikinsamling har Ungdomsstyrelsen under året på olika sätt kunnat stödja 
kommuner i utvecklingen av kommunala handlingsplaner och liknande dokument. Bro-
schyrserien Hej kommun är ett metodmaterial som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur 
olika delar av den sektorsövergripande politiken kan utvecklas. En del ägnas särskilt åt 
handlingsplaner. Utvecklingsarbetet i övrigt redovisas under kapitel 3.4. 
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3.3 Dialog mellan ungdomar och beslutsfattare (inflytande-

forum) 
 
Redovisning av myndighetens arbete med inriktning att öka antalet kommuner som har 
inrättat ändamålsenliga former för återkommande dialog mellan ungdomar och besluts-
fattare i syfte att möjliggöra för unga att utöva inflytande över den kommunala verk-
samhetsplaneringen 
 
Genomförande och utfall: 
Ett inflytandeforum för ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsens definition ett forum för 
dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen. Ungdomsstyrelsens första kart-
läggning av förekomsten av inflytandeforum för ungdomar i landets kommuner ägde 
rum 1997. Då hade 84 kommuner någon typ av inflytandeforum. Därefter har under-
sökningar genomförts årligen och ökningen av antalet har varit påtaglig. Under slutet av 
år 2003 genomförde Ungdomsstyrelsen sin senaste kartläggning. En elektronisk enkät 
skickades till samtliga landets kommuner samt Stockholms, Göteborgs och Malmös 
stadsdelar. Enkäten kompletterades med telefonintervjuer. Enkäten besvarades av 241 
av 290 kommuner och av 38 av 49 stadsdelar. Det ger en svarsfrekvens på 83 respektive 
78 procent. I tabellen nedan redovisas hur många kommuner samt stadsdelar som har 
något inflytandeforum i respektive län. 
 
Antal kommuner och stadsdelar med inflytandeforum fördelat per län. 
Län 2003 2002 2001 
Stockholm 17 17 15 
Västerbotten 2 5 2 
Norrbotten 7 9 10 
Uppsala 2 1 4 
Södermanland 6 5 5 
Östergötland 5 5 5 
Jönköping 6 6 3 
Kronoberg 3 4 4 
Kalmar 7 6 4 
Gotland 1 1 1 
Blekinge 4 4 2 
Skåne 19 23 23 
Halland 2 2 1 
Västra Götaland 37 33 25 
Värmland 8 9 6 
Örebro 6 5 3 
Västmanland 3 7 4 
Dalarna 10 9 6 
Gävleborg 1 3 3 
Västernorrland 4 5 4 
Jämtland 7 5 6 
Totalt hela riket 157 1641 136 
 
Mellan 2001 och 2003 har antalet kommuner och stadsdelar med inflytandeforum ökat 
avsevärt. År 2001 fanns inflytandeforum i samtliga län i landet. Ökningen av antalet 
kommuner och stadsdelar med inflytandeforum verkar vid den senaste undersökningen 

                                                 
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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ha avtagit. De flesta kommuner och stadsdelar har endast ett inflytandeforum men vissa 
har flera med skilda arbetsuppgifter. Totalt fanns det 211 inflytandeforum i de kommu-
ner som svarat på enkäten. Motsvarande siffra i enkäten som genomfördes 2002 var 185 
inflytandeforum. Trots att antalet kommuner och stadsdelar med inflytandeforum mins-
kat något så har det totala antalet forum ökat kraftigt. 
 
I nedanstående diagram är länen presenterade med den relativa andelen kommuner och 
stadsdelar som har inflytandeforum2. De mörka stolparna anger hur stor andel, i procent, 
av det totala antalet kommuner och stadsdelar inom respektive län som har något infly-
tandeforum för ungdomar. De ljusa stolparna anger svarsfrekvensen inom länet i enkät-
undersökningen. Siffrorna inom parentes anger, i absoluta tal, hur många kommuner och 
stadsdelar som har inflytandeforum av länets totala antal kommuner och stadsdelar.   
 
Andel av kommuner och stadsdelar i länet som uppgivit att de har någon form av inflytandeforum  
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Diagrammet visar att inflytandeforumens täckning i länen varierar avsevärt. På Gotland 
har den enda kommunen ett forum och i Jämtlands län har närmare 90 procent av kom-
munerna något forum. I Västerbottens län och i Gävleborgs län är det endast runt tio 
procent av kommunerna som har ett inflytandeforum. Svarsfrekvensen inom respektive 
län visar att även län som har en låg andel inflytandeforum har en relativt hög svarsfre-
kvens i undersökningen.     
 
Könsfördelningen bland de ungdomar som är engagerade i inflytandeforumen i kommu-
nerna är relativt jämn. Statistiken som är baserad på de inkomna enkätsvaren 2003 visar 
att 56 procent av deltagarna är tjejer och 44 procent är killar. Resultatet visar att köns-
fördelningen är identisk med fördelningen föregående år. Motsvarande siffror för år 
2000 och 2001 var 55 respektive 57 procent tjejer och 45 respektive 43 procent killar. I 
stadsdelarna ser det år 2003 ut ungefär som i kommunerna. Något fler tjejer, 54 procent, 
är aktiva jämfört med killar, 46 procent.  
 
Nästan hälften, 48 procent, av de som är engagerade i ett inflytandeforum är i åldern 13 
till 15 år. En något mindre andel, 40 procent, är mellan 16 och 18 år. Resterande är följ-
aktligen antingen yngre än 13 år eller äldre än 18 år. I 2002 års undersökning var det en 
viss övervikt av 16−18-åringar. I stadsdelarna är 46 procent av ungdomarna i forumen i 
                                                 
2 Även de kommuner som inte har besvarat enkäten är här medräknade. De betraktas som att de inte har 
något inflytandeforum.  
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åldern 13−15 år och 40 procent är mellan 16 och 18 år. Där, liksom i kommunerna, har 
åldersgruppen 13−15 år blivit större än åldersgruppen 16−18 år under det senaste året.  
 
Inflytandeforumen har olika funktioner på olika orter. I tabellerna nedan finns uppgifter 
om vilka funktioner de kan ha och om hur vanligt det är med dessa. De fyra olika svars-
kategorierna var fastställda i enkäten. 
 
Procent av inflytandeforumen i kommunerna som har följande uppgifter.  

År 
Formell re-
missinstans 

Rådgivande funk-
tion mot politiker 

Lämnar synpunk-
ter till tjänstemän Driver egna frågor 

2002 31 65 63 67 
2003 26 68 70 73 

Uppgifter saknas från år 2001 i och med att frågan inte ställdes. 
 
En klar majoritet av inflytandeforumen i kommunerna verkar inom alla funktioner och 
aktiviteterna inom dessa har ökat från föregående år. Funktionen som formell remissin-
stans har däremot minskat jämfört med 2002. För inflytandeforum i stadsdelarna har 
uppgiften att vara formell remissinstans minskat. I tabellen nedan finns de två senaste 
årens engagemang i olika inflytandeforum presenterat. 
 
Procent av inflytandeforumen i stadsdelarna som har följande uppgifter.  

År 
Formell re-
missinstans 

Rådgivande funk-
tion mot politiker 

Lämnar synpunk-
ter till tjänstemän Driver egna frågor 

2002 31 53 84 68 
2003 11 53 68 47 

Uppgifter saknas från år 2001 i och med att frågan inte ställdes. 
 
Förutom statistikinsamling har Ungdomsstyrelsen under året på olika sätt kunnat stödja 
kommuner i utvecklingen av inflytandeforum för unga. Broschyrserien Hej kommun är 
ett metodmaterial riktat till kommuner för att användas i utvecklingsarbetet. En del äg-
nas särskilt åt inflytandefrågor. Ungdomsstyrelsen sammanställer också årligen adress-
uppgifter och kontaktpersoner till landets inflytandeforum i Adressboken 2003 som ock-
så finns att ladda ner från Ungdomsstyrelsens webbplats. Utvecklingsarbetet i övrigt 
redovisas under kapitel 3.4. 
 
 
3.4 Utvecklingsinsatser inom den kommunala  

ungdomspolitiken 
 
Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den kommunala ungdomspoli-
tiken fördelat efter inriktning 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsens arbete inom det kommunala verksamhetsområdet har innehållit fle-
ra olika verksamhetsinriktningar och aktiviteter under året för att stimulera till en fort-
satt utveckling av ungdomspolitiken på främst lokal och regional nivå. Inom det kom-
munala verksamhetsområdet har myndigheten på olika sätt kunnat stödja landets kom-
muner utifrån hur långt de har kommit i det ungdomspolitiska arbetet. Ett antal kommu-
ner har redan utvecklat en medveten ungdomspolitik och behöver stöd för hur en kvali-
tetsmässig uppföljning och utvärdering kan göras, för att fortsätta sin utveckling. Andra 
kommuner har nyligen identifierat sitt behov av en tydlig lokal ungdomspolitik och be-
höver inspiration för att starta sin utveckling. Detta har påverkat de aktiviteter och ar-
betsmetoder som myndigheten valt att använda inom verksamhetsområdet. 
  
Myndigheten har påbörjat ett internt utvecklingsarbete för att stärka kunskapen om 
kommunernas aktuella ungdomspolitiska läge. Bland annat har en databas utvecklats 
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där olika former av ungdomspolitisk kommuninformation lagras. En databas har också 
skapats för att underlätta för kommuner och andra intresserade aktörer att få information 
om, och att via internet kunna anmäla sig till, myndighetens konferenser.  
 
Ett uppföljningsverktyg har utvecklats i samverkan med nio kommuner i ett projekt 
kallat LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En broschyrserie kallad Hej 
kommun har arbetats fram för att stimulera kommunernas ungdomspolitiska utveckling. 
Broschyrserien ger underlag för en fortsatt dialog med Ungdomsstyrelsen och beskriver 
också hur några kommuner arbetar. Utmärkelsen Årets Ungdomskommun använder 
myndigheten dels för att sporra kommuner i sitt fortsatta ungdomspolitiska arbete, dels 
som ett konkret exempel på hur en kommun på ett medvetet sätt skapat en genomarbe-
tad ungdomspolitik. Ungdomsstyrelsens Rikskonferens är ett ungdomspolitiskt forum 
för utbyte av idéer och erfarenheter samt lärande av varandra.  
 
Ungdomspolitiska stödjepunkter (UPS) 
Under 2003 påbörjade de sex Ungdomspolitiska stödjepunkterna (UPS) sitt utåtriktade 
arbete för att stödja och stimulera den ungdomspolitiska utvecklingen utifrån ett använ-
darperspektiv. Knutna till varje stödjepunkt finns en mångfald aktörer och organisatio-
ner som tillsammans vill utveckla sin lokala eller regionala ungdomspolitik. Samtliga 
stödjepunkter har en bred kunskap om den svenska ungdomspolitiken och alla har en 
internationell ungdomspolitisk dimension i sin verksamhet. Syftet är att dessa ska stödja 
utvecklingen av ungdomspolitiken lokalt, regionalt eller tematiskt genom att synliggöra 
vunna erfarenheter och samtidigt vara ett känselspröt för Ungdomsstyrelsen ute i landet.  
 
UPS Ungdom & Fritid finns i Skellefteå och arbetar med utgångspunkten att stärka fri-
tidspolitikens roll som tillväxtfaktor. Ungdomars kultur och fritidsvanor och ungdoms-
ledarrollen som resurs i den ungdomspolitiska utvecklingen sätts i fokus. 
 
UPS Communicare finns i Karlstad men verkar i flera kommuner i Värmland och i 
Dalsland. Deras arbete grundar sig främst på att ungdomar ska ses som en resurs i sam-
hällsutvecklingen. Ungt entreprenörskap är ett viktigt ledord och utgångspunkt för stora 
delar av UPS Communicare.  
 
UPS Kulturförökarna verkar framförallt i Stockholms, Göteborgs och Malmös förorter. 
Deras verksamhet utgår främst från att använda kultur som drivkraft för samhällsenga-
gemang och att bryta känslan av utanförskap.  
 
UPS Samverket är en samverkansorganisation mellan aktörer i Lidköping, Jönköping 
och Växjö. Deras verksamhet bygger på samverkan för att stärka unga utsattas möjlig-
heter till goda uppväxtvillkor. Inclusion eller samhällsinkludering, är ett viktigt ledord i 
deras arbete.  
 
UPS Astrid Lindgrens hembygd arbetar utifrån ett landsbygdsperspektiv i Vimmerby, 
Eksjö och Hultsfreds kommuner. Ungas uppväxt och möjlighet att påverka den lokala 
samhällsutvecklingen är en viktig grundbult.  
 
UPS Kumulus finns i Kalmar kommun och i Kalmar län. De verkar främst för att ut-
veckla sin internationella ungdomspolitik som berör unga och därigenom skapa bättre 
möjligheter för ungas internationella engagemang. 
 
Under våren 2003 byggde samtliga stödjepunkter upp sina webbplatser med länkar till 
Ungdomsstyrelsens webbplats. De påbörjade även sitt utåtriktade arbete med utgångs-
punkt i sitt specifika intresseområde men också utifrån den nationella ungdomspoliti-
ken.  
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De Ungdomspolitiska stödjepunkterna har medverkat på ett flertal konferenser och in-
spirerat kommuner vid direkta besök. De har även medverkat i olika regionala möten 
för att diskutera utvecklingen av olika regioners ungdomspolitik. Flera av stödjepunk-
terna har även medverkat vid internationella konferenser utifrån sitt ungdomspolitiska 
arbete. Samtliga stödjepunkter medverkade på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens under 
november månad i Botkyrka på olika seminarier. Två avstämningsmöten mellan Ung-
domsstyrelsen och stödjepunkterna har genomförts under året. Under våren skedde en 
samplanering av de insatser som skulle genomföras under året. I november månad gjor-
des en gemensam avstämning och uppföljning av verksamhetsåret. En idédiskussion 
fördes vid detta tillfälle för att lägga grunden för det arbete som samtliga stödjepunkter 
avser att fortsätta med under 2004.  
 
Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 
Ungdomsstyrelsen genomförde sin årliga Rikskonferens i Botkyrka kommun den 19–20 
november 2003. Rikskonferensens syfte är att skapa en årlig mötesplats för främst loka-
la och regionala aktörer som påverkar den ungdomspolitiska utvecklingen från lokal till 
nationell nivå. Värdkommuner sedan den första Rikskonferensen genomfördes år 1996 
har varit föregående års mottagare av utmärkelsen Årets Ungdomskommun. Utifrån 
utmärkelsen har Botkyrka kommun tagit emot ett stort antal studiebesök från intressera-
de kommuner under år 2003. Botkyrka kommun var också mycket aktiv av planering 
och utförande av Rikskonferensen. Temat för 2003 års Rikskonferens var Möten och 
Mötesplatser. Totalt deltog sexhundra personer från ett hundratal kommuner och orga-
nisationer. Merparten av konferensens deltagare var kommunpolitiker och kommunala 
tjänstemän. Ungefär lika många män som kvinnor deltog. Tjugo procent av deltagarna 
var ungdomar som representerar lokala inflytandeforum, ungdomsråd, ungdomsfull-
mäktige eller lokala/nationella ungdomsorganisationer. Andra deltagare kom bland an-
nat från studieförbund, Folketshusföreningar och Svenska kyrkan. 
 
Ungdomspolitisk konferensserie 
Under försommaren 2003 genomförde Ungdomsstyrelsen, i samarbete med några Ung-
domspolitiska stödjepunkter, tre ungdomspolitiska konferenser i Malmö, Göteborg och 
Sundsvall. Konferenserna vände sig till tjänstemän, förtroendevalda och ungdomsledare 
som arbetar med kommunernas övergripande ungdomspolitik. 
 
Två nya rapporter De kallar oss unga – Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstu-
die 2003 och Ung 2003 – Fördjupad analys av den nationella ungdomspolitiken presen-
terades. Därutöver ägnades tiden till lokala fördjupningar och utbyte av erfarenheter 
mellan deltagarna kring ungdomspolitik och ungdomars levnadsvillkor. Sammanlagt 
deltog 200 deltagare från 25 olika kommuner. 
 
LUPP-projektet – lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
År 2001 startade Ungdomsstyrelsen ett pilotprojekt för att stimulera uppföljning av 
ungdomspolitik i kommunerna. Syftet var att tillsammans med ett mindre antal kommu-
ner utveckla generella ungdomspolitiska verktyg. Projektet, som fick namnet LUPP – 
lokal uppföljning av ungdomspolitiken, avslutades under år 2003. Nio kommuner deltog 
i projektet; Båstad, Haparanda, Huddinge, Kristinehamn, Lycksele, Motala, Malmö, 
Västerås och Växjö.  
 
År 2002 genomförde samtliga deltagande kommuner enkätundersökningar bland unga. 
Kommunerna har samarbetat med forskare från en närliggande högskola eller universi-
tet för att analysera enkätresultaten och presentera dessa i rapporter, en rapport för varje 
kommun. Under år 2003 färdigställdes samtliga rapporter och dessa finns att ladda ner 
från Ungdomsstyrelsens webbplats.  
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Med utgångspunkt i den nya kunskap om ungdomars livssituation som kommunerna fått 
av enkätundersökningen ska kommunerna utveckla sin egen ungdomspolitik. Därför har 
Ungdomsstyrelsen under hösten 2003 besökt samtliga i projektet deltagande kommuner 
för att samtala om hur man planerar att arbeta vidare med ungdomspolitiken i kommu-
nen. Ungdomsstyrelsen har erbjudit kommunerna att söka bidrag för insatser som ut-
ifrån enkätresultaten utvecklar den lokala ungdomspolitiken. Exempel på sådana ut-
vecklingsinsatser är att arbeta fram ungdomspolitiska handlingsplaner och att skapa 
olika inflytandeforum för unga.  
 
LUPP-projektet avslutades med en konferens för de deltagande kommunerna där en 
forskare vid Mitthögskolan i Sundsvall, sammanfattade kommunernas enkätresultat och 
deltagarna diskuterade hur respektive kommun kommer att arbeta vidare med den sek-
torsövergripande ungdomspolitiken utifrån enkätresultaten.  
 
