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Generaldirektören har ordet 

 
Det gångna året har varit händelserikt, både i det interna och i det externa arbetet. Myndigheten 
har kunnat glädjas åt att ungdomspolitiken lyfts till den allra översta politiska nivån och att 
betydelsefulla initiativ har tagits på såväl internationell som nationell och kommunal nivå.  
 
Under försommaren 2004 lämnade myndigheten, i relation till den politik som slogs fast i 
proposition 98/99:115 På ungdomars villkor, slutrapporten Ung 2004 till regeringen. Senare 
under hösten presenterade regeringen en ny ungdomspolitisk proposition, Makt att bestämma – 
rätt till välfärd. Alldeles innan årets slut beslutade riksdagen i linje med innehållet i propositio-
nen om en ny inriktning på ungdomspolitiken. Den nya ungdomspolitiken var också tema för 
myndighetens rikskonferens som detta år arrangerades tillsammans med Robertsfors kommun. 
 
I det kommunala ungdomspolitiska arbetet betonades framför allt satsningar för att förbättra 
möjligheterna för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel genom att stimu-
lera utvecklingen av så kallade navigatorcentrum. Myndigheten har under året fortsatt erbjudit 
kommunerna ett hjälpmedel för uppföljning av den lokala ungdomspolitiken (LUPP-projektet). 
Även arbetet tillsammans med och inom de ungdomspolitiska stödjepunkterna har stärkts under 
året. 
 
På det internationella planet har Sverige varit pådrivande i ungdomsfrågorna. Efter ett förslag 
från regerings- och statscheferna i Frankrike, Tyskland, Spanien och Sverige finns det goda 
utsikter att en europeisk pakt kommer att stadfästas under 2005. Det interna förberedelsearbetet 
på myndigheten med det nya EU-programmet för ungdom (som kommer att gälla från och med 
2007) är redan i full gång. Intresset i landet för att medverka i internationella ungdomsutbyten är 
fortsatt stort. 
 
Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv har viktiga insatser gjorts under året för att 
främja ungdomars engagemang, organisering och delaktighet i samhället. Fördelningen av 
statsbidrag och av Svenska Spels överskott till ungdomsorganisationerna har i detta samman-
hang haft stor betydelse. Verksamhetsområdet har även slutfört en kultur- och 
fritidsvaneundersökning som kommer att presenteras under våren 2005.  
 
En sammanslagning av verksamhetsområdena nationell och kommunal ungdomspolitik förbe-
reddes under hösten och genomfördes vid årsskiftet 2005. Detta ledde bland annat till att en 
delvis ny ledningsgrupp tog form. Det interna arbetet har under arbetsåret varit märkt av att en 
omtyckt medarbetare tragiskt gick bort sommaren 2004. Beskedet om att Ungdomsstyrelsen kan 
bli föremål för utlokalisering har också påtagligt påverkat myndighetens personal. 
 
Myndighetens ekonomi är i balans och revisorernas granskning lämnar inga anmärkningar. 
 
Jag började på Ungdomsstyrelsen i augusti 2004 och inför 2005 ser jag stora och spännande 
uppgifter. Arbetet med den nya ungdomspolitiken är utmanande och generationsfrågorna kom-
mer att bli än mer angelägna framöver. Att stärka och förbättra ungdomars livsvillkor i en för-
änderlig värld är Ungdomsstyrelsens största utmaning, idag och för framtiden. 
 
 
Per Nilsson 
generaldirektör 
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1 Verksamhetsöversikt och verksamhets-
styrning 

Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 
2003/04:1, utg.omr. 17, bet 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:88). 
 
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 2004 är myndighetens verksamhet indelad i fyra 
verksamhetsgrenar. Indelningen i nya verksamhetsgrenar genomfördes under 2003. I de kom-
mande avsnitten benämns dessa som verksamhetsområden när Ungdomsstyrelsen beskriver sin 
verksamhet. Eftersom indelning i nya verksamhetsgrenar tillkom under budgetåret 2003, har 
Ungdomsstyrelsen bedömt att jämförelser med budgetåret 2002 inte är relevanta för kostnader 
och finansiering av verksamhetsgrenarna totalt. Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med 
tidigare budgetår för de återrapporteringskrav där det är möjligt. Kommentarer lämnas i anslut-
ning till respektive återrapporteringskrav. 
 
Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen är 
ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 2004. Ungdomsstyrelsen ska enligt 
regleringsbrevet för 2004 också redovisa ett antal återrapporteringskrav under rubriken Organi-
sationsstyrning, avsnitt 6. Ungdomsstyrelsen ska lämna en sammanfattande bedömning av hur 
verksamheten har bidragit till att uppfylla de tre övergripande målen. Denna återrapportering 
återfinns under avsnitt 1.2. Under avsnitt 1.1 finns en redovisning av myndighetens sjukfrån-
varo. Administration och beräkningsgrunder återfinns under avsnitt 7. 
 
Samtliga verksamhetsgrenar innehåller ett återrapporteringskrav om kvantitativ och kvalitativ 
bedömning av myndighetens kontakter med målgruppen inom respektive verksamhetsgren. För 
att kunna göra en bedömning av myndighetens kontakter med målgruppen har Ungdomsstyrel-
sen under 2003 påbörjat utvecklingen av ett system för egen rapportering av myndighetens 
kontakter med målgruppen inom respektive verksamhetsgren. Kontakter har definierats som 
fysiska möten där medarbetare från Ungdomsstyrelsen har träffat representanter från målgrup-
pen och aktivt informerat om olika aspekter av verksamheten. Indirekta kontakter via till exem-
pel telefon eller e-post har inte registrerats.  
 
Konsekvenser av en ny ungdomsproposition 
Den nya proposition som antogs av riksdagen i slutet av 2004 kommer att innebära förändringar 
av Ungdomsstyrelsens verksamhet. I propositionen finns en perspektivförskjutning jämfört med 
tidigare ungdomspolitik. Den påtagligaste är ett mycket tydligt fokus på att ungdomspolitiken 
ska vara kunskapsbaserad. Det kommer att kräva en kvalitetshöjning av myndighetens utred-
ningar och ett närmande till forskarvärlden. En annan tydlig förändring är att ungdomspolitiken 
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ska ta sin utgångspunkt i att stödja de ungdomar som har sämst förutsättningar så att alla ung-
domar kan ges likvärdiga möjligheter och rättvisa villkor. Som en följd av propositionens hand-
lingsprogram kommer myndigheten att få ett antal nya uppdrag de närmaste åren. Det största av 
dessa blir troligen satsningen på unga i riskmiljöer. 
 
Den 1 januari 2005 genomförde Ungdomsstyrelsen en omorganisation. De båda verksamhets-
områdena nationell ungdomspolitik och kommunal ungdomspolitik slogs samman till ett. Den 
främsta anledningen till detta var att den kommunala och nationella ungdomspolitiken tydligt 
sammankopplades i propositionen och att verksamhetsområdenas uppdrag var väldigt lika. Det 
handlar om att arbeta med sektorsövergripande ungdomspolitik och att inspirera andra att 
anamma ett ungdomsperspektiv i sin verksamhet. 
 
Ekonomisammanställning 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 34 388 tkr, täcks till cirka 76 procent av 
anslagsmedel, till cirka 2 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och finansi-
ella intäkter samt till cirka 22 procent av externa medel. 
 