Samma forskare har också utvärderat LUPP-projektet i sin helhet. Denna utvärdering 
finns att ladda ner från Ungdomsstyrelsen webbplats. Utvärderingen ligger som grund 
för en folder kallad Våga fråga där kommunernas erfarenheter från LUPP-projektet 
beskrivs. Våga fråga publiceras under 2004. 
 
 

3.5 Bedömning av resultat 
 
Ungdomsstyrelsen har under året noterat ett ökat intresse från Sveriges kommuner att 
vilja utveckla en egen sektorsövergripande ungdomspolitik. Samtidigt kan konstateras 
att mål och delmål inom den nationella ungdomspolitiken ännu inte är tillräckligt kända 
i landet men att intresset från kommuner att utveckla sin egen ungdomspolitik i samma 
riktning som dessa ökar. Myndigheten får allt fler förfrågningar om att delta på olika 
konferenser och seminarier runt om i landet som har ungdomspolitik på dagordningen. 
Fler kommuner vill också ha Ungdomsstyrelsens medverkan på möten och träffar med 
politiker, tjänstemän och ungdomar för att diskutera utveckling av ungdomspolitiken 
och för att få del av exempel från andra kommuner i landet. Även för de konferenser 
som Ungdomsstyrelsen anordnat har intresset varit stort med 600 deltagare på 2003 års 
Rikskonferens anordnad i samarbete med Årets ungdomskommun Botkyrka. De tre 
konferenser kring ungdomspolitik som Ungdomsstyrelsen genomförde under försom-
maren samlade 200 deltagare vilket gör att 800 personer från ett 100-tal kommuner un-
der året deltagit på myndighetens konferenser inom politikområdet.  
 
Alla deltagare vid Ungdomsstyrelsens konferenser fick de två rapporterna De kallar oss 
unga – Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie 2003 och Ung 2003 – Fördju-
pad analys av den nationella ungdomspolitiken samt broschyrserien Hej kommun. Detta 
ungdomspolitiska material har också distribuerats till landets samtliga kommuner.  
 
Ungdomsstyrelsen har, som ett led i det aktiva utvecklingsarbetet, under året besökt 50 
kommuner för att diskutera respektive kommuns utveckling av ungdomspolitiken. Vid 
dessa besök har broschyrserien Hej kommun använts som underlag för att diskutera sy-
stem för kunskapsuppbyggnad, samverkan mellan olika sektorer och aktörer, ungdoms-
politiska handlingsplaner och hur kommunen kan skapa forum för att säkra ungas infly-
tande.  
 
Den enkätundersökning som ställdes till samtliga kommuner i landet i slutet av år 2003 
om inflytandeforum och ungdomspolitiska handlingsplaner besvarades av 241 av lan-
dets 290 kommuner och 38 av 49 stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antal 



UNGDOMSSTYRELSEN 2004-02-13 31 (82) 
ÅRSREDOVISNING 2003 

 
kommuner och stadsdelar som har någon form av inflytandeforum, där en dialog förs 
mellan ungdomar och politiker, har ökat avsevärt de senaste fem åren och är nu uppe i 
157 kommuner och stadsdelar. Ökningen har stagnerat något under det senaste året. 
Däremot har antalet kommuner som anger att de utvecklat kommunala handlingsplaner 
ökat en del jämfört med tidigare år. I den senaste undersökningen är det 58 kommuner 
av dem som svarat på enkäten som anger att de har någon form av mål- och strategido-
kument för sin ungdomspolitik. Nio av de 38 stadsdelar som besvarade enkäten har ett 
antaget dokument för ungdomspolitiken. Detta är också något fler än tidigare år.  
 
Att 157 av landets 290 kommuner anger att de har inflytandeforum och att 58 kommu-
ner anger att det finns antaget någon form av mål- och strategidokument för utveckling 
av ungdomspolitiken är glädjande. Samtidigt är det 48 kommuner som inte har svarat på 
den digitala enkät Ungdomsstyrelsen ställde till landets samtliga kommuner i slutet av 
år 2003. Ungdomsstyrelsen behöver därför bli än mer aktiv och avsätta mer resurser 
gentemot de kommuner där kontakterna är svaga. Den databas, eller kommuninfotek, 
som börjat utvecklats på myndigheten under år 2003 ska förbättra möjligheterna att 
samla information om kommunernas ungdomspolitiska arbete inklusive exempel på 
verksamhetsutveckling. Databasen ska användas som ett internt arbetsredskap men på 
sikt även som en extern kunskapskälla och för att förenkla kommunikationen med lan-
dets kommuner. 
 
För Ungdomsstyrelsen är samarbete med andra aktörer på det ungdomspolitiska områ-
det mycket viktigt. Därför genomfördes under hösten 2003 erfarenhetsutbyte och ge-
mensamma diskussioner vid fyra tillfällen med Svenska Kommunförbundet för alla 
medarbetare inom Ungdomsstyrelsens verksamhetsområden Fritid och föreningsliv re-
spektive Kommunal ungdomspolitik. Detta resulterade i att ett samarbete kommer att 
utvecklas med bland annat en gemensam konferensturné kring ungdomspolitik på tre 
olika platser i landet under våren 2004. 
 
Samverkan med de sex Ungdomspolitiska stödjepunkterna har utvecklats under året. 
Genom detta samarbete har myndigheten ökat sina möjligheter att nå och stödja fler 
kommuner än hittills med kvalitativt goda kontakter och metoder. Redan efter detta för-
sta år kan tydliga positiva effekter noteras. Många kommuner och organisationer vänder 
sig också direkt till stödjepunkterna.  
 
Inom LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som initierades år 2001, har de 
deltagande kommunerna inriktat sig på att skapa kunskap om ungas levnadsvillkor i den 
egna kommunen. Utvärderingen visar att projektet har gett en bra kunskapsbas från vil-
ken ungdomspolitiken kan utveckla vidare i respektive kommun. Kommunerna anger 
också att Ungdomsstyrelsens stöd har gett bättre legitimitet åt arbetet med den sektorsö-
vergripande ungdomspolitiken. Inom ramen för projektet har ett forskarsamarbete initie-
rats och lett till fortsatt samarbete, mellan de inblandade kommunerna och respektive 
högskola eller universitet, som bygger på de rapporter som arbetats fram i varje kom-
mun.  
 
I den kundundersökning som Ungdomsstyrelsen genomförde år 2003 med hjälp av 
TEMO fanns frågor om kunskapsutbyte och samverkan samt information, förtroende 
och tillgänglighet. Av de svarande som tillhörde målgruppen Kommunal ungdomspoli-
tik var 89 procent nöjda med kunskapsutbyte och samverkan och 92 procent var nöjda 
med informationen. Detta är en betydligt högre nivå än genomsnittet i TEMO:s databas 
för offentliga organisationer som ligger på 50 procent nöjda. Det var 98 procent av de 
svarande inom målgruppen Kommunal ungdomspolitik som kände förtroende för myn-
digheten. När det gällde personalens tillgänglighet inom verksamhetsområdet Kommu-
nal ungdomspolitik svarade 97 procent inom målgruppen att de var nöjda. I TEMO:s 
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databas för offentliga organisationer ligger genomsnittet för personalens tillgänglighet 
på 65 procent nöjda.  
 
Några politikområden har under 2003 lyfts fram extra tydligt av de kommuner Ung-
domsstyrelsen träffat och samarbetat med. Det handlar om ungas hälsa och ohälsa, om 
ungas utanförskap i samhället och framför allt ungas utanförskap på arbetsmarknaden. 
Här behövs stora insatser och kommunerna är också mycket intresserade av att samver-
ka med myndigheten kring denna fråga. Ungdomsstyrelsen fick i mitten av 2003 reger-
ingens uppdrag att med medel från Allmänna arvsfonden stödja projekt som utvecklar 
metoder att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden. En effekt av satsningen är att 
de projekt som fått stöd via Allmänna arvsfonden också har kunnat få stöd från kom-
muner, länsarbetsnämnder och i vissa fall även EU-medel inom programmen Equal och 
Mål 3. Här deltar också ett antal av de Ungdomspolitiska stödjepunkterna och andra 
organisationer i utvecklingsarbetet, vilket är mycket positivt. Eftersom medlen från 
Allmänna arvsfonden ska riktas till ideella organisationer eller skapa ideella mervärden 
kan konstateras att efterfrågan från enskilda kommuner och andra offentliga aktörer inte 
kan täckas med dessa medel utan här måste nya satsningar och medel ställas till förfo-
gande.  
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4. Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv 
 
Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv handläggs och fördelas verksamhets-
bidrag till nationella ungdomsorganisationer och projektstöd till föreningslivet. Inom 
verksamhetsområdet görs också aktiviteter för att förmedla kunskap om offentliga insat-
ser för ungas fritids- och föreningsliv och om ungas fritidsvanor. Dessutom ingår att 
handlägga medel ur Allmänna arvsfonden till stöd för projekt som syftar till att stärka 
flickors villkor, stödja utvecklingen av ungas organisering i samhället samt stödja ung-
domars arbete med generationsövergripande frågor. 
 
Verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv, totala kostnader och finansiering, budgetåret 2003 i tkr 
 Budgetåret 2003
Kostnader 
Lön inkl MGK 7 098
Övriga driftkostnader 1 700
Summa kostnader 8 798
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1 4 655
Externa medel enl. spec. 4 029 
Intäkter 34
Summa finansiering 8 718
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 80 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv finansieras även med externa medel enligt 
följande (tkr): 

 
Uppdrag, diverse arvsfondsprojekt, medel från Allmänna arvsfonden 1 958
Projekt, informationssamarbete med AB Svenska Spel, medel från AB Svenska Spel 2 027
Diverse övriga externa medel     44
Summa extern finansiering 4 029

 
Verksamhetsmål: 
Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till 
ungas egen organisering samt stöd till metodutveckling inom ungas fritids- och kultur-
liv. 
 
Återrapportering: 

• Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med ung-
domsorganisationer och ungdomsprojekt inom kultur- och fritidsområdet. 

• Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer samt 
fördelningen av de medel som erhållits från överskottet från AB Svenska Spels 
värdeautomatspel. 

• Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive anta-
let beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt an-
delen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten. 

• Redovisning av medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbi-
drag fördelat på ålder och kön. 

• Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom fritid och föreningsliv. 
• Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har förde-

lats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer 
har genomfört. 

• Redogörelse för antalet projekt, inklusive projektmedel, som myndigheten stött i 
de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den natio-
nella storstadspolitiken. 
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4.1 Kontakter med ungdomsorganisationer och  

ungdomsprojekt 
 
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med ungdoms-
organisationer och ungdomsprojekt inom kultur- och fritidsområdet 
 
Genomförande och utfall: 
Inom verksamhetsområdet har myndigheten under 2003 sammanlagt haft sådan aktiv 
kontakt med 3 274 deltagare ur målgruppen. Av dessa har myndigheten mött huvudde-
len (75 procent) vid medverkan i externa konferenser och seminarium. En fördelning av 
målgruppen i olika aktörer visar att 26 procent eller 860 stycken av deltagarna var från 
ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt, 18 procent var från andra organisationer, 
29 procent från kommuner och 26 procent från myndigheter eller andra aktörer. En nå-
got större andel av deltagarna i målgruppen var kvinnor än män (58 respektive 42 pro-
cent). Myndighetens medverkan i externa seminarier och möten  har varit ett effektivt 
sätt att nå målgruppen. I arbetet med aktiv handläggning av bidragsansökningar 
sker möten med individer inom målgruppen vilket spelat en avgörande roll för erfaren-
hetsutbyte mellan myndigheten och olika ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt. 
 
 
4.2 Fördelning av statsbidrag samt överskottet från AB 

Svenska Spels värdeautomatspel 
 
Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer samt fördelning-
en av de medel som erhållits från överskottet från AB Svenska Spels värdeautomatspel 
 
Genomförande och utfall: 
 
Fördelning av grundbidrag mellan olika organisationer 2001, 2002 och 2003 
 2003 2002 2001 
Organisationer Antal Bidrag Antal Bidrag Antal Bidrag
Allmänna org * 21 26 026 916 21 26 576 372 21 30 974 475
Politiska org 6 4 139 717 6 4 599 217 6 4 409 500
Invandrarorg 10 7 988 518 10 7 631 610 9 8 671 500
Nykterhetsorg 6 4 065 616 6 4 193 413 6 4 863 950
Handikapporg 9 3 333 190 9 3 321 516 9 3 351 425
Religiösa org 12 16 024 166 12 17 040 677 11 19 279 800
Summa: 64 61 578 123 64 63 362 805 62 71 550 650
* 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 och överskottet från AB Svenska Spel per organisation bå 2003 

Organisation Totalt bidrag 2003 
Överskottet 

från Sv. Spel*
Allmänna organisationer   
Elevorganisationen 530 721 789 345
Fältbiologerna  404 214 592 520
Förbundet Aktiv Ungdom 1 666 484 1 544 350
Förbundet Skog och Ungdom 412 144 527 010
Förbundet Ung Företagsamhet 642 309 811 465
Förbundet Unga Forskare  392 690 492 830
Förbundet Vi Unga 943 248 1 103 030
Kontaktnätet 967 108 1 114 210
Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation, MoKS 853 171 604 035
Riksförbundet Sveriges 4H 1 535 860 1 513 850
Riksförbundet Unga Musikanter 1 805 146 2 329 270
Röda Korsets Ungdomsförbund  392 806 523 695
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Skytterörelsens Ungdomsorganisation 3 081 921 3 333 145
CISV Sverige   387 006 518 995
Svenska Scoutförbundet 4 467 507 4 374 945
Sveriges Hundungdom 522 212 740 480
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, SVEROK 3 081 506 3 293 150
Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 537 312 843 610
Sveriges Schackförbund 1 332 745 1 421 825
UNGiKÖR  535 745 726 925
Unga Örnars Riksförbund 1 535 061 1 538 385
   
Politiska organisationer   
Centerpartiets Ungdomsförbund 482 434 649 005
Fria Moderata Studentförbundet 362 469 529 415
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  368 780 539 860
Moderata Ungdomsförbundet 752 278 1 164 350
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 860 877 1 249 265
Ung Vänster 1 312 879 1 636 955
   
Invandrarorganisationer   
Serbiska Ungdomsorganisationen  763 635 550 845
Assyriska Ungdomsförbundet  729 885 646 105
Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund (BeMUF) 586 751 577 775
Bosnisk-Hercegovinska ungdomsförbundet i Sverige 736 346 559 900
Grekiska Ungdomsförbundet 514 516 545 400
Serbiska Ungdomsförbundet 1 030 159 643 675
Sverigefinska Ungdomsförbundet 506 292 577 830
Sveriges Unga Muslimer 1 327 484 792 810
Syrianska Ungdomsförbundet 1 130 419 853 955
Turkiska Ungdomsförbundet 663 031 610 995
   
Nykterhetsorganisationer   
IOGT-NTO:s Juniorförbund 1 318 194 1 879 450
MHF-Ungdom 509 736 648 390
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 651 425 735 325
Svenska Frisksportförbundet 557 107 650 325
Sveriges Blåbandsungdom  424 918 560 460
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 604 236 759 140
   
Handikapporganisationer   
Riksorganisationen Unga Reumatiker  350 226 399 410
Förbundet Unga Rörelsehindrade  340 040 381 180
PSO Ung, Vi med psoriasis 334 374 372 830
Unga RBU:are 466 273 604 195
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  353 047 398 105
Unga Allergiker 373 843 440 615
Unga Hörselskadade  339 636 365 620
Riksorganisationen Unga Synskadade  339 832 369 435
Svenska Celiakiungdomsförbundet 435 919 555 325
   
 
Religiösa organisationer  

 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen  844 830 891 700
KFUK-KFUM:s Idrottsförbund 3 550 404 2 502 560
KFUK-KFUM:s Triangelförbund 861 948 927 540
KFUK-KFUM:s Scoutförbund 946 614 1 191 210
Evangeliska Frikyrkan (f.d. Nybygget - kristen samverkan) 1 002 282 1 040 500
Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete  1 416 790 1 251 300
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 513 059 641 865
Svenska Alliansmissionens Ungdom  743 708 662 300
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  712 770 789 400
Svenska Kyrkans Unga 1 974 219 2 388 185
Svenska Missionsförbundets Ungdom 2 788 382 2 971 880
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 669 160 837 260

* Överskottet från AB Svenska Spel utbetalades i december 2002 
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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 2001, 2002 och 2003 
 2003 2002 2001 
Organisationer Antal 

beslut
Beviljade 

medel
Antal 
beslut

Beviljade 
medel 

Antal 
beslut 

Beviljade 
medel

Allmänna org * 26 7 630 000 20 6 320 000 11 3 990 000
Politiska org  5 1 410 000 12 1 670 000 3 670 000
Invandrarorg 6 1 425 000 8 1 960 000 4 1 150 000
Nykterhetsorg 0 0 0 0 0 0
Handikapporg**  12 1 410 000 12 3 720 000 12 3 825 000
Religiösa org 4 1 120 000 3 995 000 1 200 000
Summa: 53 12 995 000 55 14 665 000 31 9 835 000
* Under kategorin allmänna ryms alla de organisationer som inte kan hänföras till någon särskild grupp. 
** Det särskilda bidraget för resurskrävande verksamhet som beviljats till de grundbidragsberättigade handikappor-
ganisationerna är medräknat.  
 
Fördelning av särskilt bidrag och överskottet från AB Svenska Spel per organisation bå 2003 
Organisationer 

Totalt bidrag 2003 
Överskottet 

från Sv. Spel
 
Allmänna organisationer 

 
 

 

Amatörteaterns Riksförbund (ATR) 330 000 293 700
Cirkusringarna 300 000 267 000
Elevkampanjen 130 000 115 700
Forum för Adopterade 200 000 178 000
Fritidsforum 1 300 000 1 157 000
Förbundet Ung Företagsamhet** 175 000 
Föreningen Lyran 350 000 311 500
Föreningen Unga Föräldrar 50 000 44 500
Internationellt Kulturutbyte (IKU) 150 000 133 500
Mångfald Ungdoms Riksorganisation 125 000 111 250
New Moon kulturorganisation 250 000 222 500
Ny Generation Elev- och studentorganisation** 150 000 
Ny Generation Elev- och studentorganisation 300 000 267 000
Peace Quest***  133 500
RFSL Ungdom  300 000 267 000
Riksförbundet Goodgame***  222 500
Sáminuorra 440 000 391 600
Svenska Ekodemiker 150 000 133 500
Sveriges elevråd – SVEA 450 000 400 500
Sveriges Frimärksungdom 300 000 267 000
Sveriges Förenade Gaystudenter 300 000 267 000
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK) 300 000 
Sveriges Unglottor 250 000 222 500
Tech group 250 000 222 500
Tech group** 130 000 
Ung Kultur Möts (UKM) 300 000 267 000
Ungdom mot Rasism 400 000 356 000
Ungdomsförbundet för Mångfald 250 000 222 500
  
Politiska organisationer  
Grön Ungdom 330 000 293 700
Liberala Ungdomsförbundet 330 000 293 700
Moderata Ungdomsförbundet** 250 000 
Revolutionär kommunistisk ungdom 250 000 222 500
Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund 250 000 222 500
  
Invandrarorganisationer  
Albanska Ungdoms Musik och Kulturförbundet***  222 500
Alkhawarizmy, Sveriges Muslimska Studenter 150 000 133 500
Iransk Kurdiska Ungdomsförbundet 250 000 
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Judiska Ungdomsförbundet 275 000 244 750
Romska Ungdomsförbundet 250 000 222 500
Somaliska Ungdoms Riksförbundet 250 000 222 500
Sverigefinska Ungdomsförbundet** 250 000 
  
Handikapporganisationer  
De Unga Neurologiskt handikappade (DUNS) 330 000 293 700
DövBlind Ungdom 330 000 293 700
Förbundet Unga Rörelsehindrade* 50 000 250 000
PSO-Ung, Vi med psoriasis* 50 000 230 000
Riksorganisationen Unga Reumatiker* 50 000 250 000
Riksförbundet Unga Synskadade* 50 000 250 000
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) 200 000 178 000
Svenska Diabetesförbundet 150 000 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund* 50 000 310 000
Unga Allergiker* 50 000 250 000
Unga Hörselskadade* 50 000 290 000
Unga RBU:are* 50 000 350 000
  
Religiösa organisationer  
Afroeuropeiska Unga Muslimer 125 000 111 250
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen** 330 000 
Evangeliska Frikyrkan (f.d. Nybygget)** 335 000 
Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete** 330 000 
  

* Särskilda bidrag för resurskrävande verksamhet (även överskottet från AB Svenska Spel) som har beviljats till de 
grundbidragsberättigade handikapporganisationerna. 
** Särskilda bidrag som har beviljats till organisationerna för förnyelse och utveckling. 
*** Det särskilda bidraget utbetalades i december 2002  
 
Fördelning av 15 procent från överskottet från AB Svenska Spel per organisation bå 2003 
Organisationer Överskottet  

från Sv. Spel 
Communicare ideell förening* 950 000 
Epigon Ideell förening 500 000 
Föreningen Astrid Lindgrens hembygd 830 000 
Föreningen Pannhuset 75 000 
Komet – Kunskap om europatanken 50 000 
Nätverket ”Kön spelar roll” 670 000 
Stiftelsen Gemensam Framtid 850 000 
Stiftelsen Kulturförökarna* 1 200 000 
Svenska Arrangörsföreningen 300 000 
Svensk-Makedoniska Ungdomsförbundet 25 000 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 500 000 
Ung Kultur Möts (UKM) 550 000 
Ungkulturdagarna 500 000 
UPS Cumulus 600 000 

* Bidraget utbetalades i december 2002 
 
Redovisa fördelningen av de medel som erhålls från överskottet från AB Svenska 
Spels värdeautomatspel 
År 2000 tilldelades Ungdomsstyrelsen 23,3 miljoner kronor av överskottet från AB 
Svenska Spel. De statsbidragsberättigade ungdomsorganisationerna fick då ett extra 
bidrag motsvarande 27 procent av statsbidraget år 2001, vilket också utbetalades under 
år 2001. Under år 2001 fick Ungdomsstyrelsen ytterligare 50 miljoner kronor från över-
skottet. 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 med-
lemmar samt antal lokalavdelningar. De ungdomsorganisationer som tar emot statsbi-
drag i form av särskilt bidrag för reguljär verksamhet fick ett extra bidrag motsvarande 
82 procent av bidraget för bidragsåret 2002.  
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År 2002 tilldelades Ungdomsstyrelsen 85,8 miljoner kronor av överskottet från AB 
Svenska Spel. Överskottet fördelades med 66 miljoner kronor till de ungdomsorganisa-
tioner som var berättigade till grundbidrag för bidragsåret 2003. Fördelningen grunda-
des enligt regeringsbeslut (JU2002/7722/U) på det antal medlemmar och antal lokalav-
delningar som ungdomsorganisationerna rapporterat in. Utbetalning gjordes i december 
2002. De ungdomsorganisationer som tar emot statsbidrag i form av särskilt bidrag för 
reguljär verksamhet fick ett extra bidrag motsvarande 89 procent av bidraget för bi-
dragsåret 2003.  
 
Under år 2003 fördelades även 7,6 miljoner kronor (maximalt 15 procent) av överskot-
tet till organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller 
för statsbidrag eller projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare.  
 
Av det nya överskott på 142,3 miljoner kronor som myndigheten fick från AB Svenska 
Spel 2003 har 104,5 miljoner fördelats till de ungdomsorganisationer som är berättigade 
till statsbidrag i form av struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag bidragsåret 2004. 
Bidragets storlek beräknades till 180 procent av organisationernas beviljade statsbidrag 
för bidragsåret 2004. Utbetalning gjordes i december 2003.  
 
Medel kommer också att fördelas under år 2004 till de ungdomsorganisationer som tar 
emot statsbidrag i form av särskilt bidrag för reguljär verksamhet. Högst 15 procent av 
överskottet ska kunna fördelas till organisationer och verksamhetsformer som inte pas-
sar in i de regler som gäller för statsbidrag eller projektstöd från etablerade statliga bi-
dragsgivare, fonder och stiftelser. 
 
 
4.3 Antalet ansökningar av projektbidrag respektive 

beviljade ansökningar 
 
Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet bevil-
jade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande 
som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten 
 
Genomförande och utfall: 
 
Allmänna arvsfonden Antal ansökningar Antal beviljade Beviljat

belopp
Medel till ungdomars organisering i samhället 119 34 9 477 000
Medel till ungdomars arbete med generationsövergripande 
frågor 

35 11 2 170 000

Medel till att stärka flickors villkor 89 27 4 535 000
Medel till ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden* 9 5 4 313 000
Medel till ungdomssamarbete inom Barents- och Östersjö- 
regionen*  

83 49 4 837 982

* Dessa medel hanteras inom verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik resp. Internationellt ungdomsutbyte, 
vilka är av regeringen beslutade satsningar under 2003. 
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
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Geografisk spridning 
Län Antal projekt Län Antal projekt

Blekinge  0 Stockholm 47 
Dalarna 3 Södermanland 3 
Gotland  2 Uppsala  3 
Gävleborg  4 Värmland 7 
Halland  2 Västerbotten 7 
Jämtland  1 Västernorrland 5 
Jönköping  1 Västmanland  3 
Kalmar  0 Västra Götaland 11 
Kronoberg  4 Örebro  1 
Norrbotten 6 Östergötland 5 
Skåne 11   
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
 
Andel sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag sedan 1995 (Allmänna arvsfon-
den) är 57 procent (166 organisationer). Av dessa har 24 procent (40 organisationer) fått 
beviljade medel under 2003. 
 
 
4.4 Medlemsantalet i ungdomsorganisationer som får 

grundbidrag  
 
Redovisning av medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbidrag förde-
lat på ålder och kön 
 
Genomförande och utfall: 
Det totala antalet medlemmar i åldersgruppen 7−25 år som organisationerna redovisade 
inför bidragsåret 2003 var 546 638 medlemmar. Motsvarande antal för 2002 var  
553 789 och för 2001 redovisades 545 851 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.  
 
Medlemsantalet i ungdomsorganisationerna uppdelat på ålder och kön  
Bidragsår 2003 7–15 år 16–19 år 20–24 år 25 år

 flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar flickor pojkar

Allmänna org 73 627 72 550 23 241 30 150 11 927 19 149 1 926 3897
Politiska org 3 821 2 849 8 502 7 312 5 093 5 239 724 833
Invandrarorg 9 312 10 307 5 420 6 025 4 777 5 851 2 170 2840
Nykterhetsorg 15 602 14 763 2 132 2 416 1 126 1 561 134 239
Handikapporg  5 109 2 966 1 206 1 507 1 171 983 230 169
Religiösa org  58 468 55 400 12 947 13 828 8 237 9271 1857 2135
 
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

2003 165 939 158 835 53 448 61 238 32 331 42 054 7 041 10 113
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
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4.5 Utvecklingsinsatser inom fritid och föreningsliv  
 
Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom fritid och föreningsliv 
 
Genomförande och utfall: 
Särskilda utvecklingsinsatser har under verksamhetsåret 2003 gjorts inom verksamhets-
området Fritid och föreningsliv för att stärka myndighetens arbetsrutiner och verktyg för 
erfarenhets- och kunskapsspridning, metodutveckling och för handläggning av stöd och 
bidrag. 
 
För att bättre möta målgruppens behov och förväntningar har myndigheten inom ramen 
för insatserna kring verksamhetsbidrag till nationella ungdomsorganisationer och pro-
jektstöd till föreningslivet utvecklat sitt informationsarbete genom bland annat särskilda 
bidragskonferenser i samverkan med Svenska Kommunförbundet.  
 
Ungdomsstyrelsen har också under verksamhetsåret 2003 genomfört ett utbyte med de 
myndigheter i Norge som hanterar statsbidrag till de norska ungdomsorganisationerna, 
en aktivitet som ökat myndighetens kunskap om bidragsystemens betydelse för ung-
domsorganisationernas möjligheter.  
 
Myndigheten har under året utvecklat en ny databas och applikation för att underlätta 
och förenkla stödordningens administrativa delar. Ungdomsstyrelsen har under året vi-
dareutvecklat formerna för utvärdering av organisations- och projektstöd genom webb-
enkäter. 
 
Ungdomsstyrelsen har genomfört särskilda aktiviteter för att stärka verksamhetsområ-
dets insatser för att förmedla kunskap om offentliga insatser för ungas fritids- och före-
ningsliv och om ungas fritidsvanor. Ett antal skrifter har producerats där erfarenheter 
från utvecklingsarbete redovisas kring bland annat jämställdhet och konsekvenser av 
ungdomsorganisationernas självständighet gentemot sina moderorganisationer.  
 
Myndigheten har också aktivt verkat för att i större utsträckning arrangera konferenser, 
seminarier och andra forum för erfarenhetsutbyte i samverkan med andra aktörer inom 
området som bland annat kommuner, organisationer och nationella nätverk. Ungdoms-
styrelsen har också under hösten 2003 genomfört fyra halvdagar med erfarenhetsutbyte 
och gemensamma diskussioner i samarbete med Svenska Kommunförbundet för alla 
medarbetare inom Ungdomsstyrelsens verksamhetsområden Fritid och föreningsliv re-
spektive Kommunal ungdomspolitik. Insatser har även gjorts för att utveckla verksam-
hetsområdets nyhetsbrev till aktörer inom målgruppen.  
 
I syfte att stärka kontakter och utbyte med forskningsfältet har myndigheten samverkat 
med ett nationellt nätverk av fritidsforskare genom nätverksträffar och seminarier. 
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4.6 Fördelning av bidrag till samlingslokalorganisationerna 
 
Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, 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 
2003. Samma princip gäller för jämförelseåren. 
 

 2003 2002 2001 
Bygdegårdarnas riksförbund 1 064 995 1 051 154 1 048 608
Riksföreningen Våra Gårdar 806 272 813 822 819 766
Folkets Hus och Parker (Folkets Hus) 1 081 983 1 088 274 1 084 876
Folkets Hus och Parker (Folkparker) 716 750 716 750 716 750
Sam-Sam  330 000 330 000 330 000
Totalt 4 000 000 4 000 000 4 000 000

 
Utvecklingsarbete och informationsinsatser: 
I samlingslokalorganisationernas redogörelser för informationsinsatser och utvecklings-
arbeten framgår att de olika organisationerna gjort ett flertal insatser med unga som 
målgrupp.  
 
Bygdegårdarnas riksförbund har under året arrangerat seminarier, kurser och konferen-
ser där de diskuterat hur ungdomsverksamheten kan utvecklas, exempelvis under orga-
nisationens förbundsstämma. Slutsatser från dessa aktiviteter har också legat till grund 
för förbundsstyrelsens planering av verksamheten för 2004. För att bilda opinion och 
sprida goda exempel har organisationen i tidningen Bygdegården i varje nummer minst 
ett reportage som rör ungdomsverksamhet. I samverkan med sex andra organisationer 
har Bygdegårdarna arrangerat UngKulturDagarna där unga fått möjlighet att se, pröva 
på och diskutera olika kulturaktiviteter. Bygdegårdarna har sedan 1998 varit engagerade 
i Demokratiskt Ungdomsnätverk (DUN) och under året har förberedelser skett för att 
avsluta DUN som vid årsskiftet går upp i det nybildade Sveriges Ungdomsråd.  
 
Folkets Hus och Parker har under året aktivt arbetat inom en rad områden för att under-
lätta ungdomars användning av samlingslokaler för olika verksamheter. Detta har bland 
annat skett genom utveckling av Digitala Hus där ny teknik ska anpassa samlingslokaler 
till ungas mötesformer och kulturella aktiviteter. I satsningen Kultur i Kvarteret har or-
ganisationen verkat för att öka utrymmet för ung kultur och oetablerade uttrycksformer. 
Samarbete har också inletts med andra organisationer för att stärka ungt arrangörsskap, 
exempelvis kring satsningarna UngKulturMöts och Ung Kultur Dagarna med ett antal 
större musikfestivaler. Inom ramen för samlingslokalutredningen startades tillsammans 
med övriga samlingslokalorganisationer och Svenska Kommunförbundet ett utveck-
lingsarbete med tanken att fokusera på samverkan mellan kommun och föreningsdrivna 
samlingslokaler i syfte att lyfta fram goda exempel på verksamheter och arbetssätt. 
 
Riksföreningen Våra Gårdar har i sina informations- och utvecklingsinsatser lyft fram 
ungdomarnas behov av lokaler och deras utformning samt tillgänglighet genom tidning-
en Våra Gårdar och organisationens webbplats. Organisationen har också under kon-
gresser och förbundsmöten diskuterat möjligheter för att öka ungas deltagande och hur 
lokalerna på bästa sätt kan möta ungas behov och förväntningar. Organisationen har 
också vidareutbildat vaktmästare för att öka deras kunskap om ungdomsverksamhet. 
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4.7 Antalet projekt, inklusive projektmedel till stadsdelar  
 
Redogörelse för antalet projekt, inklusive projektmedel, som myndigheten stött i de 
stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella stor-
stadspolitiken 
 
Genomförande och utfall: 
 
Kommun Antal projekt Beviljat

belopp
Botkyrka 4 548 000
Göteborg 5 503 000
Malmö 9 3 337 000
Stockholm 38 8 910 000
Södertälje 1 250 000
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
 
Ungdomsstyrelsen har inte möjlighet att redovisa sökta och beviljade projektmedel på 
stadsdelsnivå. Därför har vi valt att redovisa beviljat stöd till de kommuner som omfat-
tas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella storstadspolitiken. 
 
Fem kommuner som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella 
storstadspolitiken har tagit emot projektmedel från Ungdomsstyrelsen. Kommunerna 
som omfattas är Botkyrka, Göteborg, Malmö, Stockholm, Södertälje, Huddinge och 
Haninge. Assyriska föreningen från Södertälje kommun har sökt ett arvsfondsprojekt 
från Ungdomsstyrelsen men fått avslag.  
 
Pingst Ung Riksorganisation som har sitt säte i Huddinge har fått avslag för ett rikstäck-
ande projekt. Ingen lokal förening från Haninge kommun har sökt projektmedel under 
år 2003. 
 
Stöd har beviljats till 38 projekt med Stockholm som avsändaradress. Av dessa projekt 
är 29 kategoriserade som rikstäckande projekt från de nationella ungdomsorganisatio-
nerna som samtliga har sitt säte i Stockholm. Nio projekt bedrivs av lokala Stockholms-
föreningar och verkar således i en kommunal kontext. Av dessa 9 föreningsprojekt ver-
kar 6 föreningar för en ökad jämställdhet, 3 föreningar arbetar med mötesplatser som 
tema och slutligen syftar ett projekt till att skapa ökad jämlikhet och integration. Sex 
föreningar som sökt projektstöd i Stockholm har fått avslag eller ligger under handlägg-
ning.  
 
I Göteborg har 5 projekt beviljats medel, 15 projekt har fått avslag och ytterligare 7 lig-
ger under handläggning. Tre av dessa projekt syftar till ökad integration och jämlikhet 
och 3 föreningsprojekt syftar mot bättre jämställdhetsutveckling. 
 
Från Malmö kommun har 22 projekt sökt och 9 av dessa fått bifall. Samtliga föreningar 
i Malmö, förutom ett projekt som syftar till att undersöka det informella lärandet i före-
ningslivet, har sökt för att verka för bättre integration i närområdet.  
 
I samtal med föreningslivets representanter från Malmö kommun uppger flera att man 
tidigare har fått projekt finansierade från storstadssatsningen, men att man i samband 
med ny inriktning av storstadssatsningen har fått avslag och därmed blivit hänvisade av 
kommunen att höra av sig till Ungdomsstyrelsen. 
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4.8 Bedömning av resultat 
 
Under året har Ungdomsstyrelsen mött ett ökat intresse från målgruppen kring bidrags-
givning till ungas egen organisering samt metodutveckling inom ungas fritids- och kul-
turliv. Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv har myndigheten under 2003 
sammanlagt haft aktiv kontakt med 3 274 deltagare ur målgruppen. Av dessa har myn-
digheten mött huvuddelen (75 procent) vid medverkan i externa konferenser och semi-
narium. En dryg fjärdedel, 26 procent, av dessa kom från ungdomsorganisationer och 
ungdomsprojekt, 18 procent kom från andra organisationer, 29 procent från kommuner 
och 26 procent kom från myndigheter eller andra aktörer.  
 