Totalsammanställning över Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för budgetåret 2004, i tkr 
Driftkostnader  
Lön och MGK*) 27 224 
Övriga driftkostnader 7 164 
Summa kostnader 34 388 
  
Finansiering  
Anslagsmedel  
Ramanslag 17 29.1, Ungdomsstyrelsen 19 445 
Ramanslag 17 29.2.2, Nationellt kontor för EU-program 2 566 
Ramanslag 17 29.2.3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 4 368 
Summa Anslagsmedel 26 379 
  
Externa medel (intäkter av bidrag)  
Allmänna arvsfonden 1 938 
Sida 339 
EU-medel 3 839 
AB Svenska Spel 769 
Nordiska Ministerrådet 61 
Svenska institutet 259 
Utbildningsdepartementet 100 
Justitiedepartementet 250 
Arbetsmarknadsverket 114 
Summa Externa medel 7 669 
  
Intäkter  
Intäkter, publikationer, konferenser m.m. 588 
Finansiella intäkter 35 
Summa intäkter 623 
  
Summa finansiering 34 671 
Skillnaden, 283 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, kommuner samt lokala ungdomsprojekt enligt följande. 

i tkr 
Statsbidrag till ungdomsorganisationer 73 205 
Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler 4 000 
Bidrag till kommuner av anslaget Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 1 255 
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer,   
medel från Sida 3 756 
Bidrag till Europaparlamentsvalet, medel från Justitiedepartementet 3 497  
  
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 85 713 
  
 i tkr 
Bidragsutbetalningar av EU-medel 
EU-programmet Ungdom, utbetalda 2004 14 025 
  
 
Bidrag till ungdomsorganisationers lokala verksamheter, 
medel från AB Svenska Spel, utbetalda 2004 148 244 
 
Beviljade projektmedel ur Allmänna arvsfonden 19 244 
 
___________________________________________________________________________ 
Ungdomsstyrelsens styrelse 
Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, budgetunder-
lag och strukturbidrag till ungdomsorganisationer. 
 
Styrelsens sammansättning:    Tidsperiod 
 
Leif Linde, generaldirektör    0401 – 0404 
Hans-Åke Antonsson, tf generaldirektör   0405 – 0407 
Per Nilsson, generaldirektör    0408 – 0412 
Pelle Ahnlund, kultur- och fritidschef, Botkyrka kommun  0401 − 0412 
Maria Graner, distriktschef, Sensus distrikt avd Sthlm-Gotland 0401 − 0412 
Carin Götblad, länspolismästare, Polismyndigheten i Sthlms län 0401 − 0412 
Joakim Johansson, programansvarig, Olof Palmes int centrum 0401 − 0412 
Lil Ljunggren Lönnberg, direktör, Arbetsmarknadsstyrelsen 0401 − 0412 
Qaisar Mahmood, förbundssekreterare, Svenska Kommunförbundet 0401 − 0412 
Per Nilsson, rektor, Idrottshögskolan i Stockholm   0401 − 0412 
Björn Söderberg, rådgivare, Kooperativ utveckling, Gotland      0401 – 0412 
Britt-Inger Stoltz, undervisningsråd, Skolverket  0401 – 0412 
Inger Widén-Cederberg, enhetschef, Socialstyrelsen  0401 − 0412 
 
Generaldirektör Leif Linde var styrelsens ordförande från och med den 1 januari 2004 till och 
med den 30 april 2004. Tf generaldirektör Hans-Åke Antonsson var styrelsens ordförande från 
och med den 1 maj till och med den 31 juli. Generaldirektör Per Nilsson var styrelsens ordfö-
rande från och med den 1 augusti 2004 till och med den 31 december 2004. Styrelsen har sam-
manträtt fem gånger under budgetåret. 
 
Enligt regeringsbeslut U2005/1592/UNG beslutar regeringen att utse Aldo Iskra och Anna 
Angelin som ledamöter i Ungdomsstyrelsens styrelse från och med 15 februari 2005.  
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Organisation 
Myndigheten hade 43 anställda i tjänst den 31 december 2003 och 41 anställda i tjänst den 31 
december 2004. Medeltal anställda i tjänst var 41. Medelåldern var 37 år. Årsarbetskrafter var 
39,25. Åldersspridningen var 22 till 58 år.  
 
Under budgetåret 2004 anställdes 10 personer, 1 person kom tillbaka efter tjänstledighet, 4 
personer slutade, 4 personer blev tjänstlediga och 5 personer blev helt föräldralediga. Personal-
omsättningen ökade från 9 procent 2003 till 15 procent 2004. 
 
Myndigheten hade 41 personer anställda i tjänst vid årets slut. Av dessa 41 tjänster är 29 tjänster 
tillsvidareförordnanden, 6 tjänster är vikariat, 3 tjänster är projektanställningar, 2 tjänster är 
överenskomna visstidsanställningar och 1 person är anställd på grund av arbetsanhopning. 
Tjänsterna fördelade sig på 26 kvinnor och 15 män, vilket innebär 63 procent kvinnor och 37 
procent män. Andelen män har ökat med två procentenheter mellan 2003 och 2004. Vid varje 
anställningstillfälle har en ökad andel män eftersträvats. Att anställa fler män är ett gemensamt 
mål för både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.  
 
Myndigheten är organiserad i fyra verksamhetsområden samt två stabsenheter, kommunikation 
och administration.   
 
Verksamhetsområde/stabsfunktion Antal 

anställda i 
tjänst 

Generaldirektör 1  
Verksamhetsområdet Nationell ungdomspolitik  6 
Verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik  6 
Verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv  5 
Verksamhetsområdet Internationellt ungdomsutbyte  8 
Administrativa enheten  7 
Kommunikationsenheten  8 
 
 

1.1 Redovisning av sjukfrånvaro  

Anställdas sjukfrånvaro 

 

Sjukfrånvaro*  Totalt 2004 
Andel (%) 

Totalt 2003 
Andel (%) 

Totalt  1,9 1,7 

Kvinnor  2,7 2,3 

Anställda 30−49 år 2,2 1,9 
*Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid. 

 

Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska upp-
gift om sjukfrånvaro inte lämnas om gruppen är högst tio personer eller om uppgiften kan hän-
föras till en enskild individ. Ungdomsstyrelsen har följt förordningen. 
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1.2 En sammanfattande bedömning av hur verk-
samheten har bidragit till att uppfylla de tre 
övergripande målen 

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. För målen se avsnitt 1. 
 
De övergripande målen för den nationella ungdomspolitiken är inte av den karaktären att det går 
att ge något entydigt svar på om de är uppfyllda eller inte. Det är därför svårt att bedöma hur 
myndighetens verksamhet bidragit till målens uppfyllelse. Det kan hävdas att svenska ungdo-
mar, jämfört med unga i många andra länder, har goda förutsättningar att leva ett självständigt 
liv, goda möjligheter till inflytande och delaktighet och att de tas till vara som en resurs inom 
många områden. De senaste årens uppföljning av den nationella ungdomspolitiken ger dock en 
splittrad bild av utvecklingen av ungas levnadsvillkor i förhållande till de övergripande målen. 
 
Myndighetens verksamhet kan sägas bidra till måluppfyllelsen på i huvudsak två olika sätt. 
Direkt genom insatser riktade mot unga eller insatser för att förbättra ungas livssituation, eller 
indirekt genom att inspirera och stödja andra att arbeta utifrån ungdomspolitikens mål. Det 
första kan sägas motsvara myndighetens sektorsspecifika uppdrag som främst inkluderar de 
båda verksamhetsområdena Fritids och föreningsliv och Internationellt ungdomsutbyte. Det 
indirekta arbetet genomförs främst genom myndighetens sektorsövergripande uppdrag som 
företrädesvis bedrivs inom verksamhetsområdena Nationell och Kommunal ungdomspolitik. 
 
Ett av Ungdomsstyrelsens mål är att öka andra aktörers förutsättningar att bidra till att ung-
domspolitikens mål uppnås. Det är myndighetens bedömning att det görs bäst genom kunskaps-
förmedling 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 myn-
digheten redovisar till regeringen. Spridning av myndighetens utredningar och skrifter är en 
viktig metod för att öka andra aktörers kunskap om ungdomspolitiken och indirekt verka för 
måluppfyllelsen. 
 
Kommunerna är centrala aktörer för att ungdomspolitikens mål ska få genomslag i ungdomars 
vardag. Myndigheten kan konstatera att de ungdomspolitiska målen inte är tillräckligt kända i 
landets kommuner men att det finns ett ökande intresse av att utveckla den kommunala ung-
domspolitiken. Många kommuner uppger 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. 
Myndigheter har fortsatt ett nära samarbete och dialog med kommunerna. 
 
I vilken utsträckning myndighetens verksamhet bidragit till uppfyllelsen av målen för ungdoms-
politiken i större eller mindre utsträckning än tidigare år är svårt att svara på. 
 
Självständighetsmålet 
Genom att förmedla kunskap om målen och måluppfyllelsen utifrån uppföljningen av de över-
gripande målen och delmålen har Ungdomsstyrelsen påpekat brister i ungas möjligheter att leva 
ett självständigt liv. Under året genomfördes den fjärde uppföljningen av den nationella ung-
domspolitiken och redovisades i skriften Ung 2004. Redovisningen resulterade i att ungas 
situation på bostadsmarknaden särskilt uppmärksammades i medierna. Myndigheten har i olika 
sammanhang fört dialog med representanter för målgruppen med avsikt att uppmärksamma dem 
på problematiken kring många av de frågor som inbegrips i självständighetsmålet. 
 