Ungdomsstyrelsen har haft som ambition att öka sin samverkan med andra centrala ak-
törer inom området genom exempelvis konferenser. Under året har myndigheten också 
genomfört flera insatser i samverkan med andra som exempelvis en konferens kring 
jämställdhet med nätverket Kön Spelar Roll, en konferens kring framtidens fritidsarbe-
tare med Lunds kommun och Svenska kommunförbundet samt en träff kring ungas del-
tagande i kulturlivet med Landstinget i Jämtland. Myndigheten har även genomfört er-
farenhetsutbyte och gemensamma diskussioner med Svenska Kommunförbundet under 
fyra halva dagar för alla medarbetare inom Ungdomsstyrelsens verksamhetsområden 
Fritid och föreningsliv respektive Kommunal ungdomspolitik. Detta resulterade i att ett 
nytt samarbete ska utvecklas för konferenser och andra insatser kring föreningsstöd och 
frågan om och hur utbildningssituationen för ungdomsledare möter arbetsmarknadens 
behov. 
 
I den kundundersökning som Ungdomsstyrelsen genomförde 2003 med hjälp av TEMO 
fanns frågor om kunskapsutbyte och samverkan samt om information och tillgänglighet. 
Av de svarande från målgruppen Fritid och föreningsliv var 64 procent nöjda med kun-
skapsutbyte och samverkan och 58 procent var nöjda med informationen, vilket kan 
jämföras med genomsnittet i TEMO:s databas för offentliga organisationer som ligger 
på 50 procent nöjda. När det gällde personalens tillgänglighet inom verksamhetsområ-
det Fritid och föreningsliv svarade 77 procent inom målgruppen att de var nöjda (ge-
nomsnittet för offentliga organisationer ligger på 65 procent nöjda). 
 
Ungdomsstyrelsen arbete för att stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhäl-
let sker i huvudsak genom bidragsgivning till ungas egen organisering. Myndigheten 
har genom ungdomsorganisationernas redovisning kunnat konstatera att medlemsantalet 
varit stabilt under de senaste åren och att ett flertal nya organisationer tillkommit. Bland 
de nya organisationer som fått ta del av medel via Ungdomsstyrelsen finns Cirkusring-
arna, Sveriges Eritrianska Unga Muslimer, Tech group och Ung Kultur Möts. En av de 
ungdomsorganisationer som har en kraftig ökning av medlemmar är Sveriges roll och 
konfliktspelsförbund (SVEROK). Andra som har ökat kraftigt är Syrianska ungdoms-
förbundet, Förbundet Skog o ungdom och Sveriges Socialdemokratiska ungdomsför-
bund. Myndigheten har också noterat ett ökat intresse för ungas organisering från orga-
nisationer kopplade till högskolesfären samt etniskt och/eller religiöst baserade grupper. 
 
Inom verksamhetsområdet fördelas projektmedel från Allmänna arvsfonden till särskil-
da satsningar. Detta har en avgörande betydelse för att utveckla myndighetens kontakt-
ytor gentemot målgruppen men också för utvecklingen av den lokala ungdomspolitiken. 
Utvärderingen av stöd till ungas egna kultur- och fritidsverksamheter, med medel från 
Allmänna arvsfonden, visar att projektstöd gett lokala aktörer ökad kontakt och samver-
kan med andra lokala aktörer samt ökad betydelse för den lokala ungdomspolitiken. 
 
Under året har ett nytt bidragssystem etablerats för att bättre stödja utveckling av nya 
organisations- och verksamhetsformer. Medlen från AB Svenska Spels överskott som 
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fördelas till ungdomsorganisationerna har ökat de senaste åren. Denna förstärkning av 
ekonomiskt stöd till ungdomsorganisationerna ger föreningslivet ökade möjligheter till 
utveckling. Ungdomsstyrelsen har även noterat att den del av överskottet (max 15 pro-
cent) som myndigheten kan fördela till organisationer och verksamhetsformer som inte 
passar in i de regler som gäller för statsbidrag eller projektstöd från etablerade statliga 
bidragsgivare, fonder och stiftelser, bidragit till att fler nya organisationer har fått stöd.  
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5 Verksamhetsgren  
 Internationellt ungdomsutbyte 
 
Inom detta verksamhetsområde genomför myndigheten följande huvudsakliga verksam-
het: 
Handläggning av EU:s utbytesprogram Ungdom enligt förordningen (2001:1061); hand-
läggning av projektsatsningar inom verksamhetsområdet med medel ur Allmänna arvs-
fonden enligt särskilda regeringsbeslut ”Ungdomssamarbete i Barents- och Östersjöre-
gionen”; handläggning av pilotprogrammet ”Ungdomsutbyte med utvecklingsländer” 
enligt särskilt avtal med myndigheten Sida (2001-2004); kunskaps- och metodutveck-
ling för stöd till verksamma aktörer inom området samt samordning av myndighetens 
internationella samarbete. 
 
Verksamhetsgrenen Internationellt ungdomsutbyte, totala kostnader och finansiering,  
budgetåret 2003 i tkr 

 Budgetåret 2003
Kostnader 
Lön inkl MGK 8 732
Övriga driftkostnader 2 425
Summa kostnader 11 157 
 
Finansiering 
Ramanslag 17.29:1 3 844
Ramanslag 17.29:2.2 2 482
Intäkter 34
Externa medel enl. spec. 4 718
Summa finansiering 11 078

Skillnaden mellan kostnader och finansiering 79 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Internationellt ungdomsutbyte finansieras även med externa medel 
enligt följande (tkr): 

 
EU-programmet Ungdom, EU-medel 2 476
Projekt, Information Resource Center, EU-medel    572
Projekt, Netdays, EU-medel    351
Uppdrag, Ungdomssamarbete i Barents- och Östersjöregionen, medel från Allmänna 
arvsfonden 

   392

Projekt, Pilotprogrammet kring utbyte med utvecklingsländer, medel från Sida  480
Projekt, Expertutbyte med andra länder, Medel från Svenska institutet       160
Uppdrag, Utvärdering av Programmet Ungdom, medel från Utbildningsdepartementet    120
Projekt, Europamöte i Sigtuna, medel från Nordiska Ministerrådet    122
Diverse övriga externa medel     45
Summa extern finansiering 4 718

 
Verksamhetsmål: 
Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidrags-
givning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodut-
veckling inom ungdomsutbytet. 
 
Återrapportering: 

• Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med or-
ganisationer inom vilka man arbetar med internationellt ungdomsutbyte. 

• Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive anta-
let beviljade ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes 
fördelning på ålder och kön. Redogörelse för den geografiska spridningen samt 
andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten. 
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• Redovisning av andelen av fördelade medel som riktats till ungdomar som van-

ligtvis inte deltar i internationella sammanhang. 
• Redogörelse för förekommande samarbetspartners, fördelade på olika länder i 

projekt som beviljats bidrag av myndigheten. 
• Redogörelse för antalet projekt, inklusive projektmedel, som myndigheten stött i 

de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den natio-
nella storstadspolitiken. 

• Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom internationellt ung-
domsutbyte. 

 
 

5.1 Kontakter med organisationer som arbetar med  
internationellt ungdomsutbyte 

 
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med organisa-
tioner inom vilka man arbetar med internationellt ungdomsutbyte. 
 
Genomförande och utfall:  
Inom verksamhetsområdet har myndigheten under 2003 sammanlagt haft aktiv kontakt 
med 2 636 deltagare ur målgruppen. Av dessa har myndigheten mött huvuddelen (72 
procent) vid medverkan i externa konferenser och seminarium. En fördelning av mål-
gruppen i olika aktörer visar att 16 procent eller 428 stycken av deltagarna var från så 
kallade icke organiserade ungdomsgrupper och 28 procent eller 747 av deltagarna var 
från ungdomsorganisationer. Tjugotre procent var representanter från kommuner och 33 
procent från myndigheter i Sverige och andra länder i Europa. En något större andel av 
deltagarna i målgruppen var kvinnor än män (53 respektive 47 procent). 
 
Ungdomsstyrelsen har hittills goda erfarenheter av att använda olika metoder för att nå 
ungdomsgrupper, organisationer och kommuner som arbetar med internationella ung-
domsutbyten. Myndighetens webbplats har fått en allt större betydelse där verksamhets-
områdets målgrupp i mycket stor utsträckning besöker verksamhetsområdets sidor. Det 
har också ställt krav på utformningen av informationen då både ungdomar och tjänste-
män använder sig av informationen.  
 
Den mötesform som har visat sig vara mest effektiv för att föra ut budskapet till mål-
gruppen är att delta i externa konferenser och seminarier. En kombination av att delta på 
externa konferenser och seminarier och att anordna egna arrangemang säkerställer att 
myndigheten når målgruppen för verksamhetsområdet med valid och aktuell informa-
tion. Målsättningen är därför att även fortsättningsvis medverka vid externa seminarier i 
kombination med egna arrangemang för att nå ut brett med information till så många 
som möjligt i målgruppen. 
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5.2 Antalet ansökningar när det gäller projektbidrag  

 respektive antalet beviljade ansökningar inom  
 EU-programmet Ungdom 

 
Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet bevil-
jade ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på 
ålder och kön. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som 
inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten 
 
Genomförande och utfall: 
 
Antal ansökningar med programländer 
 
Antal ansökningar programländer 
Delprogram Sökt 03 Beviljat 03 Sökt 02 Beviljat 02 Sökt 01 Beviljat 01
1.1 Ungdomsutbyte 132 69 165 82 171 101
1.2 Ungdomsutbyte 

tredje land 
15 5 10 2 6 2

2.1 Volontärtjänst sän-
dande inkl. korttids-
projekt 

128 97 104 79 144 108

2.1 Volontärtjänst mot-
tagande 

70 60 96 72 91 80

2.2 Volontärtjänst tredje 
land 

4 4 6 2 12 7

3.1 Framtidssatsning 26 22 16 14 17 14
3.2 Ungdomsinitiativ 40 23 32 10 45 17
5.1 Stödaktiviteter 20 11 17 8 34 18
5.2 Stödaktiviteter tredje 

land 
4 4 - - - -

5.3 NA-projekt - 24 - 22 - 25
Totalt 439 319 446 291 520 372
 
Godkända volontärprojekt 
För att bli godkänd som nytt mottagande eller sändande projekt inom delprogrammet 
Europeisk volontärtjänst måste en ansökan göras till Europeiska Kommissionen som tar 
beslut i frågan. Först när man är godkänd av Europeiska kommissionen som ett nytt 
mottagande och/eller sändande projekt är man kvalificerad att skicka och/eller ta emot 
volontärer. 
 
Antal nya godkända volontärprojekt 
Antal godkända volontärprojekt 2003 2002 2001 
Sändande projekt 22 37 85
Mottagande projekt 7 11 21
Totalt 29 48 106
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Andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten 
 
Andel sökande som ej tidigare sökt medel 
Delprogram Antal nya sö-

kande projekt 
03 

Totalt antal 
sökande pro-

jekt 03 

Andel i % 

1.1 Ungdomsutbyte 68 132 51 
1.2 Ungdomsutbyte tredje 

land 
0 15 0 

2.1 Volontärtjänst Sändan-
de inkl. korttidsprojekt 

30 128 23 

2.1 Volontärtjänst Motta-
gande 

7 70 10 

2.2 Volontärtjänst tredje 
land 

2 4 50 

3.1 Framtidssatsning 0 26 0 
3.2 Ungdomsinitiativ 25 40 63 
5.1 Stödaktiviteter 13 20 65 
5.2 Stödaktiviteter tredje 

land 
2 4 50 

5.3 NA-projekt - - - 
Totalt  147 439 33 
Andelen är i relation till det totala antalet sökande projekt inom varje delprogram. 
Detta återrapporteringskrav är nytt i regleringsbrevet för 2003, därmed saknas jämförande uppgifter från tidigare år.  
 
Antalet deltagande ungdomar och ungdomsledare från Sverige 
Totalt har 2 869 ungdomar deltagit i projekt med stöd från Ungdomsstyrelsen genom 
EU-programmet Ungdom, av dem kom 1 459 ungdomar från Sverige. För ungdomsle-
dare är motsvarande siffror 1 464 ungdomsledare totalt och 498 ungdomsledare3 från 
Sverige. 
 
Antalet deltagande ungdomar och ungdomsledare 

 
 

                                                 
3 Inkluderar totala antalet ungdomsledare som deltagit inom delprogrammen Stödaktiviteter och Ungdomsutbyten. 
4 Därutöver har svenskt stöd fördelats till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, totalt 1 264 
personer 2003. 
5 Därutöver har stöd fördelats till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, totalt 146 personer 
2003. 
6 Siffrorna omfattar endast initiativens styrgrupp för 2003 (och 2002). För 2001 omfattar siffrorna samtliga ungdomar 
som på något sätt kom i kontakt med ungdomsinitiativen.  

Delprogram 
 

Ungdomar 
03 

Ungdoms-
ledare 03 

Ungdomar 
02 

Ungdoms-
ledare 02 

Ungdomar 
01 

Ungdoms-
ledare 01 

1.1 Ungdomsutbyte    9954 150 1 099 165 1 367 202
1.2  Ungdomsutbyte 

inom tredje land  
435 7 25 4 12 4

2.1 Volontärtjänst 
sändande inkl. 
korttidsprojekt  

97 - 79 - 108 -

2.1 Volontärtjänst 
mottagande  

60 - 72 - 80 -

2.2  Volontärtjänst 
inom tredje land  

4 - 2 2 13 -

3.1 Ungdomsinitiativ 2386 - 126 3 367 5
3.2 Framtidssatsning 22 - 14 - 14 -
5.1 Stödaktiviteter - 178 - 30 - 128
5.2 Stödaktiviteter 

tredje land 
- 11 - 0 - 0

5.3 NA-projekt - 152 - 92 - 148
 Centraliserade 

projekt  
- - 0 0 144 10

Tot  1 459 498 1 417 296 2 105 497
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Fördelning av kön 
 
Fördelning av kön 

Kvinnor 
03 

Män 03 Kvinnor 
02 

Män 02 Kvinnor 
01 

Män 01 Delprogram 

An-
tal 

% An-
tal 

% An-
tal 

% An-
tal 

% An-
tal 

% An-
tal 

% 

1.1 Ungdomsutbyte 552 55 443 45 602 55 497 45 684 50 683 50

1.2  Ungdomsutbyte 
inom tredje land 

20 47 23 53 12 48 13 52 6 50 6 50

2.1 Volontärtjänst 
sändande inkl. 
korttidsprojekt  

70 72 27 28 59 75 20 25 84 78 24 22

2.1 Volontärtjänst 
mottagande 

47 87 13 13 55 76 17 24 62 77 18 23

2.2  Volontärtjänst 
inom tredje land 

2 50 2 50 0 0 2 100 6 46 7 54

3.1 Ungdomsinitiativ 147 62 91 38 63 50 63 50 177 48 194 52
3.2 Framtidssatsning 16 84 6 16 12 80 2 20 10 71 4 29

5.1 Stödaktiviteter 88 49 90 51 15 50 15 50 68 53 60 47
5.2 Stödaktiviteter 

tredje land 
5 45 6 55 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 NA-projekt 96 66 48 34 50 54 42 46 70 47 78 53
Totalt 1043 749 868  671  1167 1074
 
 
Fördelning av ålder, antal7 
 
Åldersfördelning Ungdomsutbyte (Delprogram 1.1) 

< 15 15–17 18–20 21–23 24–25 >25 Ålder 
3 581 0 398 0 13 

 
Åldersfördelning Ungdomsutbyte tredje land (Delprogram 1.2) 

< 15 15–17 18–20 21–23 24–25 >25 Ålder 
0 13 0 30 0 0 

 
Åldersfördelning Volontärtjänst – sändande projekt (Delprogram 2.1) 

18–20 21–23 24–25 >25 Ålder 
69 19 8 1 

 
Åldersfördelning Volontärtjänst – mottagande projekt (Delprogram 2.1) 

18–20 21–23 24–25 >25 Ålder 
19 24 11 6 

 
Åldersfördelning Volontärtjänst – tredje land (Delprogram 2.2) 

18–20 21–23 24–25 Ålder 
0 2 0 

 
Åldersfördelning Ungdomsinitiativ (Delprogram 3.1) 

<15 15–17 18–25 >25 Ålder 
7 85 137 9 

 
Åldersfördelning Framtidssatsning (Delprogram 3.2) 

18–20 21–23 24–25 >25 Ålder 
0 10 6 6 

Statistik på ålder saknas för ungdomsledarna som har deltagit i verksamheterna inom Stödaktiviteter (Delprogram 5). 