Genom bidragen till ungdomsorganisationerna stödjer Ungdomsstyrelsen ungas möjligheter till 
ett självständigt liv genom att de tillsammans och utifrån sina egna initiativ och arbetsformer 
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kan utveckla meningsfulla fritidsaktiviteter. Subventionen av ungt föreningsliv motiveras av att 
unga ofta saknar egna inkomster och att en finansiering fullt ut genom medlemsavgifter skulle 
medföra att många unga stängdes ute från föreningsaktiviteter. Inriktningen på organisations-
stödet till ungdomsorganisationer är att ge stöd till organisationer för och av unga själva. 
 
EU-programmet Ungdom är ett annat verktyg för myndigheten att underlätta ungdomars själv-
ständighet. Programmet har som ett av sina mål att underlätta ungdomars integrering i samhället 
och uppmuntra deras initiativkraft. Antalet beviljade projekt inom programmet var under året 
ungefär detsamma som föregående år men antalet deltagare har ökat liksom antalet nya använ-
dare. Inom delprogrammet Ungdomsinitiativ har myndigheten dessutom nått ut till unga som 
inte är föreningsaktiva. Arbetet med inkludering och delaktighet har fortsatt under 2004, med 
riktad information till föreningar som bildats på etnisk grund och organisationer för funktions-
hindrade. 
 
Inflytandemålet 
I samband med att Ung 2004 redovisades till regeringen uppmärksammade Ungdomsstyrelsen 
att ungas inflytande inte ökat i önskvärd utsträckning. Det är en problematik som har lyfts fram i 
dialogen med representanter för myndighetens målgrupp i många sammanhang. 
 
Myndigheten genomförde under 2004 en enkätundersökning där samtliga kommuner i landet 
gavs möjlighet att besvara frågor om inflytandeforum och ungdomspolitiska handlingsplaner. 
Av de svarande uppgav 58 procent av kommunerna och stadsdelar att de har inflytandeforum. 
Det är en minskning jämfört med tidigare år. Däremot ökade antalet kommuner som angav att 
de utvecklat kommunala handlingsplaner jämfört med tidigare år. I 30 procent av de kommuner 
och stadsdelar som besvarade enkäten finns någon form av handlingsplaner för kommunens 
ungdomspolitik. Det är positivt att allt fler kommuner antagit handlingsplaner men mindre bra 
att antalet inflytandeforum minskar. Många kommuner vänder sig till myndigheten för att hitta 
nya former för inflytande för unga och att på andra sätt vitalisera sin ungdomspolitik. 
 
Inriktningen på organisationsstödet till ungdomsorganisationer är att ge stöd till organisationer 
för och av unga själva. Betoningen av att unga i så stor utsträckning som möjligt bör vara med i 
beslutande organ inom organisationerna innebär att stödet konkret bidrar till att öka ungas reella 
inflytande. Genom att bidra till ungdomsorganisationernas möjlighet att agera i samhällsfrågor 
bidrar stödet också till att öka ungas möjligheter till inflytande på en mer övergripande 
samhällsnivå.  
 
Inom EU-programmet Ungdom är det en förutsättning att ungdomarna är delaktiga i utveckling, 
genomförande och uppföljning av projekt. Genom ett aktivt arbete i projekten får ungdomarna 
praktiska erfarenheter som kan tas med till andra arenor.  
 
Resursmålet 
En viktig utgångspunkt för myndighetens verksamhet är att unga ska tas tillvara som en resurs. 
Det är dock inte ungdomar själva som är den primära målgruppen 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 en av de vikti-
gaste beståndsdelarna i ungdomspolitiken. En viktig uppgift för myndigheten är därför att stän-
digt påminna de aktörer vi arbetar med att inkludera resursperspektivet i sitt arbete. 
 
I sin verksamhet använder Ungdomsstyrelsen olika metoder för att ta tillvara unga som en 
resurs. Dessa beskrivs i avsnitt 6.6. 
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2 Verksamhetsgrenen Nationell 
ungdomspolitik 

Inom verksamhetsområdet Nationell ungdomspolitik ligger ansvaret för att samordna uppfölj-
ningen 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 myndighetens remissyttranden. 
 
Verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik, totala kostnader och finansiering, budgetåret 2004 och 
2003 i tkr 
 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003
Kostnader
Lön inkl MGK 5 269 5 076
Övriga driftkostnader 654 1 419
Summa kostnader 5 923 6 495
 
Finansiering
Ramanslag 17 29:1 5 758   5 721
Externa medel enl. spec. 190 660
Intäkter 46 34
Summa finansiering 5 994   6 415

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 71 tkr, budgetåret 2004, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik finansieras även med externa medel enligt 
följande (tkr) 
 2004 2003
Uppdrag från Nordiska Ministerrådet 61 97
Uppdrag från Utbildningsdepartementet 100 518
Diverse övriga externa medel 29     45
Summa extern finansiering  190    660

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

• Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndigheternas kontakter med myndigheter 
och nationella aktörer i ungdomspolitiska frågor. 

• Beskrivning av det arbete som syftat till att öka kunskaperna om målen för 
ungdomspolitiken 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 ungdomspoliti-
ken. 
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2.1 Kontakter med myndigheter och nationella 
aktörer 

Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndigheternas kontakter med myndigheter och natio-
nella aktörer i ungdomspolitiska frågor 
 
Genomförande och utfall: 
Inom verksamhetsområdet har myndigheten under 2004 sammanlagt haft aktiv kontakt med 
1 559 deltagare ur målgruppen.  
 
Kontakter med målgruppen inom verksamhetsområdet Nationell ungdomspolitik, fördelat efter typ av möte 

Kategorier/år 2004 Antal 2004 Andel (%) 2003 Antal 2003 Andel (%) 

Möten på Ungdomsstyrelsen 61 4 100 4,5 

Egna seminarier/konferenser 115 7,5 290 12,5 

Externa seminarier/konferenser 1 347 86,5 1 882 81,5 

Besök hos målgruppen 36 2 37 1,5 
Totalt 1 559 100 2 309 100 

Det är inte möjligt att göra jämförelser med år 2002 då återrapporteringskravet var nytt 2003. 

 
Nästan all kontakt med målgruppen har skett vid medverkan i externa konferenser och semina-
rier, 86,5 procent. Det är den mötesform som är mest effektiv för att föra ut myndighetens bud-
skap till målgruppen. Det är dessutom en metod som är kostnadseffektiv. I jämförelse med att 
anordna egna konferenser och seminarier innebär det inte några större kostnader för myndighe-
ten. Egna konferenser och seminarier är den mötesform som använts i näst störst utsträckning. 
Fördelen med egna seminarier är dock att myndigheten väljer vilka som bjuds in och på så sätt 
kan försäkra sig om att nå rätt målgrupp. Även fortsättningsvis bör en kombination av mötes-
former användas för att nå ut med information till så många som möjligt i målgruppen. 
 
En något större andel av de personer som myndigheten har haft kontakt med var kvinnor än män 
(52 respektive 48 procent). Det är en något mer jämn könsfördelning än tidigare år. En fördel-
ning av målgruppen i olika aktörer visar att 29 procent av deltagarna kom från ungdomsorgani-
sationer, 27 procent var forskare, 20 procent kom från kommuner och 8 procent från myndig-
heter och 16 procent var andra aktörer. 
 
En jämförelse med föregående år visar att antalet personer som Ungdomsstyrelsen har haft 
kontakt med inom verksamhetsområdet har minskat med drygt 750 personer eller cirka 30 pro-
cent. Det är framförallt inom kategorin egna seminarier/konferenser som minskningen har skett. 
En förklaring till detta är att verksamhetsområdet inte publicerat lika många utredningar som 
föregående år och att antalet egna större seminarier riktade till målgruppen som en konsekvens 
av detta var färre än året tidigare.
 