                                                 
7 Jämförelse från tidigare år saknas då olika intervall för åldersindelning har använts. 
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Geografisk spridning i respektive län8 
 
Geografisk spridning Ungdomsutbyten (Delprogram 1.1) 

 
Geografisk spridning Ungdomsutbyten tredje land (Delprogram 1.2) 
Geografisk spridning2003 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län Antal Län Antal
Dalarna, Stockholm  2 Värmland 2 - -
Västra Götaland 1  - -
 
Geografisk spridning Volontärtjänst – sändande projekt (Delprogram 2.1) 
Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län Antal Län Antal
Värmland 30 Värmland 24 - -
Stockholm 15 Stockholm 20 - -
Gävleborg 9 Västra Götaland, Skåne 7 - -
Västra Götaland 7 Västernorrland 5 - -
Skåne  6 Kronoberg 4 - -
Norrbotten, Kronoberg  5 Gävleborg, Västerbotten 3 - -
Västerbotten, Västernorr-
land 

3 Jönköping, Halland 2 - -

Jönköping, Örebro, Ös-
tergötland, Södermanland  

2 Södermanland, Östergöt-
land 

1 - -

Halland, Dalarna 1  - -
Ospecificerat 4  - -
 
Geografisk spridning Volontärtjänst – mottagande projekt (Delprogram 2.1) 
Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län Antal Län Antal
Västra Götaland 8 Stockholm 17 - -
Västernorrland, Värmland 5 Västernorrland 6 - -
Stockholm 3 Gävleborg 3 - -
Skåne  2 Skåne, Värmland 2 - -
Jönköping  1 Ospecificerat 42 - -
Ospecificerat 36  - -
 

                                                 
8 Jämförande uppgifter saknas delvis från 2001 då sådan information inte kunde tas fram i dåvarande 
databas från Europeiska kommissionen 

Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län Antal Län Antal
Västra Götaland 13 Västra Götaland  16 Västra Götaland  17
Stockholm, Skåne  10 Gävleborg  10 Stockholm  14
Västernorrland  7 Värmland, Stockholm  9 Skåne  13
Dalarna 6 Västernorrland  8 Västernorrland  11
Västerbotten  4 Västerbotten, Skåne   6 Gävleborg, Uppsala  7
Gävleborg, Värmland, 
Jönköping, Södermanland  

3 Jönköping  4 Västmanland, Värmlands  5

Örebro, Blekinge  2 Uppsala, Dalarna, Örebro, 
Kronoberg, Gotland, 
Halland   

2 Dalarna  4

Kronoberg, Gotland, 
Östergötland 

1 Jämtland, Norrbotten 1 Örebro, Gotland, Halland, 
Blekinge  

2

  Östergötland, Kalmar, 
Jönköping, Söderman-
land, Kronoberg, Väster-
botten, Jämtland, Norrbot-
ten 

1
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Geografisk spridning Volontärtjänst tredje land (Delprogram 2.2) 
Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län Antal Län Antal 
Stockholm 2 Dalarna 1 - -
Skåne  1  - -
Kronoberg  1  - -
 
Geografisk spridning Ungdomsinitiativ (Delprogram 3.1) 
Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län An-

tal 
Län An-

tal 
Stockholm  5 Göteborg, Helsingborg, 

Stockholm 
2 Stockholm, Skåne  4

Västra Götaland  4 Växjö, Örnsköldsvik, 
Norrköping, Malmö 

1 Värmland 3

Skåne, Västerbotten 3  Jönköping 2
Norrbotten 2  Västra Götaland, Väst-

manland, Dalarna 
1

Södermanland, Örebro, 
Västmanland, Kronoberg, 
Gotland, Halland 

1    

 
Geografisk spridning Framtidssatsning (Delprogram 3.2) 
Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län Antal Län Antal
Stockholm, Göteborg 5 Stockholm 7 - -
Västernorrland, Väster-
botten 

3 Göteborg, Kronoberg 2 - -

Värmland 2

Västernorrland 3

Värmland, Västernorr-
land, Skåne, Skaraborg, 
Gävleborg 

1 - -

Skåne 2 - - -
Jönköping, Skaraborg 
Örebro, Östergötland 

1 - - -

 
Geografisk spridning NA aktiviteter (Delprogram 5.3) 
Geografisk spridning 20039 Geografisk spridning 2002 Geografisk spridning 2001 
Län Antal Län Antal Län Antal
Stockholm  25 Stockholm 16 - -
Västerbotten 14 Västra Götaland 10 - -
Örebro  10 Småland 7 - -
Västra Götaland 9 Skåne, Norrbotten, 5 - -
Jönköping, Gävleborg 8 Västerbotten 4 - -
Västernorrland 7 Ångermanland, Jämtland, 

Östergötland, Gästrikland 
3 - -

Skåne, Kronoberg, Värm-
land 

4 Närke 2 - -

Uppsala, Östergötland, 
Hallands, Västmanland, 
Jämtland, Norrbotten  

2 Dalarna, Medelpad, Upp-
land, Värmland 

1 - -

Blekinge  1  - -
 

                                                 
9 Uppgifter om länstillhörighet saknas för 47 deltagare. 
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5.3 Fördelade medel till ungdomar som vanligtvis inte deltar 

i internationella sammanhang 
 
Redovisning av andelen av fördelade medel som riktats till ungdomar som vanligtvis 
inte deltar i internationella sammanhang 
 
Genomförande och utfall: 
 
Nationella projekt Antal pro-

jekt 2003 
Andel av 
medel % 

Antal pro-
jekt 2002 

Andel av 
medel % 

Antal pro-
jekt 2001 

Andel av 
medel % 

1.1 Ungdomsutbyte 29 37 43 52 37 37
1.2 Ungdomsutbyte 

tredje land 
5 100 1 50 - -

2.1 Volontärtjänst sän-
dande inkl. korttids-
projekt 

45 46 27 34 - -

2.1 Volontärtjänst Mot-
tagande 

15 25 12 17 - -

3.1 Ungdomsinitiativ 8 45 4 40 7 41
3.2 Framtidssatsning 0 0 0 0 0 0
5 Stödaktiviteter 8 73 3 38 - -
5.2 Stödaktiviteter tredje 

land 
3 75 0 0 - -

5.3 NA-projekt - - - - - -
Totalt  113 90  44
 
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”. I samarbete med den Euro-
peiska kommissionen arbetar vi med att ta fram lämpliga verktyg för att kunna bedöma i 
vilken utsträckning målgruppen nås.  
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5.4 Samarbetspartner som beviljats medel  
 
Redogörelse för förekommande samarbetspartners, fördelade på olika länder i projekt 
som beviljats bidrag av myndigheten 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsutbyte programländer (Delprogram 1.1) 
Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 Länderfördelning 2001 
Land Antal Land Antal Land Antal
Storbritannien 10 Storbritannien 19 Storbritannien 18
Spanien 8 Italien 12 Spanien 14
Tyskland 7 Spanien 11 Frankrike 12
Lettland 6 Frankrike 9 Tyskland 10
Grekland, Italien 5 Tyskland, Lettland 7 Estland 9

Norge  6 Norge 7Bulgarien, Island, Neder-
länderna, Rumänien, 
Slovakien 

4

Rumänien 5 Litauen, Italien 6

Österrike, Belgien, Tjeck-
ien, Polen 

3 Belgien 4 Polen, Rumänien, Dan-
mark, Belgien 

5

Danmark, Finland, Frank-
rike, Portugal 

2 Estland, Grekland, Irland, 
Polen, Ungern, Slovenien 

3 Finland, Nederländerna, 
Portugal 

4

Ungern, Irland, Litauen, 
Malta, Norge 

1 Nederländerna, Portugal, 
Tjeckien, Litauen, Malta, 
Danmark 

2 Grekland 3

 Österrike, Slovakien, 
Cypern, Finland, Bulgari-
en, Island 

1 Österrike, Irland, Slovaki-
en, Slovenien, Litauen, 
Malta 

2

  Cypern, Ungern, Island, 
Slovenien 

1

 
Ungdomsutbyte tredje land (Delprogram 1.2) 
Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 Länderfördelning 2001 
Land Antal Land Antal Land Antal
Vitryssland 3
Ukraina, 2
Polen, Ryssland, Kuba, 
Mexiko, Chile, Argentina 

1

Brasilien, Paraguay, Jugo-
slavien, Bosnien-
Hercegovina, Portugal, 
Finland 

1 Albanien, Slovenien, 
Jugoslavien (Montenegro, 
Serbien), Bosnien och 
Hercegovina, Bolivia, 
Brasilien och Chile. 

1

 
Volontärtjänst - sändande projekt (Delprogram 2.1) 
Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 Länderfördelning 2001 
Land Antal Land Antal Land Antal
Storbritannien 28 Spanien 18 Storbritannien 20
Spanien 15 Storbritannien 15 Spanien 18
Italien, Frankrike 10 Italien 14 Italien 16
Grekland 8 Grekland 11 Frankrike 14
Tyskland 7 Tyskland, Frankrike 5 Tyskland 11
Nederländerna, Belgien 3 Belgien 3 Grekland 10
Österrike 2 Island 2 Nederländerna 6

Österrike, Portugal, Irland 4Bulgarien, Tjeckien, 
Finland, Ungern, Irland, 
Island, Luxemburg, Mal-
ta, Rumänien, Slovakien 

1 Portugal, Nederländerna, 
Lettland, Luxemburg, 
Irland, Slovenien 

1

Ungern, Island, Danmark 1
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Volontärtjänst - mottagande projekt (Delprogram 2.1) 
Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 Länderfördelning 2001 
Land Antal Land Antal Land Antal
Tyskland 24 Tyskland 24 Tyskland 30
Belgien 2 Spanien 11 Italien 11
Ungern 4 Frankrike 6 Frankrike 9
Polen, Grekland 3 Italien, Ungern, Polen 4 Spanien 8
Italien, Litauen, Spanien, 
UK, Frankrike 

2 Storbritannien, Österrike 3 Österrike, England 6

Slovakien, Lettland, Ne-
derländerna 

2 Ungern 3

Estland, Lettland 2

Tjeckien, Danmark, Fin-
land, Island, Irland, Lux-
emburg, Nederländerna, 
Norge, Slovakien 

1

Island, Litauen, Portugal, 
Rumänien 

1
Holland, Portugal, Litau-
en 

1

 
Volontärtjänst tredje land (Delprogram 2.2) 
Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 Länderfördelning 2001 
Land Antal Land Antal Land Antal
Ryssland 2
Turkiet 2

Chile 1  0

 
Stödaktiviteter (Delprogram 5.1) 
Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 Länderfördelning 2001 
Land Antal Land Antal Land Antal
Storbritannien 6 Italien, Spanien 3 Danmark 6
Österrike, Polen, Italien, 
Slovenien, Ungern, Est-
land 

3 Grekland, Storbritannien, 
Tyskland, Polen 

2 Tyskland 4

Storbritannien, Spanien 3Belgien, Litauen, Neder-
länderna, Danmark. Fin-
land, Tyskland, Tjeckien, 
Norge, Spanien, Grek-
land, Island, Malta, Por-
tugal, Frankrike 

1 Österrike, Cypern, Frank-
rike, Ungern, Litauen, 
Norge, Portugal, Sloveni-
en, Estland 

1

Polen, Grekland, Portugal, 
Nederländerna, Lettland, 
Finland 

2

 
Stödaktiviteter tredje land (Delprogram 5.2) 
Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 Länderfördelning 2001 
Land Antal Land Antal Land Antal
Frankrike, Statsförbundet 
Serbien och Montenegro, 
Makedonien 

2  0  0

Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien, Italien, Grek-
land, Nederländerna, 
Norge, Egypten, Jordani-
en, Palestina, Israel, Polen 

1   
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5.5 Antalet projekt, inklusive projektmedel till stadsdelar 
 
Redogörelse för antalet projekt, inklusive projektmedel, som myndigheten stött i de 
stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella stor-
stadspolitiken 
 
Genomförande och utfall: 
 
Kommun Antal projekt 03 Beviljade medel 03 
Botkyrka 0 0 
Göteborg 27 1 512 892 
Haninge 0 0 
Huddinge 0 0 
Malmö 15 896 022 
Stockholm 40 2 203 241 
Södertälje 0 0 
Totalt 82 4 612 155 
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
 
Ungdomsstyrelsen har inte möjlighet att redovisa sökta och beviljade projektmedel på 
stadsdelsnivå. Därför har vi valt att redovisa beviljat stöd till de kommuner som omfat-
tas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella storstadspolitiken. 
 
 

5.6 Utvecklingsinsatser inom internationellt ungdomsutbyte  
 
Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom internationellt ungdomsutbyte 
 
Genomförande och utfall: 
 
Utvärdering av EU-programmet Ungdom 
På uppdrag av Europiska kommissionen har myndigheten genomfört en omfattande 
nationell halvtidsutvärdering av EU-programmet Ungdom med målsättningen att mäta 
effekterna och resultaten av att delta i internationella ungdomsutbyten. I utvärderingen 
ingick både ungdomar och ungdomsledare från Sverige som deltagit i programmet un-
der åren 2000−2002. Resultaten från utvärderingen har varit vägledande för den fortsat-
ta implementeringen av programmet Ungdom där myndigheten har förbättrat såväl in-
terna rutiner som extern verksamhet som vänder sig till målgruppen. 
 
Inkludering och delaktighet 
Myndigheten har uppmärksammat det europeiska handikappåret under 2003 genom att 
uppmuntra och stödja projektanordnare att anordna projekt med målgruppen ungdomar 
med funktionshinder. Nya aktörer inom målgruppen har kontaktats och flera internatio-
nella projekt med målgruppen har under året genomförts inom ungdomsutbyte, volon-
tärtjänst och stödaktiviteter. Ungdomsstyrelsen har också anordnat två internationella 
studiebesök i samarbete med Viksjöforsbaletten samt Riksgymnasiet för döva som vänt 
sig till ungdomsledare som arbetar med ungdomar med funktionshinder. Båda studiebe-
söken har varit mycket uppskattade av deltagarna och resulterat i flertalet internationella 
samarbetsprojekt. Svenska ungdomsledare har dessutom deltagit i ett flertal internatio-
nella utbildningar och studiebesök utomlands med fokus på inkludering och kulturell 
mångfald. Resultatet från dessa är bland annat nyvunna kontakter och god potential för 
ett framtida samarbete mellan ungdomsorganisationer och lokala aktörer i Europa. En 
annan del av inkluderingsarbetet är myndighetens initiativ till en kartläggning av det 
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icke-formella lärande som sker hos ungdomar som deltar inom ramen för EU-
programmet Ungdom. Målsättningen med arbetet är att särskilt belysa det icke-formella 
lärande hos ungdomar som vanligtvis inte organiserar sig och deltar i internationella 
utbyten. Arbetet påbörjades under 2003 i samverkan med Urkraft − Stödjepunkten Ut-
vecklingscenter Ungdom & Fritid i Skellefteå − och kommer att fortsätta under 2004. 
 
Lokala & regionala samarbetspartner  
Det är myndighetens bedömning att efterfrågan på information om vilka möjligheter 
som existerar för internationellt samarbete på ungdomsområdet samt kunskap om vilken 
effekt det har på unga, framförallt med sämre förutsättningar, har ökat. För att möta 
denna efterfrågan har myndigheten under året arbetat med att omforma det existerande 
nationella nätverket för programmet Ungdom till ett nätverk bestående av 15 regionala 
resurscentra i landet. Utvecklingsarbetet görs i samarbete med de ungdomspolitiska 
stödjepunkterna inom verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik. I samspel med 
myndigheten är deras uppdrag att sprida information på regional och lokal nivå om möj-
ligheterna till internationellt samarbete på ungdomsområdet. Målsättningen är att stärka 
det lokala stödet för ungdomar och ungdomsledare och bidra med kunskap och förslag 
på hur verksamheten kan utvecklas. Dessutom genomfördes på Europeiska kommissio-
nens initiativ ett centralt arrangemang, ”European Youth Week” där ett hundratal ung-
domar och ungdomsledare från hela landet som ingår i det nationella nätverket deltog. 
Där byttes erfarenheter mellan ungdomar, ledare, samarbetsprojekt och resultaten från 
utvärderingen av programmet Ungdom presenterades. Målsättningen är att fortsätt-
ningsvis arrangera en större årligt konferens ”European Youth Week” där aktiva pro-
jektorganisatörer och deltagare träffas för erfarenhetsutbyte. 
 
Jämställdhet 
Under året genomförde Ungdomsstyrelsen i samverkan med det nationella kontoret för 
EU-programmet Ungdom i Tyskland en utbildning i jämställdhet i Stockholm för ung-
domsledare från 22 länder, från såväl Mellanöstern och Nordafrika som Europa. Syftet 
med utbildningen var att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor i arbetet med ung-
domar. Intresset för utbildningen ”Jämställdhet spelar roll” var omfattande och initiati-
vet till utbildningen har bemötts mycket positivt från de andra programkontoren för EU-
programmet Ungdom i Europa. Ungdomsstyrelsen har en aktiv roll som initiativtagare 
inom jämställdhetsområdet internationellt och kommer även fortsättningsvis att arbeta 
för att nya initiativ tas inom detta område.  
 
Kvalitet 
I syfte att stärka kvaliteten hos de projekt som genomförs inom EU-programmet Ung-
dom har Ungdomsstyrelsen under 2003 genomfört en processkartläggning av hur arbe-
tet med de olika aktiviteter som anordnas av de nationella kontoren för programmet 
Ungdom utförs. Kartläggningen har resulterat i ett internt arbetsförfarande där öppen-
het, effektivitet och kvalitet står i fokus. Större tonvikt än tidigare läggs nu på urval, 
förberedelser och uppföljning av de deltagare som deltar i olika utbildningar, seminarier 
och kontaktmöten. Tydligare krav på förväntade uppföljande aktiviteter gentemot delta-
garna har också bidragit till fler projektansökningar efter genomförd aktivitet. Fortfa-
rande är behovet av att nå nya grupper och organisationer stort och därför kommer kva-
litetsarbetet under 2004 kommer att inriktas på nationella utbildningar och uppsökande 
verksamhet för att ytterligare sprida kunskap om EU-programmet Ungdom. 
 
Myndighetens internationella samarbete 
Ungdomsstyrelsen har under året fördjupat och breddat det internationella samarbetet på 
det ungdomspolitiska området. Ett samarbete med ”Instituto Nacional de la Juventud, 
INJUV” – Ungdomsstyrelsens motsvarighet i Chile påbörjades under 2002 och ledde till 
att en delegation från Ungdomsstyrelsen besökte INJUV i Chile 2003. Samarbetet ledde 
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vidare till ett chilenskt deltagande på Ungdomsstyrelsens internationella utbildning om 
jämställdhet i Stockholm. Målsättningen med samarbetet har varit att fördjupa samarbe-
tet mellan Ungdomsstyrelsen och INJUV kring ungdomspolitikens utveckling i respek-
tive land. 
 
Ett samarbete och erfarenhetsutbyte med Turkiet inom det ungdomspolitiska området 
inleddes 2002 med fokus på utveckling av ungdomsorganisationer, jämställdhet och 
europeisk integration. Samarbetet genomfördes i två steg med ett delegationsbesök i 
Sverige under hösten 2002 och i Turkiet under våren 2003. Delegationerna bestod av 
deltagare från aktörer inom det ungdomspolitiska området i respektive land från såväl 
nationell som lokal nivå. Samarbetet var mycket givande och gav upphov till ett flertal 
konkreta resultat. Bland annat planeras ett gemensamt seminarium kring temat jäm-
ställdhet för ungdomsledare från respektive länder till våren 2004 i Istanbul. 
 