Ungdomsstyrelsen genomförde en så kallad nöjd-kund-mätning genom Temo under november 
och december 2004. En samlad redovisning av resultatet finns under avsnitt 6.2. Undersök-
ningen visar en negativ utveckling av målgruppens syn på verksamhetsområdet. En möjlig för-
klaring till det är att färre utredningar publicerats under året jämfört med föregående år och att 
myndigheten därigenom varit mindre synlig. I relation till Temos jämförelsedatabas ligger verk-
samhetsområdet fortfarande klart över genomsnittet.  
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2.2 Öka kunskaperna om målen för 
ungdomspolitiken 

Beskrivning av det arbete som syftat till att öka kunskaperna om målen för ungdomspolitiken 
hos myndigheter och andra nationella aktörer samt en bedömning av i vilken mån dessa kun-
skaper ökat hos berörda 
 
Genomförande och utfall: 
Under 2004 har Ungdomsstyrelsen haft i uppdrag att, utifrån de tre övergripande målen och de 
32 delmålen, samordna den årliga uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken för sista 
gången. I uppdraget ingick att samla in och redovisa övriga myndigheters uppföljning av 
enskilda delmål. Uppdraget redovisades till regeringen den 30 april 2004 i skriften Ung 2004, 
Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken. År 2004 har varit ett speciellt år 
eftersom Ungdomsstyrelsen i slutet av året fick nya övergripande mål för ungdomspolitiken i en 
ny proposition. 
 
En viktig roll för myndigheten är att sprida information om målen för den nationella ungdoms-
politiken. Därför är det positivt att efterfrågan på kunskap om ungdomspolitiken och ungas lev-
nadsvillkor har ökat under senare år. Särskilt tydligt har det blivit under 2004 som varit ett år då 
Ungdomsstyrelsen som en konsekvens av den fördjupade analys av ungdomspolitiken som 
genomfördes under 2003 frekvent bjudits in som föreläsare. Ung 2004, Fjärde årets uppföljning 
av den nationella ungdomspolitiken, skickades till samtliga kommuner, riksdagsmän och myn-
digheter. Information om ungdomspolitiken sprids även genom deltagande i olika referensgrup-
per och nätverk. De ungdomspolitiska målen beskrivs i myndighetens publikationer och skrifter. 
På myndighetens webbplats finns en särskild avdelning som beskriver den nationella ungdoms-
politiken och dess mål.  
 
Myndigheten anser inte att det är möjligt att utifrån några vetenskapliga grunder bedöma i vil-
ken 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.  
 
Ungdomsstyrelsen bedömer att målgruppen har relativt god kunskap om ungas situation och 
villkor i relation till det sakområde man arbetar med. Däremot saknas kunskap om ungas sam-
lade levnadsvillkor. Kunskapen är i stor utsträckning sektoriserad. År 2002 gjordes en känne-
domsundersökning och då uppgav sex av tio att de kände till målen för den nationella ungdoms-
politiken. Det har inte gjorts någon liknande undersökning sedan dess vilket gör det svårt att 
bedöma om kunskapen om ungdomspolitiken ökat hos målgruppen eller inte. 
 
I den kundundersökning som Temo genomförde för myndighetens räkning kan indikationer ges 
på hur myndighetens kunskap om ungas levnadsförhållande uppfattas. I undersökningen finns 
frågor om myndighetens kunskap om ungas levnadsförhållande i Sverige och om myndighetens 
förmåga att förmedla kunskap inom sitt sakområde. Av de svarande var totalt 81 procent nöjda 
med myndighetens kunskap om ungas levnadsförhållande och 81 procent nöjda med förmågan 
att förmedla denna kunskap. 
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2.3 Antalet referensgrupper och utredningar på 
nationell nivå 

Redovisning av antalet referensgrupper och utredningar på nationell nivå som myndigheten har 
initierat eller medverkat i samt de huvudsakliga frågor som har behandlats 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har tolkat återrapporteringskravet på följande sätt: I begreppet referensgrup-
per och utredningar på nationell nivå tolkar myndigheten in att frågor av nationell och över-
gripande karaktär avses. Det utesluter lokala och regionala referensgrupper och utredningar. I 
återrapporteringskravet görs en distinktion mellan referensgrupper och utredningar. 
 
Under 2004 har Ungdomsstyrelsen medverkat i 16 referensgrupper på nationell nivå. Exempel 
på referensgrupper som myndigheten deltar i är Barnombudsmannens myndighetsnätverk, Stor-
stadsdelegationens referensgrupp för centrala myndigheter, Alkoholkommittén samt Övervak-
ningskommittéerna för Equal, Mål 3 och Urban II. 
 
Ungdomsstyrelsen har både initierat och medverkat i utredningar. Utredningar som myndighe-
ten initierat har tolkats som utredningar myndigheten har tagit initiativ till och finansierat. Ut-
redningar som myndigheten har medverkat i innefattar, i vår tolkning, tre olika typer av med-
verkan. Dels formell medverkan i externa utredningar och tillhörande referensgrupper, dels 
informell medverkan genom att bistå med utredningskompetens och underlag till externa utred-
ningar, dels vår medverkan i form av formella remissyttranden över utredningar. 
 
Under 2004 har myndigheten initierat och avslutat fyra utredningar. Det är Lupp under lupp, 
Ung 2004, Ungdomsorganisationerna och fördelningen av överskottet från Svenska Spel samt 
Ungas syn på arbete. Ungdomsstyrelsen har även medverkat i andra myndigheters utredningar 
och i referensgrupper knutna till utredningarna. Myndigheten har medverkat i sex utredningar 
under 2004.  
 
Referensgrupper 2004 2003 
Medverkat 16 21 
   
Utredningar   
Initierat 4 3 
Formell medverkan 6 13 
Informell medverkan 0 2 
Remissyttranden 25 26 
Det är inte möjligt att jämföra med 2002 då återrapporteringskravet inte följdes upp på samma sätt. 

 
Myndigheten 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 2004 2003 
Forskningsnätverk 3 3 
Referensgrupper till kommissionen 4 10 
Övriga referensgrupper 1 7 
Det är inte möjligt att jämföra med 2002 då återrapporteringskravet inte följdes upp på samma sätt. 
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2.4 Utvecklingsinsatser inom den nationella ung-
domspolitiken 

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den nationella ungdomspolitiken 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsens huvudsakliga arbete inom verksamhetsområdet nationell ungdomspolitik 
handlar om kunskapsförmedling kring ungdomspolitikens mål och ungdomars levnadsvillkor. 
Det är 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 målen och om vad som påverkar måluppfyllelsen. 
 
Under 2004 har en årlig uppföljning av ungdomspolitiken och dess mål genomförts och presen-
terats, Ung 2004, Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken. I samband med 
att uppdraget presenterades gavs ett antal ungdomsorganisationer möjlighet att skriva artiklar 
som en del av rapporten. I samband med uppföljningen samverkade Ungdomsstyrelsen med en 
rad andra myndigheter. Under hösten anordnades ett seminarium utifrån resultaten av rapporten, 
Is the botten nådd?, med fokus på ungas etableringsmöjligheter. Myndigheter och andra rele-
vanta nationella aktörer var inbjudna. De myndigheter som bidrog till seminariet tillsammans 
med Ungdomsstyrelsen var AMS, Nutek och Högskoleverket. En fördjupningsstudie kring 
ungas attityder till arbete genomfördes också under året.  
 
Under året har ett stort antal föredrag utifrån resultaten från myndighetens utredningar genom-
förts. Medarbetare har bjudits in till ett stort antal seminarier och konferenser som föredrags-
hållare. Det har framför allt handlat om fortsatt spridning av resultaten från attityd- och värde-
ringsundersökningen, De kallar oss unga, samt kring ungas inflytande och ungdomspolitiken 
mer generellt. 
 
Forskningssamverkan har intensifierats under 2004. Framför allt är det samarbetet på europeisk 
nivå som har utvecklats och fördjupats. Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag att föreslå ett upplägg 
av nästa nordiska ungdomsforskningskonferens, NYRIS, där Sverige är värdnation. Ett förslag 
till detta redovisades till regeringen under våren 2004.  
 
I övrigt har en stor del av 2004 gått till att arbeta med uppföljningen av den fördjupade analys 
av ungdomspolitiken som genomfördes 2003. Mycket arbete har lagts på att förankra myndig-
hetens förslag och i dialog med departementet möjliggöra en ny nationell ungdomspolitik. 
 
Under slutet av året genomfördes en enkätundersökning bland unga i åldern 16−25 år. Frågorna 
är desamma som de som ställs i de enkäter myndigheten erbjuder landets kommuner att genom-
föra.  
 
 

2.5 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsområdet är att öka myndighetens och de övriga nationella aktörernas för-
utsättningar att bidra till att ungdomspolitikens mål uppnås. 
 
Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning myndigheten bidrar till att öka nationella aktörers 
förutsättningar att bidra till ungdomspolitikens måluppfyllelse och i ännu högre grad kunna 
mäta effekterna av myndigheternas insatser. 
 
Ungdomsstyrelsens verktyg för att bidra till verksamhetsmålets uppfyllelse är kunskapsförmed-
ling kring ungdomspolitikens mål och ungdomars levnadsvillkor.  
 
Omvärldens efterfrågan på myndighetens kunskaper är stor. Det möjliggör förmedling av de 
kunskaper som myndigheten tar fram genom sina utredningar och annan relevant kunskap kring 



UNGDOMSSTYRELSEN 2005-02-17  
ÅRSREDOVISNING 2004  

 

16 (74) 

ungdomspolitiken. Myndigheten är fortsatt en efterfrågad samarbetspartner i frågor som rör 
ungdomar vilket 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 ung-
domsfrågor och att svara på förfrågningar är fortsatt en viktig del av verksamheten. 
 
De senaste årens prioritering av arbetet med forskningssamverkan har lett till en kvalitetshöj-
ning av myndighetens arbete. Myndighetens medverkan i referensgrupper för forskningssamar-
bete på nordisk och europeisk nivå har fortsatt och intensifierats under året. Ungdomsstyrelsens 
medverkan i referensgrupper efterfrågas i större utsträckning än tidigare.  
 
Kontakterna med målgruppen är omfattande men något färre än föregående år. 2004 var ett år 
då de externa kontakterna minskade till förmån för ett internt förberedelsearbete inför föränd-
rade uppgifter för myndigheten med anledning av ett nytt uppföljningssystem för den nationella 
ungdomspolitiken och andra uppdrag i propositionen. Vissa av de aktiviteter som planerades 
påbörjas under året blev dessutom fördröjda som en konsekvens av att propositionen blev förse-
nad. Propositionen skulle enligt den ursprungliga planen ha lagts till riksdagen under våren men 
försköts till hösten. Under processen med att ta fram propositionen var Ungdomsstyrelsen dia-
logpart till den ungdomspolitiska enheten på Utbildningsdepartementet. Myndigheten var sär-
skilt aktiv kring frågan om möjlig utformning av ett framtida uppföljningssystem. Efter det att 
propositionen föreslogs riksdagen påbörjades en dialog med departementet om kommande upp-
drag. Under hösten 2004 har information om innehållet i den nya ungdomspolitiken förmedlats 
till målgruppen vid möten, seminarier och konferenser.  
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3 Verksamhetsgren Kommunal ungdoms-
politik 

Inom verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik ligger ansvaret att stödja landets kom-
muner 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 ungdomspolitiken. Dessutom ingår 
att handlägga medel ur Allmänna arvsfonden till stöd för projekt som syftar till att bryta ung-
domars utanförskap på arbetsmarknaden. 
 
Verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik, totala kostnader och finansiering, budgetåret 2004 och 
2003 i tkr 
 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003
Kostnader
Lön inkl MGK 7 323 5 670
Övriga driftkostnader 2 935 2 623
Summa kostnader 10 258 8 293
 
Finansiering
Ramanslag 17 29:1 4 456 3 377
Ramanslag 17.29:2.3 4 368 3 865
Externa medel enl. spec. 1 014 85
Intäkter  491 887
Summa finansiering 10 329 8 214
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 71 tkr, budgetåret 2004, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik finansieras även med externa medel 
enligt följande (tkr) 
 2004 2003
Uppdrag, Ungas utanförskap på arbetsmarknaden, medel från Allmänna arvsfonden 986     40
Diverse övriga externa medel     28  45
Summa extern finansiering 1 014  85

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

• Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med kommuner 
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 för ungdomar. 

• 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. 

• Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar 
genom de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssitua-
tion samt redogörelse för vad dessa undersökningar visar. 

• Redovisning av myndighetens insatser för att utveckla ungdomspolitiska stödjepunkter 
samt beskrivning av inriktningen på de olika stödjepunkternas verksamheter. 

• Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den kommunala ungdomspoliti-
ken 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 kommunal ungdomspolitik har myndigheten haft aktiv1 kontakt med 
3 658 personer ur målgruppen. Det är 663 personer färre än året innan.  
 
Kontakter med målgruppen inom verksamhetsområdet kommunal ungdomspolitik, fördelat efter typ av möte 

Kategorier/år 2004 Antal 2004 Andel (%) 2003 Antal 2003 Andel (%) 

Möten på Ungdomsstyrelsen 18 0,5 43 1 

Egna seminarier/konferenser 732 20 864 20 

Externa seminarium/konferenser 2 560 70 3 025 70 

Besök hos målgruppen 348 9,5 389 9 

Totalt 3 658 100 4 321 100 

Det är inte möjligt att göra jämförelser med år 2002 då återrapporteringskravet var nytt 2003. 

 
Huvuddelen av mötena med målgruppen har skett vid medverkan på externa konferenser och 
seminarier, 70 procent. Motsvarande andel av målgruppskontakter vid egna konferenser och 
seminarier är 20 procent. Möten i mindre skala, på myndigheten eller i samband med besök i 
kommunerna, utgör 10 procent av kontakterna med målgruppen. I mötena med målgruppen har 
det varit en jämn fördelning mellan män och kvinnor, 50,1 respektive 49,9 procent. 
 
Deltagande i externa seminarier har visat sig vara ett effektivt sätt att till en låg kostnad för 
myndigheten nå ut till målgruppen. Däremot är anordnande av egna konferenser samt besök i 
kommunerna väsentliga för att kunna bibehålla en aktiv dialog kring utvecklingen av kommu-
nernas ungdomspolitik. En förklaring till att det under året varit färre kontakter med målgruppen 
än året innan är att verksamhetsområdet haft en minskad bemanning under året samt att internt 
utvecklingsarbete har prioriterats.  
 
Under november och december genomförde Temo en nöjd-kund-mätning för myndighetens 
räkning. En samlad redovisning av resultatet finns under avsnitt 6.2. Undersökning visar på en 
positiv utveckling av målgruppens syn på Ungdomsstyrelsens verksamhet inom verksamhets-
området. Av målgruppen uppger 94 procent att de är nöjda, jämfört med 92 procent året innan. 
 
 

                                                 
1 Motsatsen till passiv kontakt vilket myndigheten troligtvis har haft med en betydligt större andel av 
målgruppen, till exempel personer som gjort besök på Ungdomsstyrelsens webbplats, läst broschyrer eller 
rapporter.  
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3.2 Kommunala handlingsplaner 

Redovisning av myndighetens arbete med inriktningen att öka antalet kommuner som i samar-
bete med kommunens unga tar fram kommunala handlingsplaner och liknande dokument som 
berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa känd för ungdomar 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen skickade under slutet av 2004 en elektronisk enkät till landets samtliga 
kommuner. Avsikten var att inventera förekomsten av sektorsövergripande mål- och strategi-
dokument samt inflytandeforum för det ungdomspolitiska arbetet. Enkäten skickades också ut 
till stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt svarade 183 av landets 290 kommu-
ner och 49 stadsdelar på enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 54 procent. Av kommunerna sva-
rade 51 procent på enkätfrågorna och av stadsdelarna svarade 69 procent. Svarsfrekvensen var 
lägre 2004 än tidigare år och därför finns det anledning att göra skattningar av antalet kommu-
ner och stadsdelar som har inflytandeforum. Redovisningen av handlingsplaner för det ung-
domspolitiska arbetet görs med relativa frekvenser.  
 
Alla kommuner och stadsdelarna i de tre största städerna fick i enkäten frågan om de hade ett 
politiskt antaget sektorsövergripande dokument som slår fast strategier och mål för det ung-
domspolitiska arbetet i kommunen eller stadsdelen. Av dem som svarade uppgav 30 procent 
att de hade ett sådant dokument vilket innebär en ökning från de föregående två åren. 
 