I samverkan med Svenska institutet deltog en svensk delegation bestående av ungdoms-
ledare och representanter från Ungdomsstyrelsen på en konferens i Vietnam för unga 
ledare från Asien och Europa. Värdar för konferensen var Asia-Europe Foundation, vars 
övergripande målsättning är att stärka samarbetet mellan Asien och Europa inom ung-
domsområdet. Hinder för samarbete inom bland annat kulturområdet diskuterades och 
ett resultat från konferensen var att stärka samarbetet på gräsrotsnivå mellan Asien och 
Europa genom olika utbytesprogram för framför allt unga människor, både inom det 
formella och inom det icke-formella utbildningsområdet. 
 
Under året har myndigheten anordnat ett studiebesök till Europarådets direktorat för 
ungdoms- och idrottsfrågor med målsättningen att öka kunskapen om ungdomspolitiska 
frågor på europeisk nivå. Studiebesöket var givande för myndighetens verksamhetsom-
råden och gav ny information och kunskap för den egna verksamheten. Dessutom ingick 
myndigheten i Europarådets expertgrupp i Ryssland för utveckling av den ryska ung-
domspolitiken. Myndigheten har även deltagit i Stockholmsregionens Europakommittés 
rundabordssamtal under svenska veckan i St. Peterburg där förutsättningar för samarbe-
te mellan ungdomar diskuterades. Mötena i Ryssland har resulterat i en ökad kunskap 
om ungdomars levnadsvillkor i Ryssland samt möjligheter till framtida samarbeten och 
erfarenhetsutbyten på ungdomsområdet. 
 
Under år 2003 hade Sverige ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Myndigheten 
har deltagit på flera aktiviteter under det svenska ordförandeskapet, bland annat genom 
att anordna och delta på ett nordiskt Europamöte för de olika aktörerna på ungdomsom-
rådet samt ett nordiskt seminarium för erfarenhetsutbyte kring icke-formellt lärande. 
Dessutom har myndighetens representant deltagit i ordförandeskapet som en av de 
svenska representanterna i Nordiska ministerrådets ungdomskommitté (NUK). Under 
året har kommittén genomfört omfattade förändringar av NUK:s bidragshantering, in-
formationsstrategi samt forskningsstrategi.  
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5.7 Bedömning av resultat 
 
EU programmet Ungdom 
Myndigheten genomförde på uppdrag av Utbildningsdepartementet och Europiska kom-
missionen en omfattande nationell halvtidsutvärdering av EU-programmet Ungdom 
med målsättningen att mäta effekterna och resultaten av att delta i internationella ung-
domsutbyten. I utvärderingen ingick 30 ungdomar och 15 ungdomsledare från Sverige 
som deltagit i programmet under åren 2000−2002. Resultaten från utvärderingen visar 
att ungdomar som deltar bland annat får en ökad solidaritetskänsla och större förståelse 
för kulturell mångfald. Det sker en personlig utveckling genom ökad självkänsla, själv-
säkerhet, språkkunskaper, kommunikationsfärdigheter, social kompetens och empati. 
Kreativiteten och viljan att delta och bidra till lokala initiativ ökar och ungdomarna upp-
lever att de har fått en unik livserfarenhet som ofta leder till ökat intresse för att gå vida-
re till högre studier. För ungdomsledarnas del har ett deltagande bland annat lett till att 
de blivit skickligare på att leda och realisera internationella projekt. Programmet har 
möjliggjort att lokala aktörer har kunnat utveckla metoder och idéer i större utsträck-
ning, ledarna har blivit motiverade att i större utsträckning engagera lokala aktörer att 
ingå i internationella samarbetsprojekt och dessutom har de har fått en mer positiv bild 
av EU. Resultaten från utvärderingen kommer att användas av kommissionen i det fort-
satta arbetet med Vitboken och i utformningen av nästa generations program för unga 
med start 2007. Dessutom är ambitionen att använda sig av resultat från utvärderingen 
för att förbättra resterande programperiod fram till 2006. 
 
Ungdomsutbyte 
Antalet ansökningar för ungdomsutbyten har minskat något under 2003 liksom andelen 
inkluderingsprojekt − från 52 procent till 37 procent. En förklaring till detta kan vara 
kommunernas ansträngda ekonomi som påverkar utfallet då majoriteten av inklude-
ringsprojekt genomförs av kommunala aktörer. Samtidigt som utbyten med program-
länder minskar kan man se en ökning i utbyten med tredje land. Det är framförallt erfar-
na organisationer – varav en tredjedel är offentliga aktörer − som tar steget vidare från 
utbyten med programländer till utbyten med tredje land. Positivt är att samtliga bevilja-
de projekt är av inkluderingskaraktär. Även andelen multilaterala projekt ökar jämfört 
med föregående år (tre eller fler länder), vilket medför att antalet deltagare per utbyte 
ökat. Balansen mellan kvinnor/män har förblivit densamma som tidigare år − 55 procent 
kvinnor och 45 procent män. Storbritannien, Spanien och Tyskland är fortsatt de mest 
frekventa partnerländerna för ungdomsutbytena. Dock sker alltfler utbyten med länder i 
Centraleuropa och intresset för östra och sydöstra Europa har ökat. 
 
Volontärtjänst 
Antalet insända och beviljade ansökningar för att skicka svenska volontärer till andra 
länder har ökat i jämförelse med föregående år. Inom den mottagande delen har dessa 
siffror sjunkit något, vilket gör att det totala antalet beviljade projekt bara är marginellt 
högre än år 2002. Andelen medel som går till projekt med ungdomar som vanligtvis inte 
deltar i internationella sammanhang har dock ökat både när det gäller att skicka och ta 
emot volontärer. Könsfördelningen är fortsatt sned med 70-80 procent kvinnor (sjunker 
något inom sändande, stiger inom mottagande). De populäraste samarbetsländerna är 
fortfarande Storbritannien, Spanien, Italien med flera men ett visst ökat intresse för kon-
takter med Öst- och Centraleuropa kan dock skönjas. Volontärtjänsten har under 2003 
fortfarande inte nått sitt budget- eller kapacitetstak och programmet kan inte sägas vara 
allmänt känt bland svenska ungdomar. 
 
En ex-volontärförening bildades under året i samband med ett utvärderingsseminarium 
för ex-volontärer anordnat av myndigheten. Ett visst samarbete har inletts med före-
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ningen, som kommer att kunna fungera som stöd för myndigheten vid volontärkurser 
och informationsspridning om programmet etc. 
 
Ungdomsinitiativ 
Ungdomsinitiativ ger unga människor möjligheten att utveckla egna nya projekt lokalt. 
För att kvalificera sig räcker det att man är en informell grupp ungdomar med egna ini-
tiativ och projektidéer. Sedan programmet startade år 2000 har det funnits ett växande 
intresse från informella grupper och nybildade mindre föreningar att söka stöd från del-
programmet. År 2000 utgjorde informella grupper och nybildade föreningar 31 procent 
av totala antalet beviljade projekt. År 2003 utgjorde samma grupp 61 procent. En stor 
del av dessa informella grupper har liten eller ingen tidigare erfarenhet av föreningsli-
vet. Erfarenheten visar på att dessa grupper har svårt att finna stöd på lokal nivå i och 
med att de är informella och inte uppfyller föreningskriterierna. Delprogrammet har 
visat sig vara en av få möjligheter att realisera lokala initiativ för informella grupper.  
 
Nya krav från Europiska kommissionen på att öka antalet utbyten mellan ungdomsiniti-
ativ i olika länder, så kallade nätverksprojekt, ledde till att myndigheten organiserade en 
internationell pilotutbildning i Stockholm för intresserade ungdomsinitiativdeltagare 
från olika länder. Kurskonceptet har sedan dess använts ytterligare två gånger i Polen 
och Tyskland. Resultatet från pilotfasen utvärderas under 2004. 
 
Framtidssatsning 
Under 2003 har antalet ansökningar till Framtidssatsningen ökat markant. Av den totala 
gruppen ökar andelen utländska volontärer som väljer att genomföra sin Framtidssats-
ning i Sverige. Ökningen beror främst på att fler och fler hemkomna volontärer upp-
täcker möjligheterna inom Framtidssatsningen. En orsak till ökningen kan vara att det i 
allt större utsträckning kan vara svårt att finna arbete efter hemkomsten efter genomförd 
volontärtjänst. I huvudsak handlar projekten om olika typer av informationsinsatser, till 
exempel utställningar (foto/konst) och skolturnéer eller projekt som utvecklar individen, 
till exempel språkutbildningar.   
 
Stödaktiviteter  
Kännedomen om stödaktiviteter är fortfarande relativt begränsad i Sverige och det är 
endast ett fåtal projektanordnare som använder delprogrammet som ett verktyg för att 
strategiskt utveckla den internationella dimensionen inom den egna organisationen. Ini-
tiativ togs därför under 2003 av Ungdomsstyrelsen att ta fram ett koncept för nationella 
utbildningar för ungdomsledare med målsättningen att öka kunskapen om bland annat 
möjligheterna med stödaktiviteter och strategiskt tänkande kring internationellt samar-
bete. Under 2003 har antalet ansökningar inom stödaktiviteter ökat något i jämförelse 
med 2002 och framför allt är denna ökning märkbar inom tredjelandssamarbetet. Ök-
ningen av antalet deltagare inom samarbetet med programländer beror den framför allt 
på att karaktären av projekt ser annorlunda ut under år 2003 i jämförelse med år 2002. 
Andelen nya sökande inom delprogrammet är drygt 50 procent och inkluderingsprojek-
ten är närmare 75 procent. De populäraste aktiviteterna inom stödaktiviteter var semina-
rier, utbildningar samt förberedande besök. 
 
Ungdomssamarbete med utvecklingsländer 
Myndigheten samverkar med Sida under åren 2001–2004 för att genomföra ett pilotpro-
jekt Ungdomsutbyte med utvecklingsländer. Denna satsning kompletterar i stor ut-
sträckning EU-programmet Ungdom och möjliggör för nya grupper i det svenska sam-
hället att utveckla nya kontakter och samarbeten med utvecklingsländer. Målsättningen 
är att bidra till en demokratisk samhällsutveckling genom ett stärkt civilsamhälle. In-
tresset för utbyte med utvecklingsländer ökar i allt större utsträckning och har under 
2003 vida överstigit de medel som finns tillgängliga via Sidas finansiering. Intresset för 
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samarbete med utvecklingsländer framkommer också tydligt i utvärderingen av EU-
programmet Ungdom där framförallt ungdomarna lyfter fram vikten och intresset för 
globala frågor och att programmet inte är tillräckligt geografiskt omfattande för att upp-
fylla ungdomarnas behov för internationellt samarbete. 
 
Ungdomsutbyten genom Arvsfondssatsningar 
Under 2003 avslutades Arvsfondssatsningen för ungdomssamarbete i Östersjö- och Ba-
rentsregionen. Den svenska regeringens prioritering att stödja ungdomssamarbete i när-
regionen har lett till ökade möjligheter för ungdomar och ungdomsledare att realisera 
sina internationella samarbeten i regionen. De utbyten som har ingått i satsningen kan 
ses som en del i arbetet med EU-utvidgningen och har bidragit till integrationen av nya 
medlemsstater och att samarbetet med nya gränsstater till EU har ökat. Ungdomsstyrel-
sen erfarenheter från satsningen har även gett myndigheten en rådgivande roll gentemot 
Europeiska kommissionen i deras utformning av samarbete med tredje land inom EU-
programmet Ungdom. Arvsfondssatsningarna är av stor betydelse för utvecklingen av 
verksamhetsområdet och ger svenska ungdomar och ledare ökade möjligheter till inter-
nationella samarbeten. 
 
Myndighetens internationella samarbete 
Ungdomsstyrelsens har under 2003 utvecklat det internationella samarbetet på det ung-
domspolitiska området med ett fördjupat erfarenhetsutbyte med länder såsom Chile, 
Egypten, Japan, Jordanien, Ryssland, Turkiet, Ukraina, Ungern och Vietnam. Regering-
en har vid ett antal tillfällen också utsett Ungdomsstyrelsen att representera Sverige i 
olika arbetsgrupper och vid internationella konferenser där ungdomspolitiska frågor har 
diskuterats. Ungdomsstyrelsens samarbete med andra myndigheter, såsom Svenska in-
stitutet, Sida, UD med flera har lett till att myndigheten också har kunnat involvera 
ungdomar och ungdomsledare i internationellt samarbete, utanför de existerade ramarna 
för EU-programmet Ungdom. Dessa erfarenheter har varit mycket värdefulla för samtli-
ga aktörer som har deltagit. Ungdomsstyrelsens målsättning är att fortsätta utveckla 
samarbetet med dessa myndigheter för att möjliggöra nya samarbetsformer för en för-
djupad samverkan internationellt. 
 
TEMO-undersökning 
I den kundundersökning som Ungdomsstyrelsen genomförde 2003 med hjälp av TEMO 
fanns frågor om bland annat kunskapsutbyte och samverkan samt information, ärende-
hantering, tillgänglighet och förtroende. Av de svarande från målgruppen Internationellt 
ungdomsutbyte var 80 procent nöjda med kunskapsutbyte och samverkan och 90 pro-
cent var nöjda med informationen, vilket kan jämföras med genomsnittet i TEMO:s 
databas för offentliga organisationer som ligger på 50 procent nöjda. Gällande verk-
samhetsområdets ärendehantering svarade 85 procent inom målgruppen att de var nöjda 
och 72 procent var nöjda med klagomålshanteringen. Motsvarande siffror i TEMO:s 
databas för offentliga organisationer ligger på 50 procent för ärendehantering och 30 
procent för klagomålshantering. När det gäller personalens tillgänglighet inom verk-
samhetsområdet Internationellt ungdomsutbyte svarade 83 procent inom målgruppen att 
de var nöjda - genomsnittet för offentliga organisationer ligger på 65 procent. Det var 
95 procent av de svarande inom målgruppen Internationellt ungdomsutbyte som kände 
förtroende för myndigheten. 
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6 Organisationsstyrning 
 
Verksamhetsmål: 
Målet är att myndigheten ska bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att målen 
för den nationella ungdomspolitiken uppnås. 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska redogöra för: 
 

• Målgruppernas bedömning av myndighetens verksamhet (när det gäller dels 
myndigheten som helhet, dels varje verksamhetsgren). 

• De anställdas bedömning av sin arbetssituation. 
• Genomsnittlig tid för kompetensutveckling per anställd. 
• Antalet besök på myndighetens webbplats (när det gäller dels myndigheten som 

helhet, dels varje verksamhetsgren. 
• Antalet inslag i media om myndigheten (när det gäller dels myndigheten som 

helhet, dels varje verksamhetsgren). 
• Vilka metoder som myndigheten i sin verksamhet har använt för att ta till vara 

ungdomar som en resurs. 
 
 
6.1 Målgruppernas bedömning av myndighetens  
 verksamhet 
 
Målgruppernas bedömning av myndighetens verksamhet (när det gäller dels 
myndigheten som helhet, dels varje verksamhetsgren) 
 
 
Genomförande och utfall: 
Under hösten 2003 gav Ungdomsstyrelsen företaget TEMO i uppdrag att genomföra en 
så kallad kundundersökning. Undersökningen var en uppföljning av en i det närmaste 
identisk undersökning som myndigheten lät TEMO göra under hösten 2002.  
 
Undersökningen, som är internetbaserad, vänder sig till personer inom myndighetens 
målgrupper som har nära kontakt med Ungdomsstyrelsen (”kvalificerade kunder”). Un-
dersökningen omfattade 143 personer (nettourval 260 personer). Svarsfrekvensen låg på 
55 procent. 
 
Sammanfattningsvis får myndigheten goda resultat i undersökningen, vilket även var 
fallet för 2002. Hela 89 procent (85 procent 2002) är nöjda med Ungdomsstyrelsens 
service, vilket är betydligt högre jämfört med värdet i TEMO:s databas för offentliga 
organisationer som ligger på cirka 50 procent nöjda kunder. 
 
Förtroendet för Ungdomsstyrelsen fortsätter att vara mycket gott; 88 procent svarar att 
så är fallet (83 procent 2002). I TEMO:s databas ligger genomsnittet på cirka 60 pro-
cent. Glädjande är också att hela 75 procent anser att myndigheten är en resurs i deras 
arbete (76 procent 2002). 
 
Områden som av målgrupperna bedöms som speciellt starka är information, kunskaps-
utbyte och samverkan, personalens tillgänglighet samt myndighetsutövning. Inga områ-
den bedöms som svaga. 
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Sammanställning på verksamhetsgrenar, andelen nöjda i målgruppen 
 
Verksamhetsgrenar 2003, % 2002, % 
Nationell ungdomspolitik 91 77 
Kommunal ungdomspolitik 92  94 
Fritid och föreningsliv 71 76 
Internationellt ungdomsutbyte 95 89 
 
 

6.2 De anställdas bedömning av sin arbetssituation 
 
De anställdas bedömning av sin arbetssituation 
 
Ungdomsstyrelsen genomförde en medarbetareundersökning under våren 2003 via 
TEMO. Undersökningen genomfördes som en webbenkät. Totalt bestod urvalet av 45 
personer och 41 svar inkom. Svarsfrekvensen var 91 procent. Det är en bra svarsfre-
kvens och ger en representativ bild av arbetssituationen på Ungdomsstyrelsen.  
 
TEMO har tagit fram ett sammanfattande mått, ett så kallat medarbetarindex, som är ett 
genomsnitt av andelen nöjda medarbetare inom de centrala frågeområdena; förutsättning-
ar i organisationen, personlig arbetssituation, samverkan och kunskapsdelning, stress, 
handlingskraft, målgruppsrelation och ledarskap. I rapporten jämförs Ungdomsstyrelsens 
resultat med andra organisationer och företag i TEMO:s databas. Denna jämförelse be-
nämns TEMO Bench.  
 
Undersökningen gjordes för första gången år 2003, varför inga jämförelser kan göras 
med tidigare resultat. 
 
Genomförande och utfall: 
Medarbetarindex för Ungdomsstyrelsen ligger totalt på 53. Det är ett index som är lägre 
än för TEMO Bench som ligger på 58. 
 
Resultatet av undersökningen visade att informationen hör till Ungdomsstyrelsens styr-
kor. Medarbetarna är nöjda med såväl den egna informationen de behöver för att klara 
sitt arbete som tillgången på den allmänna informationen. Även utvecklingsmöjlighe-
terna skattas som goda och resultatet ligger betydligt högre än TEMO Bench. Innova-
tionsklimatet är bra, många instämmer i att man uppmuntras till att komma med idéer 
och att dessa även tas tillvara. Målgruppsorienteringen är också tydlig bland medarbe-
tarna. Detta stärks av den kundundersökning som genomförts bland Ungdomsstyrelsens 
målgrupper där Ungdomsstyrelsen fick mycket goda omdömen från sina målgrupper. 
Medarbetarna inom Ungdomsstyrelsen visar även ett högt engagemang och tre av fyra 
tycker att det är roligt att gå till jobbet och en lika hög andel kan rekommendera Ung-
domsstyrelsen som arbetsplats.  
 
Resultatet av undersökningen visade att till Ungdomsstyrelsens utvecklingsom-
råden hör sättet att organisera arbetet. Det främsta effektivitetshindret var en 
för hög arbetsbelastning. Stressen är hög. Det framgår också att cheferna behö-
ver bli tydligare gentemot sina medarbetare och hjälpa dem att prioritera bland 
arbetsuppgifter, att planera och organisera arbetet samt att bli bättre på målupp-
följning. Av undersökningen framgår det också att flera medarbetare anser att 
deras kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara bättre, att samarbetet med 
andra enheter inom Ungdomsstyrelsen kan utvecklas och att ansvaret för helhe-
ten därmed kan bli bättre.  
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Resultatet av undersökningen har bearbetats i samtal med hela myndighetens perso-
nal och i mindre grupper, företrädesvis inom respektive verksamhetsområde eller 
enhet. Ungdomsstyrelsen har också vidtagit åtgärder på ett antal områden.  
 
Myndigheten har sedan den 1 oktober 2003 renodlat sin organisation till fyra verk-
samhetsområden samt två stabsenheter med en chef för varje verksamhetsområde och 
stabsenhet. Ledningen har vid flera tillfällen diskuterat hur man uppfattar sitt ledar-
skap. Utifrån den strategiska planen, som har antagits för verksamhetsåren 2004 – 
2006, har en ny modell använts för att åstadkomma en bättre balans mellan aktivite-
ter, ekonomi och tillgänglig personal. En ny arbets- och delegationsordning har be-
slutats med tydligare befogenheter och krav på verksamhetsuppföljning. Ungdoms-
styrelsen genomför en ny medarbetarundersökning under april månad 2004 för att 
följa upp resultatet. 
 
 
6.3 Kompetensutveckling 
 
Genomsnittlig tid för kompetensutveckling per anställd 
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
 
Genomförande och utfall: 
Genomsnittlig tid för kompetensutveckling är 43,8 timmar per anställd år 2003. Under 
år 2003 har hela personalen bland annat fått föreläsning i förvaltningskunskap samt för-
djupad analys av ungdomspolitiken. Individuella utbildningar har genomförts inom om-
rådena projektledarskap, introduktionsprogram för nyanställda handläggare i staten, 
chefsutbildningar, ekonomi, språk, data och webb.  
 
 
6.4 Besök på myndighetens webbplats 
 
Antalet besök på myndighetens webbplats (när det gäller dels myndigheten 
som helhet, dels varje verksamhetsgren) 
Återrapporteringskravet är nytt för 2003 och saknar därmed jämförande siffror för tidigare år. 
 
Genomförande och utfall: 
 
Besök per verksamhetsgren  
Kommunal ungdomspolitik:   46 145 
Nationell ungdomspolitik:   43 393 
Internationellt ungdomsutbyte:   251 383 
Fritid och föreningsliv:   115 945 
 
Besök på övriga avdelningar  
Om ungdomsstyrelsen:   86 397 
Publikationer:   66 191 
In English:   22 273 
Tidningen BRUS:   52 249 
Ungt föreningsliv:   28 764 
Nyheter:   108 475 
Summa totalt 821 215 
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6.5 Inslag i medierna 
 
Antalet inslag i media om myndigheten (när det gäller dels myndigheten som helhet, 
dels varje verksamhetsgren 
 
Genomförande och utfall: 
 
Inslag i medierna och deras karaktär 
Myndigheten och dess verksamhet har under 2003 förekommit i 879 inslag i skilda me-
dier spridda över landet. Tio procent (87 inslag) av dessa har sänts i etermedierna, 90 
procent (792 artiklar) har förekommit i tryckta medier. Av de artiklar som förekommit i 
tryckta medier har 29 procent (251 artiklar) förmedlats via TT.  
 
Orsaken till det stora antalet medieinslag under 2002 var Ungdomsstyrelsens engage-
mang i Ungt Val och Skolvalet. Båda aktiviteterna rönte stor uppmärksamhet i medier-
na. 
 

Totalt antal medieinslag med direkt koppling till 
Ungdomsstyrelsen 2000-2003

780 770
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Mediegenomslag för olika aktiviteter 2003 
 
Verksamhetsgren/aktivitet Antal 
Fritid och föreningsliv 135 
Stöd till ungdomsorganisationer och projekt 71 
Medel från AB Svenska Spel 18 
Medlemsantal politiska ungdomsförbund och övriga ungdomsor-
ganisationer 

33 

Övrigt 13 
  
Internationellt ungdomsutbyte 62 
Stöd inom EU-programmet Ungdom 43 
Övrigt 19 
  
Kommunal ungdomspolitik 143 
Stödjepunkter 16 
Årets ungdomskommun 81 
LUPP 10 
Övrigt (ffa arbetsmarknadsprojekt) 36 
  
Nationell ungdomspolitik 493 
De kallar oss unga 169 
Ung 2003 25 
Unga medborgare 15 
Unga utanför 123 
Ungas etablering på arbetsmarknaden 102 
Remiss: Flickor som skär sig 36 
Remiss: Graffiti 5 
Remiss: Rökning på krogar 6 
Övrigt 12 
  
Övrigt 46 
  
Totalt 879 
Redovisningen av mediegenomslaget för olika aktiviteter går inte att jämföra med tidigare år på grund av att katego-
rierna har ändrats. I statistiken ingår inte de träffar våra sökord ger på olika mediers webbplatser. 
 
 
6.6 Metoder som har använts för att ta till vara ungdomar 

som en resurs 
 
Vilka metoder som myndigheten i sin verksamhet har använt för att ta till vara 
ungdomar som en resurs 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen ska verka för de övergripande målen för ungdomspolitiken, där-
ibland att ungas engagemang ska tas till vara som en resurs. Detta innebär att Ungdoms-
styrelsen i all sin verksamhet har som utgångspunkt att ta tillvara ungas engagemang 
som en resurs. Samtidigt framgår av regleringsbrevet att Ungdomsstyrelsens målgrupp 
för stora delar av verksamheten inte är ungdomar utan ”de som arbetar med ungdomar”, 
det vill säga ungdomsledare, tjänstemän, politiker och andra aktörer som i sin verksam-
hetsutövning direkt påverkar unga och deras villkor. 
 
Ungdomsstyrelsens verksamhet berör huvudsakligen fyra områden, nationell ungdoms-
politik, kommunal ungdomspolitik, fritid och föreningsliv och internationellt ungdoms-
utbyte. Beroende på verksamhetsområde och syfte använder Ungdomsstyrelsen olika 
metoder för att ta tillvara ungas engagemang som en resurs. Unga inbjuds till och sam-
verkar i de forum som Ungdomsstyrelsen kontinuerligt verkar i, det vill säga vid Riks-
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konferensen och ungdomspolitiska seminarier. Ungdomsorganisationer finns även med 
som målgrupp i de kundundersökningar som Ungdomsstyrelsen årligen genomför. 
 
• Ur ett brukarperspektiv är unga en viktig målgrupp för olika statliga insatser och myn-
digheten behöver därför kunskap om deras syn och önskemål på verksamheten. 
• Ur ett kompensatoriskt perspektiv kan man argumentera för att många unga på grund 
av sin ålder har en bristande erfarenhet av möten med offentlig verksamhet och kan be-
höva aktivt stöd för att de ska kunna ta del av olika verksamheter och bidrag. 
• Ur ett verksamhetsperspektiv kan man argumentera för att myndigheters verksamhet 
blir bättre och mer ändamålsenlig om olika åldersgrupper medverkar i utformning och 
genomförande av verksamheten (UNG 2003). 
 
Vilka metoder som används kan sammanfattas enligt nedan: 
 
Syfte Metod 
Brukare Kundundersökning, enkäter, intervjuer, praktikanter 
Kompensatoriskt Aktiv handläggning, kvalitetssäkring av webben, samarbete 

med lokala aktörer, praktikanter 
Verksamhet Attityd- och värderingsundersökning, utvärderingar, Fritidsva-

neundersökning, Rikskonferens, idéskrifter, metodböcker, 
kommunbesök, peer education (unga lär unga), praktikanter 

 
Verksamhetsområdenas respektive metoder: 
Inom området fritid och föreningsliv är unga en målgrupp. Här riktar sig Ungdomssty-
relsen huvudsakligen till organiserade unga och ungdomsorganisationer. Ur ett brukar-
perspektiv spelade ungdomsorganisationerna en stor roll inför utvecklingen av det nya 
statsbidragssystem som trädde i kraft 2004. Främst bidrog ungdomsorganisationerna 
med kritik av och förslag på förbättringar av det befintliga bidragssystemet. I konferen-
ser under våren 2003 deltog ungdomsorganisationerna i workshopar om det nya syste-
met. All handläggning av bidrag sker i dialog med de som ansöker. 
 
Slutrapporten från kultur- och fritidsuppdraget Slutrapport om utvecklingen av ungas 
egna kulturverksamheter samt nya lokala lösningar för ungas fritidsverksamhet (Ung-
domsstyrelsens skrifter 2003:3) inkluderar en intervjustudie med projektledare som fått 
avslag på sina ansökningar samt en enkät till beviljade satsningar. Syftet var dels att nå bätt-
re kunskap om hur de sökande upplever Ungdomsstyrelsens bemötande, dels att nå fördju-
pad kunskap om de beviljade projekten och deras betydelse lokalt.  
 
För att få större kunskaper om ungas egen kultur- och fritidsverksamhet är Ungdomsstyrel-
sen medfinansiär till en kultur- och fritidsvaneundersökning. Resultaten delges också kom-
muner som underlag för deras fritidspolitiska arbete. Inom Allmänna arvsfondssatsningen 
Ungas egen organisering delar Ungdomsstyrelsen ut stöd till ungas egen organisering för 
att bidra till deras möjlighet att utveckla sitt engagemang. För att tillvarata ungas erfarenhe-
ter för Ungdomsstyrelsens fortsatta verksamhet har utvalda projekt beviljats extra finansie-
ring för att dokumentera, utvärdera och sedan förmedla verksamheten i en kommande anto-
logi. Inom Allmänna arvsfondssatsningen Stärka flickor har Ungdomsstyrelsen bland annat 
publicerat en metodbok, Genvägar till jämställdhet. Metodboken bygger på intervjuer med 
deltagare i olika projekt som satsningen finansierat. Ungas egna erfarenheter av bra eller 
mindre bra metoder delges Ungdomsstyrelsen, som i sin tur kan delge andra. Målgrupper är 
huvudsakligen fritidsgårdar och föreningar. 
 
Inom EU-programmet Ungdom handläggs årligen hundratals ansökningar med aktiv 
handläggning. Här deltar unga, antingen som representanter från olika ideella organisa-
tioner eller individuellt, som representanter i Ungdomsstyrelsens verksamhet nationellt 
och internationellt. Genom peer education (unga lär unga) delger unga med praktisk 
erfarenhet från programmet andra unga sina erfarenheter vid utbildningar och avrese-
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kurser. De informerar även sändande och mottagande projekt om hur det är att vara till 
exempel volontär och vad som är viktigt att tänka på. På Ungdomsstyrelsens webbplats 
kan man läsa dagboksanteckningar från unga som har medverkat i programmet. Ungas 
individuella erfarenheter och kunskaper bidrar här till ett ökat intresse för Ungdomssty-
relsens verksamhet från andra unga, och en ökad kompetens hos nya användare, invol-
verade organisationer och projektledare.  
 
Ungdomsstyrelsen tar emot praktikanter från den ideella sektorn för att bidra till ett erfa-
renhets- och kunskapsutbyte mellan unga och Ungdomsstyrelsen. Praktikanter har också 
hjälpt till med utvecklingen av Ungdomsstyrelsens tillgänglighet på webben och mål-
gruppsanpassning av information. 
 
Ungdomsstyrelsen ser det som viktigt att representanter som möter ministrar i EU, som 
deltar i nätverk och som deltar i delegationsresor till andra länder, själva är unga. Under 
året har unga ingått i delegationsresor till Ryssland, Vietnam och Turkiet. 
 
För att nå unga som vanligen inte reser utomlands samarbetar Ungdomsstyrelsen dessut-
om med lokala aktörer och organisatörer som har goda kontakter med målgruppen – för 
att genom dessa nå unga. Under 2003 gjordes en halvtidsutvärdering av Ungdom kallad 
Tre år med EU-programmet Ungdom − En studie kring programmets effekter åren 
2000–2003. I denna intervjuades unga som deltagit i olika delprogram. De erfarenheter 
som Ungdomsstyrelsen kunnat fånga där visar att verksamheten är ändamålsenlig, i ut-
värderingen framkommer också att unga som fått delge andra sina erfarenheter efter 
medverkan, upplever att de lärt sig mer och haft en ännu större nytta av EU-programmet 
Ungdom.  
 
Inom området nationell ungdomspolitik är unga ofta även en resurs för andra myndighe-
ter än Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen bjuder här in till dialog med Landsrådet 
för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, och riksorganisationer för att inhämta kun-
skap om deras mening om den nationella ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen använ-
der sedan informationen i sin verksamhetsplanering. Dialogen med unga motiveras här 
huvudsakligen av ett brukar- och ett verksamhetsperspektiv. LSU, och andra ungdoms-
organisationer, gavs 2003 möjlighet och ges också möjlighet inför 2004 att remissbe-
handla respektive medverka i den nationella uppföljningen av ungdomspolitiken (UNG 
2003 och UNG 2004). Den fördjupade analysen av ungdomspolitiken, UNG 2003, pre-
senterades på Ungdomsriksdagen (URIX) 2003. Där ombads också konferensdeltagarna 
att direkt ge återkoppling på UNG 2003 och förslagen till en fortsatt utveckling av ung-
domspolitiken. Genom attityd- och värderingsundersökningen De kallar oss unga 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:1) har Ungdomsstyrelsen fått ökade kunskaper om 
unga i Sverige, hur de upplever sitt inflytande och om de kan leva ett självständigt liv.  
 
Då verksamheten inom området kommunal ungdomspolitik inte riktar sig direkt till 
unga använder Ungdomsstyrelsen olika metoder för att öka kommunernas insikt om vik-
ten av att unga är delaktiga i utvecklingen av ungdomspolitiken i kommunen. Myndig-
heten bidrar till ett ökat kontaktnät mellan ungdomsråd och liknande i Sverige genom 
finansiering av nätverk och träffar samt ett adressregister över ungdomsforum i Sverige.  
 
Inom LUPP-projektet som avslutades 2003 har Ungdomsstyrelsen i samarbete med nio 
kommuner utvecklat en enkät som rätt genomförd ger kommunen kunskap om ungas 
livsvillkor i kommunen, men också av upplevd delaktighet, och i vilken mån de känner 
att de blir tagna tillvara som en resurs av kommunen. Många kommuner har i sitt arbete 
med enkätundersökningen låtit unga informera om undersökningen inför densamma, 
men även låtit unga ge sin syn på och använda resultaten i det lokala utvecklingsarbetet.  
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6.7 Bedömning av resultat 
 
Bedömning av resultat 
Den främsta värdemätaren på huruvida Ungdomsstyrelsen bedriver en effektiv verk-
samhet är i vilken utsträckning myndighetens målgrupper upplever att myndigheten är 
en resurs i deras arbete. Tre fjärdedelar, 75 procent, upplever att så är fallet. Denna höga 
siffra i kombination med positiva svar på flera punkter från myndighetens medarbetare 
i 2003 års medarbetarenkät, tyder på att verksamheten i stora stycken drivs effektivt.  
 
Självfallet finns brister och utvecklingsområden. Ett utvecklingsarbete av rutiner och 
organisation pågår därför ständigt där medarbetare, fackliga organisationer, ledning, 
departement, andra berörda myndigheter och Ungdomsstyrelsens målgrupper på olika 
sätt bidrar med synpunkter.  
 
Den genomsnittliga tiden för kompetensutveckling bedömer vi som hög men det är vik-
tigt att gå vidare och se hur den fördelas och kopplas till kompetensförsörjningsbehov 
inför myndighetens fortsatta utveckling.  
 
Webbplatsen har genomgått stora förändringar under året och etablerat sig på en allt 
högre nivå vad gäller antalet besökare och fler funktioner läggs hela tiden in i linje med 
rekommendationer och råd för 24-timmarsmyndigheters webbplatser. Nya former för att 
ta in ungas synpunkter direkt i myndighetens arbete prövas fortlöpande. 
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7 Administration och beräkningsgrunder 
 
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet. I den ad-
ministrativa verksamheten ingår: 
 
1 generaldirektör, 1 administrativ chef, 2 ekonomihandläggare, 0,6 registrator med an-
svar för arkiv, 0,75 drift- och nätverksansvarig, 0,85 administrativ assistent och 0,9 re-
ceptionist/telefonist = 7,1 årsarbetskrafter. 
 
Tillämpad schablon för myndighetsgemensam kostnad (MGK) 
Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader) är  
2003-12-31, 11 397 tkr.    
 