Andel kommuner med ungdomspolitiska mål- och strategidokument 2002−2004 

År Andel kommuner (%) 
2004 30 
2003 24 
2002 24 

 
För att få en uppfattning om hur väl förankrat dokumentet är bland ungdomarna har vi ställt 
frågan om i hur stor utsträckning unga har varit med i utformningen av dokumentet. Där kan 
vi se en skillnad från tidigare år. Andelen där unga har deltagit i stor utsträckning har mins-
kat en hel del medan andelen där de har deltagit i viss utsträckning har ökat något. Andelen 
där unga inte har deltagit alls har ökat en hel del.  
 
Ungdomars delaktighet i utformningen av mål- och strategidokument 2002-2004 

År 

Delaktiga i stor 
Utsträckning 

(%) 

Delaktiga i viss 
utsträckning 

(%) 
Ej delaktiga 

(%) 
Inget svar 

(%) 
2004 30 46 22 2 
2003 42 42 12 4 
2002 40 42 13 4 

 
Sammantaget har förekomsten av ungdomspolitiska handlingsprogram ökat samtidigt som 
ungas deltagande i utformningen av dem har minskat. Nästan alla kommuner och stadsdelar 
som har ett mål- och strategidokument för ungdomspolitiken har på olika sätt försökt att sprida 
information om det. Kommunerna och stadsdelarna har ofta använt sig av mer än en kanal för 
att nå ut med informationen. Det vanligaste sättet att sprida informationen på är dock via olika 
inflytandeforum och andra forum som elevråd och liknande. Andra vanliga kanaler är internet, 
skolor, fritidsgårdar, fritidsledare och fältarbetare.  
 
Ungdomsstyrelsen har under året på olika sätt kunnat stödja kommunerna i utvecklingen av 
kommunala handlingsplaner och liknande dokument. Broschyrserien Hej kommun är ett 
metodmaterial som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur olika delar av den sektorsövergripande 
politiken kan utvecklas. En särskild del av serien ägnas åt kommunala handlingsplaner. I Lupp – 
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken har 18 kommuner deltagit och genomfört enkätunder-
sökningar med stöd av Ungdomsstyrelsen. Ett av syftena med dessa enkätundersökningar är att 
kommunen på ett bra sätt ska kunna framställa ett handlingsprogram med uppföljningsbara mål. 
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Det är svårt att säga något om innehållet i kommunernas handlingsplaner liksom hur planerna 
implementeras och vilket utfallet av dem blir. Det enda myndigheten kan redovisa är i vilken 
utsträckning kommunerna själva rapporterar att de har handlingsplaner. Det är inte heller möj-
ligt att visa att kommuner som har tagit fram handlingsplaner för sitt ungdomspolitiska arbete 
har en mer framgångsrik ungdomspolitik än kommuner som valt att inte använda handlingspro-
gram. 
 
 

3.3 Former för återkommande dialog mellan ung-
domar och beslutsfattare 

Redovisning av myndighetens arbete med inriktning att öka antalet kommuner som har inrättat 
ändamålsenliga former för återkommande dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i syfte att 
möjliggöra för unga att utöva inflytande över den kommunala verksamhetsplaneringen 
 
Genomförande och utfall: 
Ett inflytandeforum för ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsens definition ett forum för dia-
log mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen. Inflytandeforumet ska behandla över-
gripande kommunala frågor och exempel på forum är ungdomsråd, ungdomsforum, ung-
domsfullmäktige, ungdomsting och ungdomsparlament. Elevråd, fritidsgårdsråd och andra 
former av direkt brukarinflytande är exempel på forum som vi inte har med i den här redo-
visningen.  
 
Ungdomsstyrelsens första kartläggning av förekomsten av inflytandeforum för ungdomar i lan-
dets kommuner ägde rum 1997. Då hade 84 kommuner någon typ av inflytandeforum. Därefter 
har undersökningar genomförts årligen och ökningen av antalet inflytandeforum har varit 
påtaglig. I den senaste mätningen som avser 2004 hade 58 procent av de kommuner och stads-
delar som svarade någon form av kommunövergripande forum vilket är en liten ökning från 
2003. Sedan 2002, när den hittills högsta andelen uppmättes, har andelen och det skattade anta-
let sjunkit. Trots att omfattningen av inflytandeforumen i riket är relativt stabil så sker det stora 
förändringar lokalt. Vi vet sedan tidigare mätningar att en fjärdedel av alla forum försvinner 
under ett år. Det kan förklaras med att ett antal aktiva når en ålder då de lämnar arbetet i forumet 
och om det då inte finns några som tar över arbetet så tynar det snabbt bort. Endast en tiondel av 
de aktiva i forumen är över 18 år. Ålderssammansättningen i ett typiskt forum är dessutom 
oftast begränsat till att antingen vara unga i skolår sju till nio alternativt unga i gymnasiet. De 
aktiva stannar då i praktiken högst tre år i forumet. Flickor är överrepresenterade i forumen med 
60 procent mot 40 procent av de aktiva ungdomarna.    
 
Antal och andel kommuner och stadsdelar med inflytandeforum 2002-2004 

År Skattat antal i riket Andel (%) Antal/svar 
2004 197 58 99/183 
2003 193 57 157/276 
2002 210 62 164/264 

 
Inflytandeforumen har olika funktioner på olika orter. I tabellen nedan finns uppgifter om vilka 
funktioner de kan ha och om hur vanligt det är med dessa. De fyra olika svarskategorierna var 
fastställda i enkäten. En klar majoritet av inflytandeforumen i kommunerna verkar inom flera 
funktioner och aktiviteterna inom tre av dessa har ökat något från föregående år. Funktionen att 
driva egna frågor har däremot minskat lite jämfört med 2002.  
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Uppgifter som andel av inflytandeforum i kommuner och stadsdelar har 

År 
Formell 

remissinstans 
Rådgivande funktion 

mot politiker 
Lämnar synpunkter 

till tjänstemän 
Driver egna 

frågor 
2004 31 69 79 71 

2003* 26 68 70 73 
2002* 31 65 63 67 

*Uppgifterna gäller enbart kommuner och inte stadsdelar. Den generella skillnaden mellan kommuner och stadsdelar är liten och 
antalet stadsdelar som var aktuella i den här frågan var få. Någon större påverkan på resultatet bör det alltså inte bli om vi inkluderar 
stadsdelarna i tabellen.    

 
Förutom statistikinsamling har Ungdomsstyrelsen under året på olika sätt kunnat stödja kom-
muner i utvecklingen av inflytandeforum för unga. I broschyrserien Hej kommun ägnas en sär-
skild del av serien åt inflytandefrågor.  
 
Det är svårt redovisa om kommunernas former för dialog är ändamålsenliga eller inte. Det som 
är möjligt att redovisa är om det finns strukturer för dialog mellan unga och beslutsfattare eller 
inte. I vilken utsträckning dessa inflytandeforum verkligen leder till inflytande för unga är svårt 
att uttala sig om. Det enda Ungdomsstyrelsen kan redovisa är kommunernas uppfattning av 
inflytandeforumen och deras roll. Ungdomarnas upplevelser vet myndigheten inget om. Den 
dialog som sker genom inflytandeforum rör ofta kommunal verksamhet generellt och inte 
kommunernas verksamhetsplanering. 
 
 

3.4 Kommuner som har genomfört 
enkätundersökningar 

Redovisning av antalet kommuner som under året har genomfört enkätundersökningar genom 
de ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation samt redogö-
relse för vad dessa undersökningar visar 
 
Genomförande och utfall: 
Under 2004 har Ungdomsstyrelsen genomfört kommunala enkätundersökningar tillsammans 
med nio kommuner varav en är en stadsdel i Stockholms stad och en kommundel i Kalmar 
kommun. I huvudsak har kvaliteten på undersökningarna varit mycket god med svarsfrekvenser 
på oftast över 80 procent av den valda populationen. Samtliga kommuner ska färdigställa en 
rapport utifrån det datamaterial som de samlat in. I nuläget är de flesta rapporter under bearbet-
ning så någon sammanfattad bild av svaren kan inte lämnas. Som komplement och jämförelse-
material till Lupp har en nationellt representativ undersökning gjorts med samma enkät. Under 
2005 kommer ett större antal kommuner att delta.  
 