Antal årsarbetskrafter är 41,4 
 
Antal personer som ska dela på 11 397 tkr är 41,4 – 7,1 (adm personal) = 34,3 
 
Genomsnitt MGK per person är 11 397 tkr delat med 34,3 personer = 332,27 tkr per 
person. 
 
Myndighetens informationsinsatser 
 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering, budgetåren 2003, 2002 och 2001 i tkr. 
 Budgetåret 2003 Budgetåret 2002 Budgetåret 2001
Kostnader  
Lön inkl MGK 4 848 4 210 4 545
Övriga driftkostnader 1 039 1 433 1 367
Summa kostnader 5 887 5 643 5 912
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29.1 5 676 5 411 5 410
Arbetsmarknadsverket 86 0 0
Intäkter 125 232 502
Summa finansiering 5 887 5 643 5 912
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering fördelas jämt på de fyra 
verksamhetsgrenar som återfinns i de tidigare avsnitten avseende budgetåret 2003. För-
utom anslagsmedel finansieras informationsverksamheten med medel från Arbetsmark-
nadsverket för en anställd med lönebidrag.  
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering för jämförelseåren 2002 
och 2001 har inte fördelats då myndigheten från och med budgetåret 2003 är indelad 
i fyra nya verksamhetsgrenar.  
 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 
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8 Ekonomisk redovisning 
 

8.1 Resultaträkning 
  
(belopp anges i tkr) 
 Not 2003 2002

Verksamhetens intäkter   
Intäkter av anslag  23 944 21 525
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  981 1 082
Intäkter av bidrag  9 492 11 091
Finansiella intäkter 2 8 42
Summa  34 425 33 740
   
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal 3 -21 755 -20 594
Kostnader för lokaler  -3 110 -2 599
Övriga driftkostnader   -9 360 -10 238
Finansiella kostnader 4 -60 -48
Avskrivningar och nedskrivningar  -458 -419
Summa  -34 743 -33 898
   
Verksamhetsutfall  -318 -158
   
Transfereringar   
Medel som erhållits från statsbudgeten för   
finansiering av bidrag  80 430 82 559
Medel som erhållits från myndigheter   
för finansiering av bidrag  4 590 4 946
Lämnade bidrag   -85 020 -87 505
Saldo  0 0
   
Årets kapitalförändring 5 -318 -158
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8.2 Balansräkning 
 
(belopp anges i tkr) 
 Not 2003-12-31 2002-12-31
TILLGÅNGAR   
   

Materiella anläggningstillgångar 6  
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 657 772
Summa   657 772
   
Fordringar   
Kundfordringar  1 129 1 139
Fordringar hos andra myndigheter 7 719 585
Övriga fordringar 8 457 977
Summa  2 305 2 701
   
Periodavgränsningsposter 9   
Förutbetalda kostnader   809 855
Upplupna bidragsintäkter   2 009 1 252
Summa   2 818 2 107
   
Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 10 40 112 20 958
   
SUMMA TILLGÅNGAR  45 892 26 538
   
SKULDER OCH KAPITAL   
   
Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring 11 -1 440 -1 282
Kapitalförändring enligt resultaträkningen   -318 -158
Summa  -1 758 -1 440
   

Skulder m.m.   
Lån i Riksgäldskontoret 12 657 762
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 13 683 1 627
Skulder till andra myndigheter 14 831 741
Leverantörsskulder  1 523 772
Övriga skulder 15 40 235 19 642
Summa   43 929 23 544
   
Periodavgränsningsposter 16   
Upplupna kostnader   1 863 1 605
Oförbrukade bidrag   1 858 2 829
Summa   3 721 4 434
   

SUMMA SKULDER OCH KAPITAL                   45 892 26 538
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8.3 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   
Ramanslag, Ungdomsstyrelsen -44 18 171 18 127  17 597 530
   
17 29:2.1   
Ramanslag, 
Statsbidrag till ungdomsorga-
nisationer 624 74 200

 
 

74 824 

 

74 823 1
   
17 29:2:2   
Ramanslag, 
Nationellt kontor för  
EU-program 49 2 500

 
 

2 549 

 

2 482 67
   
17 29:2:3   
Ramanslag, 
Utvecklingsinsatser gentemot 
kommuner 2 5 500

 
 

5 502 

 

5 472 30
   
17 30:2:2   
Ramanslag, 
Ungdomars nyttjande 
av samlingslokaler 0 4 000

 
 

4 000 

 

4 000 0
Summa anslag 631 104 371 105 002  104 374 628
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8.4 Finansieringsanalys 
 (belopp anges i tkr) 
 Not 2003   2002 
Drift      
Kostnader 17  -34 285   -33 462
      
Finansiering av drift      
Intäkter av anslag 23 944   21 525 
Intäkter av avgifter och ersättningar 981   1 082 
Intäkter av bidrag 9 492   11 091 
Övriga intäkter 8   42 
Summa medel som tillförts för finansie-
ring av drift 

 34 425   33 740

      
Ökning (-) av kortfristiga fordringar  -315   327
Ökning (+) av kortfristiga skulder 20 721   10 747
      
Kassaflöde från drift      20 546   11 352
      
Investeringar      
Investeringar i materiella tillgångar -343   -416 
Summa investeringsutgifter   -343   -416
      
Finansiering av investeringar      
Lån från Riksgäldskontoret 353   485 
- amorteringar -458   -465 
Summa medel som tillförts för finansie-
ring av investeringar 
 
Förändring av kortfristiga fordringar 
och skulder 

   
-105 

 
 

0 

  
20

-11 
       
Kassaflöde till investeringar   -448   -407
      
 
Transfereringsverksamhet 

     

Lämnade bidrag -85 020   -87 505 
Utbetalningar i transfereringsverksamhet -85 020   -87 505
    
Finansiering av transfereringsverk-
samhet 

   

Medel från statsbudgeten för finansiering 
av bidrag 

80 430   82 559 

Medel som erhållits från andra myndig-
heter för finansiering av bidrag 4 590

   
4 946 

Summa medel som tillförts för finansie-
ring av transfereringsverksamhet 

   
85 020 

  
87 505

    
Kassaflöde från transfereringsverk-
samhet 

 
0 

  
0
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  2003  2002
     
Förändring av likvida medel  20 098  10 945
    
Specifikation förändring av likvida medel     
    
Likvida medel vid årets början  19 331  8 386
Ökning (+) av tillgodohavande hos    
Riksgäldskontoret-räntekonto  944  -2 664
Ökning (+) av avräkning med statsverket  19 154  13 609
    
Summa förändring av likvida medel  20 098  10 945
    
Likvida medel vid årets slut  39 429  19 331
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8.5 Tilläggsupplysningar och noter 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Allmänt  
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad 
i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt 
ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Bokföringen följer förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 
denna. 
 
Fakturor understigande 10 000 kronor exkl. moms har inte bokförts som periodavgräns-
ningsposter per 2003-12-31. Motsvarande beloppsgräns per 2002-12-31 var 10 000 kro-
nor exkl. moms. 
 
Värderingsprinciper − fordringar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Värderingsprinciper − anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett 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 datautrustning kostnadsbokförs då den beräknade livslängden understiger 
tre år. 
 
Tillämpade avskrivningsprinciper 
 
3 år  Datorer och kringutrustning 
5 år  Övriga inventarier 
 
 
Anställdas sjukfrånvaro 
 
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap.  
3 § ska myndigheten redovisa de anställdas sjukfrånvaro. Ungdomsstyrelsen redovisar 
myndighetens sjukfrånvaro i kapitel 1.3.
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Ersättningar och andra förmåner 
 

Styrelse 
Namn Ledamot 

perioden 
Ersättningar  
till styrelsen (kr) 

Andra förmåner 
(kr) 

Andra råds- och styrel-
seuppdrag 

Pelle Ahnlund 0307-- 0312 2 900  - 

Maria Graner 0307-- 0312 4 350  - 

Carin Götblad 0307-- 0312 4 350  - 

Joakim Johansson 0307-- 0312 4 350  - 

Lil Ljunggren Lönnberg 0307-- 0312 2 900  - 

Qaisar Mahmood 0307-- 0312 2 900 
     5 000  1) 

 - 

Per Nilsson 0307-- 0312 2 900 
   20 000 1) 

 Idrottshögskolan 

Björn Söderberg 0307-- 0312 2 900  - 

Britt-Inger Stoltz 0307-- 0312 1 450  - 

Inger Widén Cederberg 0301 -- 0312 6 900  - 

Louise Fernstedt 0301 -- 0306 1 100  Delegationen för IT i 
skolan (ITiS) 

Maria Frisk 0301 -- 0306 2 550  
    3 035 1) 

 - 

Mikael Halapi 0301 -- 0306 1 100  - 

Anna Halldén 0301 -- 0306 2 550  - 

Staffan Isling 
 

0301 -- 0306       0  - 

Hillevi Larsson 0301 -- 0306 1 100  - 

Mats Vangstad 
 

0301 -- 0306 2 550  - 

Lage Åström 
 

0301 -- 0306 2 550  - 

Ahmet Önal 0301 -- 0306 1 450  Arm-i-arm initiativet, 
Justitiedepartementet 

 
Ledande befattnings-
havare 

  
Lön (kr) 

 

 
Ersättningar/ 
andra förmåner   

 
Andra styrelseuppdrag 

Leif Linde 0301 -- 0312 754 515 2) Systembolaget AB 
62 000 kr 
Konsumentverket 
4 000 kr 
Folkbildningsrådet 
4 200 kr 
Förmån: Årskort tåg  
27 720 kr 

Systembolaget AB 
Konsumentverket 
Folkbildningsrådet 
 

 
1) ersättning utöver arvoden för styrelsemöten 
2) varav retroaktiv lön för perioden 2002-04 – 2003-11, 50 072 kr 
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Noter (belopp anges i tkr) 
 
 
Resultaträkningen 
 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

 2003 2002
  
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 977                 1 082
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 4 0
Summa 981 1 082

 
Enligt regleringsbrev för år 2003 beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter på 
1 000 tkr. 
Regeringen har medgivit undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket avgifts-
förordningen (1992:191).  
 
Not 2 Finansiella intäkter 

    
Finansiella intäkter  
- Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 8 39
- Övriga finansiella intäkter 0 3
Summa 8 42

 
Not 3 Kostnader för personal 

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

 
14 168 

 
             13 624

Övriga kostnader för personal 7 587 6 970
Summa 21 755  20 594

 
Not 4 Finansiella kostnader 

    
Finansiella kostnader   
- Ränta avseende räntekonto i Riksgäldskontoret 22 3
- Ränta avseende lån i Riksgäldskontoret 26 37  
- Övriga finansiella kostnader 12 8
Summa 60 48

 
Not 5 Årets kapitalförändring 

    
Avskrivningar -458 -419
Amortering av lån 458 465
Förändring av semesterlöneskuld  -268 170
Övriga periodiserade kostnader/intäkter -50 -374
Summa  -318 -158
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Balansräkningen 
 
Not 6 Materiella anläggningstillgångar   

 2003-12-31 2002-12-31
  
Ingående anskaffningsvärde 2 584 2 257
Årets anskaffningar  343 427
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -842 -100
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 812 -1 476
Ingående ackumulerade avskrivningar, 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
842 83

Årets avskrivningar  -458 -419
Utgående bokfört värde  657 772

  
Not 7  Fordringar hos andra myndigheter 

  
Fordran ingående mervärdesskatt 711 571
Övriga fordringar 8 14
Summa 719 585

 
Not 8  Övriga fordringar 

  
Fordringar EU-program, EU-medel, bidragsmedel 247 948
Övriga diverse fordringar 210 29
Summa 457 977

 
Not 9 Periodavgränsningsposter 

  
Förutbetalda kostnader:  
- Förutbetalda hyreskostnader 707 694
- Övriga förutbetalda kostnader 102 161
Summa 809 855

  
Upplupna bidragsintäkter: 
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter  

 
0 35

- Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer 
m.m., kommissionen i Bryssel, till EU-program 1) 

 
1 909 1 045

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

 
100 172

Summa 2 009 1 252 
 

Summa periodavgränsningsposter 2 818 2 107
 
1) Kommissionen har ändrat sina rutiner avseende utbetalningar av resterande medel för avslutade pro-
gramperioder inom EU-programmet Ungdom. Detta har föranlett att medel erhålls med lång eftersläp-
ning. En summa på 926 tkr avseende programmet Ungdom kvarstår som fordran från föregående års 
bokslut. Enligt Kommissionen kommer denna fordran att regleras under första kvartalet 2004. Ungdoms-
styrelsen räknar med att resterande fordran avseende EU-program ska regleras under första halvåret 2004. 
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Not 10 Avräkning med statsverket 

 2003-12-31 2002-12-31
  
Ingående balans 20 958 7 349
  
Avräknat mot statsbudgeten:    
- Anslag 104 374 104 084
  
Avräknat mot statsverkets checkräkning:  
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -18 171 -17 418
- Uppbördsmedel m.m. 166 166 109 852
- Transfereringar m.m. -233 215 -182 909
Utgående balans   40 112 20 958

 
Not 11 Balanserad kapitalförändring 

  
Periodiseringsdifferenser -1 440  -1 282
Summa -1 440  -1 282

 
Not 12 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

 
Ingående balans 762 742
Under året nyupptagna lån                353 485
Årets amorteringar -458 -465
Utgående balans  657 762

 
Utnyttjad låneram 657 762 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 200 1 200

 
Not 13  Räntekontokredit i Riksgäldskontoret  

     
Anslagsmedel 283 1 427
Bidrag från annan statlig myndighet 
Övriga icke statliga bidrag 

-1 400 
1 800 

-1 200
1 400

Summa utnyttjad kredit på räntekontot 683 1 627
 
- varav kortfristigt likviditetsbehov 

 
0 0

 
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev 
 

 
1 700 

 
1 700

Det föreligger inget kortfristigt likviditetsbehov. Den 30 januari 2004 hade myndigheten en skuld  på 
räntekontot på 237 tkr. Det kortfristiga likviditetsbehovet täcks av anslagstilldelningen, inbetalda ford-
ringar samt rekvirerade medel till pågående projekt under januari månad 2004.  
 
Not 14 Skulder till andra myndigheter 

  
 Sociala avgifter 556 501
Momsskuld  221 218
Leverantörsskulder   53 20
Övriga skulder   1 2
Summa    831 741
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Not 15 Övriga skulder 

 2003-12-31 2002-12-31
  
Personalens källskatt 439 394
EU-medel, EU-program, till bidrag 
Medel från AB Svenska Spel, till bidrag 

9 250 
30 545 

7 976
11 272

Övriga skulder 1 0
Summa 40 235 19 642

 
Ökningen på balansposten Övriga skulder i förhållande till år 2002 består huvudsakligen av icke fördelade 
bidragsmedel från AB Svenska Spel. Dessa medel ska fördelas enligt regeringsbeslut U2003/4697/UNG 
under budgetåret 2004. 
 
Not 16 Periodavgränsningsposter 

    
Upplupna kostnader:  
- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 1 550 1 254
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 173 141
- Övriga upplupna kostnader 140 210
Summa 1 863 1 605

 
Oförbrukade bidrag:  
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter m.m.1) 1 691 2 754
- Bidrag som erhållits från icke statliga  
   organisationer m.m. 

 
167 75

Summa  1 858 2 829
  
Summa periodavgränsningsposter 3 721 4 434
 
1) varav till bidragsutbetalningar (till pilotprojektet utbyte med 
utvecklingsländer, medel från Sida)                                                    
 

 
402  1 493

 
Finansieringsanalysen 
 
Not 17 

 2003 2002
  
Kostnader enligt resultaträkningen 34 743 33 898
Justeringar:  
- Avskrivningar -458 -419
- Realisationsförlust 0 -17
Kostnader enligt finansieringsanalysen 34 285 33 462
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8.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 
 (belopp anges i tkr) 
 
  

 2003 2002 2001 2000 1999

Låneram  
Beviljad låneram 1 200 1 200 1 000 1 000 800
Utnyttjad låneram 657 762 742 625 466
Kvar av låneramen 543 438 258 375 334
   
Kontokrediter hos RGK  
Räntekontokredit 1 700 1 700 1 617 1 617 1 237
Maximalt utnyttjad 1 735 1 629 0 376 0
  
Räntor avseende räntekonto     
i RGK     
Ränteintäkter 8 39 94 56 78
Räntekostnader 22 3 0 0 0
Saldo -14 36 94 56 78
  
Avgiftsintäkter     
Uppskattning enligt regler-
ingsbrev 

1 000 1 500 1 500 1 500 1 000

Faktiska avgiftsintäkter 981 1 082 1 129 1 423 1 398
  
Anslagskredit  
Beviljad anslagskredit 273 650 1 310 468 371
Utnyttjad anslagskredit 0 44 667 0 85
  
Anslag   
Anslagssparande 628 675 64 736 23
Framtida åtaganden 0 250 0 0 0
  
Årsarbetskrafter och 
medeltalet anställda  

    

Antalet årsarbetskrafter (st) 41,4 42,25 40,3 38,8 33,9
Medeltalet anställda (st)  43 43 42 38 34
  
Driftkostnad per årsarbets-
kraft 828 792

 
752 786 855

   
Kapitalförändring     
Årets kapitalförändring -318 -158 -37 100 -320
Balanserad kapitalförändring -1 440 -1 282 -1 245 -1 345 -1 025
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Styrelsens beslut och underskrifter 
Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2003 har tagits vid styrel-
semöte på Ungdomsstyrelsen 2004-02-13 av styrelsens ordförande Leif Linde samt 
ledamöterna Pelle Ahnlund, Maria Graner, Lil Ljunggren Lönnberg, Per Nilsson, Björn 
Söderberg, Britt-Inger Stoltz och Inger Widén Cederberg 
 
Styrelsen godkänner att årsredovisningen för budgetåret 2003 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   
 
 
 
 Pelle Ahnlund     Maria Graner 
 
 
 
Carin Götblad      Joakim Johansson 
 
 
 
Lil Ljunggren Lönnberg    Qaisar Mahmood 
 
 
 
Per Nilsson      Björn Söderberg 
 
 
 
Britt-Inger Stoltz     Inger Widén Cederberg 
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