Följande kommuner deltog 2004: 
Kalix kommun 
Älvsbyn kommun 
Robertsfors kommun 
Örnsköldsvik kommun 
Värmdö kommun 
Vänersborg kommun 
Kristianstad kommun 
Södermöre kommundel, Kalmar 
Vantör stadsdelsförvaltning, Stockholm 
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3.5 Insatser för att utveckla ungdomspolitiska 
stödjepunkter 

Redovisning av myndighetens insatser för att utveckla ungdomspolitiska stödjepunkter samt 
beskrivning av inriktningen på de olika stödjepunkternas verksamheter 
 
Genomförande och utfall: 
Under 2004 har de sex Ungdomspolitiska stödjepunkterna (UPS) fortsatt sitt utåtriktade arbete 
för att stödja och stimulera den ungdomspolitiska utvecklingen utifrån ett användarperspektiv. 
Knutna till varje stödjepunkt finns en mångfald aktörer och organisationer 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 och sprida vunna erfarenheter.  
 
UPS Ungdom & Fritid finns i Skellefteå och arbetar med att stärka fritidspolitikens roll som 
tillväxtfaktor. Ungdomars kultur- och fritidsvanor och ungdomsledarrollen 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 samhällsutvecklingen. 
Ungt entreprenörskap är ett viktigt ledord och utgångspunkt för stora delar av UPS Communi-
care.  
 
UPS Kulturförökarna verkar framförallt i Stockholms, Göteborgs och Malmös förorter. Deras 
verksamhet utgår främst från att använda kultur som drivkraft för samhällsengagemang 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 möjligheter 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 samhällsutveck-
lingen är en viktig grundbult.  
 
UPS Kumulus finns i Kalmar kommun och i Kalmar län. De verkar främst för att utveckla sin 
internationella ungdomspolitik som berör unga och därigenom skapa bättre möjligheter för 
ungas internationella engagemang. 
 
De Ungdomspolitiska stödjepunkterna har medverkat på ett flertal konferenser och inspirerat 
kommuner vid direkta besök. De har även medverkat i olika regionala möten för att diskutera 
utvecklingen av olika regioners ungdomspolitik. Flera av stödjepunkterna har även medverkat 
vid internationella konferenser utifrån sitt ungdomspolitiska arbete.  
 
Två gemensamma träffar för samtliga stödjepunkter har arrangerats. Den första gemensamma 
träffen svarade UPS Ungdom & fritid i Skellefteå för. Fokus för träffen var erfarenhetsutbyte 
med fokus på ungdomsledarrollen. Den andra träffen genomfördes i november där planering för 
2005 och fortsatt samarbete diskuterades gemensamt.  
 
Ungdomsstyrelsen har med hjälp av enkäter gjort en sammanställning av stödjepunkternas syn 
på de två år som verksamheten har pågått. Enkätresultaten har följts upp med besök hos respek-
tive stödjepunkt. Analys av enkätmaterialet och erfarenheter från besöken ger att stödjepunk-
terna genomgående är positiva och vill fortsätta att samarbeta med Ungdomsstyrelsen.  
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3.6 Utvecklingsinsatser inom den kommunala 
ungdomspolitiken 

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den kommunala ungdomspolitiken för-
delat efter inriktning 
 
Genomförande och utfall: 
Under det första kvartalet 2004 genomförde myndigheten en ungdomspolitisk konferensserie. 
Den handlade om den nya ungdomspolitiken och presenterade olika verksamhetsexempel från 
värdkommunerna. 
 
Broschyrserien Hej Kommun påbörjades under 2002. Broschyrerna är tänkta att stimulera kom-
munernas utveckling av ungdomspolitiken och inspirera till en fortsatt dialog med Ungdomssty-
relsen. Under 2004 har fyra nya broschyrer getts ut i serien. Dessutom har en samlingsbox för 
samtliga broschyrer i serien tagits fram. 
 
Projektet LUPP− lokal uppföljning av ungdomspolitiken erbjuder kommunerna en enkät som de 
kan använda för att ta reda på hur ungdomarna i den egna kommunen upplever sin livssituation. 
Under 2004 har projektet bedrivits som ett pilotprojekt med nio deltagande kommuner. Som ett 
komplement till Lupp har en nationell enkät med samma frågor genomförts, NUPP− Nationell 
uppföljning av ungdomspolitiken. Syftet med denna är ge kommunerna möjlighet att jämföra 
sina resultat med ett nationellt genomsnitt.  
 
Arbetet med det arvsfondsprojekt kring ungas utanförskap på arbetsmarknaden som regeringen 
beslutade om under 2003 fortsatte under året. Stödet fördelas till projekt inom föreningslivet 
och till ungdomsgrupper som samverkar med lokala föreningar, kommunen eller arbetsförmed-
lingen. Regeringen beslutade vid halvårsskiftet om ett tillägg till uppdraget. Ytterligare medel 
tillfördes för att stödja så kallade navigatorcentrum. Utvecklingen av den delen av projektet 
kommer att intensifieras under 2005. 
 
Ungdomsstyrelsen genomförde sin årliga rikskonferens i Robertsfors kommun den 10–11 
november 2004. Tema för 2004 års rikskonferens var att kommunicera den nya ungdomspoli-
tiska propositionen Rätt till välfärd – makt att bestämma. Totalt deltog cirka 300 personer från 
35 kommuner och ett stort antal organisationer. Merparten av konferensens deltagare var kom-
munpolitiker och kommunala tjänstemän. Ungefär lika många män som kvinnor deltog. Tjugo 
procent av deltagarna var ungdomar som representerade lokala inflytandeforum, ungdomsråd, 
ungdomsfullmäktige eller lokala/nationella ungdomsorganisationer.  
 
Myndigheten fortsätter att använda utnämningen Årets ungdomskommun för att sporra kommu-
nerna i deras ungdomspolitiska arbete och för att lyfta fram olika kommuners specifika arbete 
med den lokala ungdomspolitiken. Lund utsågs till Årets ungdomskommun 2004.  
 
 

3.7 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsområdet är att öka kommunernas förutsättningar att utveckla en kun-
skapsbaserad sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik med hög grad av ungdomsinfly-
tande. 
 
Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning myndigheten bidrar till att öka kommunernas för-
utsättningar och i ännu högre grad kunna mäta effekterna av myndigheternas insatser. Ung-
domsstyrelsens arbete inom den kommunala ungdomspolitiken styrs i stor utsträckning av mål-
gruppens behov. Det behovet ser olika ut i olika kommuner. En del kommuner har nyligen på-
börjat arbetet med att utveckla sin kommunala ungdomspolitik och behöver stimulans och inspi-
ration. Andra kommuner har kommit längre och behöver framför allt stöd för uppföljning och 
utvärdering. 



UNGDOMSSTYRELSEN 2005-02-17  
ÅRSREDOVISNING 2004  

 

24 (74) 

 
Ungdomsstyrelsen har tre generella verktyg för att bidra till verksamhetsmålet; generellt stöd till 
och dialog med kommunerna, arbete med ett antal metoder samt kunskapsförmedling kring 
ungdomspolitiken. 
 
Myndighetens generella stöd till och dialog med kommunerna är fortsatt en mycket viktig del av 
verksamheten. Under 2004 genomfördes en konferensserie för kommuner runt om i landet. 
Konferenserna var välbesökta och uppskattade. Kontakterna med målgruppen är fortfarande 
omfattande men något färre än föregående år. Dock är efterfrågan på myndighetens kunskap och 
expertis fortsatt hög. Myndigheten har i dagsläget inte några särskilda metoder för att stödja 
kommunerna att ta fram kommunala handlingsplaner eller att skapa inflytandeforum för unga. 
Stödet till kommunerna inom dessa områden sker genom den löpande dialogen och i de fall 
kommunerna vänder sig till myndigheten i dessa frågor. Samarbetet med stödjepunkterna har 
fortsatt under året och behoven av utvecklingsinsatser har tydliggjorts.  
 
Under 2004 har myndigheten fortsatt att utveckla arbete med metoder för att stödja kommu-
nerna att utveckla en kunskapsbaserad ungdomspolitik. Luppprojektet har genomförts som ett 
pilotprojekt för sista året. Resultaten av det arbetet är positiva. Alltfler kommuner visar intresse 
av att arbeta med enkätundersökningar som metod. Efter tre års utvecklingsarbete kommer 
metoden att erbjudas samtliga kommuner som är intresserade av att använda den under 2005. 
 
Genom den konferensserie som genomfördes i början av 2004 spreds kunskap om den nya pro-
positionen till ett stort antal kommuner. I samband med rikskonferensen i Robertsfors fick del-
tagande kommunala politiker och tjänstemän möjlighet att fördjupa den kunskapen. Hej kom-
munserien är myndighetens främsta verktyg för att sprida information och förmedla kunskap om 
ungdomspolitikens olika delar. Målgruppens efterfrågan på ny och aktuell kunskap om ung-
domspolitik är stor. 
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4 Verksamhetsgren Fritid och förenings-
liv 

Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv handläggs och fördelas verksamhetsbidrag till 
nationella ungdomsorganisationer och projektstöd till föreningslivet och andra aktörer inom 
verksamhetsområdet. Inom verksamhetsområdet genomförs också aktiviteter för att förmedla 
kunskap om offentliga insatser för ungas fritids- och föreningsliv och deras effekter samt om 
ungas fritidsvanor och ungt föreningsliv.  
 
Verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv, totala kostnader och finansiering, budgetåret 2004 och 2003 
i tkr 
 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003
Kostnader 
Lön inkl MGK 5 524 7 098
Övriga driftkostnader 1 185 1 700
Summa kostnader 6 709 8 798
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1 5 312 4 655
Externa medel enl. spec. 1 424 4 029 
Intäkter 43 34
Summa finansiering 6 779 8 718
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 70 tkr, budgetåret 2004, se avsnittet verksamhetsöversikt, s 6. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv finansieras även med externa medel enligt 
följande (tkr) 
 2004 2003
Uppdrag, diverse arvsfondsprojekt, medel från Allmänna arvsfonden 365 1 958
Projekt, informationssamarbete med AB Svenska Spel 769 2 027
Projekt, Netdays, EU-medel, 2004-2005 262 0
Diverse övriga externa medel 28     44
Summa extern finansiering 1 424 4 029

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

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

• Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer samt fördel-
ningen av den del av AB Svenska Spels vinst som Ungdomsstyrelsen har att fördela till 
ungdomsorganisationernas lokala verksamheter. 

• Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag 
respektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen 
samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten. 

• Redovisning av medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbidrag förde-
lat på ålder och kön. 

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

vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört. 
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4.1 Kontakter med ungdomsorganisationer och 
ungdomsprojekt 

 
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med ungdomsorganisa-
tioner och ungdomsprojekt inom kultur- och fritidsområdet 
 
Genomförande och utfall: 
Verksamhetsområdet har under 2004 sammanlagt haft aktiv kontakt med 2 436 deltagare ur 
målgruppen.  
 
Kontakter med målgruppen inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv, fördelat efter typ av möte.  

Kategorier/år 2004 Antal 2004 Andel (%) 2003 Antal 2003Andel (%) 

Möten på Ungdomsstyrelsen 259 11 191 6 

Egna seminarier/konferenser 178 7 457 14 

Externa seminarier/konferenser 1 944 80 2 439 74 

Besök hos målgruppen 55 2 185 6 

Totalt 2 436 100 3 272 100 

Det är inte möjligt att göra jämförelser med år 2002 då återrapporteringskravet var nytt 2003. 

 
Av samtliga kontakter har verksamhetsområdet mött huvuddelen (80 procent) vid medverkan i 
externa konferenser och seminarier. En fördelning av målgruppen i olika grupper av aktörer 
visar att 25 procent av deltagarna kom från ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt, 26 
procent från andra organisationer, 44 procent från kommuner och 5 procent från myndigheter 
eller andra aktörer. En något större andel av deltagarna i målgruppen var kvinnor än män (52 
respektive 48 procent). Myndighetens medverkan i externa seminarier och konferenser har varit 
ett effektivt sätt att med begränsade insatser nå många ur målgruppen. De olika kategorierna av 
möten fyller dock olika funktioner. I arbetet med handläggning av bidragsansökningar sker ett 
relativt stort antal möten med enskilda representanter för en organisation. Dessa möten ger inga 
stora sammanlagda volymer av kontakter men är avgörande för kvaliteten på handläggningspro-
cessen och för möjligheten till kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte mellan myndigheten 
och olika ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt.  
 
En jämförelse med 2003 visar att antalet personer som verksamhetsområdet har haft kontakt 
med minskat med drygt 800 eller cirka 25 procent. Det är framförallt inom kategorierna egna 
respektive externa seminarier/konferenser som minskningen har skett. En förklaring är att verk-
samhetsområdet har haft en minskad bemanning under året och att antalet egna större seminarier 
riktade till målgruppen var färre än året tidigare. 
 
Under november och december 2004 genomförde Temo en nöjd-kund-mätning för Ungdoms-
styrelsens räkning. Ur verksamhetsområdets närmaste målgrupp valdes 70 personer som fick 
bedöma myndighetens verksamhet. En samlad redovisning av resultatet finns under avsnitt 6.2. 
Undersökningen visar på en negativ trend för målgruppens syn på Ungdomsstyrelsens verksam-
het. I relation till Temos jämförelsedatabas ligger verksamhetsområdet fortfarande över genom-
snittet. En reservation bör göras för att urvalet delvis har ändrats och därvid resulterat i en 
betydligt högre svarsfrekvens, 79 procent 2004 jämfört med 47 procent året innan. Detta kan ha 
bidragit till att vi i högre grad även når de delar av målgruppen som har en mer kritisk inställ-
ning till vår verksamhet. Mätningen 2004 gjordes samtidigt som Ungdomsstyrelsen utsattes för 
hård mediekritik i frågan om bidrag till ett politiskt ungdomsförbund. Detta har troligtvis påver-
kat målgruppens bedömning av vår verksamhet. En minskad bemanning av verksamhetsområdet 
under året kan också vara en förklaring till den nedåtgående trenden. 
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4.2 Fördelning av statsbidrag samt del av AB 
Svenska Spels vinst  

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer samt fördelningen av 
den del av AB Svenska Spels vinst som Ungdomsstyrelsen har att fördela till ungdomsorganisa-
tionernas lokala verksamheter 
 
Genomförande och utfall: 
 
Fördelning av statsbidrag 2004, 2003 och 2002 
 2004 2003 2002 

 
Organisationer 

Antal 
org. Bidrag

Antal 
org. Bidrag

Antal 
org. Bidrag

Grundbidrag  64 61 578 123 64 63 362 805
Strukturbidrag* 51 52 385 025  
Utvecklingsbidrag* 9 3 375 000  
Etableringsbidrag* 6 1 800 000  
Särskilt bidrag 41 10 630 000 37 10 645 000 36 10 390 000
Särskilt bidrag till resurskrä-
vande verksamhet 

 
12 2 800 000 8 400 000**

 
8 2 580 000

Särskilt bidrag till förny-
else/utveckling 

 
8 2 215 000 8 1 950 000

 
3 995 000

Särskilt bidrag till politiska 
ungdomsförb. valinformation 

  
7 700 000

Summa  73 205 025 74 573 123  78 027 805
* P.g.a. nytt statsbidragssystem saknas jämförande siffror för tidigare år. 
** Till organisationerna utbetalades totalt 2 580 000 kr varav 400 000 belastade konto särskilt bidrag. Resterande medel belastade 
konto överskottet från AB Svenska Spel. 

 
Fördelning av struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag (grundbidrag 2002 och 2003) per organisa-
tion med jämförelse över tre år och överskottet från AB Svenska Spel bå 2004 

Organisationer 
Bidrag 

2002 
Bidrag 

2003 
Bidrag 

2004 

Överskottet 
från Sv. Spel 
2004* 

Solidaritetsorganisationer     
CISV Sverige 356 478 387 006 375 000 675 000 
Röda Korsets Ungdomsförbund  393 846 392 806 375 000 675 000 
     
Religiösa organisationer     
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen  849 542 844 830 1 120 165 2 016 297 
Evangeliska Frikyrkan  999 548 1 002 282 1 133 685 2 040 633 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 4 122 479 3 550 404 1 926 225 3 467 205 
KFUK-KFUMs Scoutförbund 1 040 830 946 614 910 385 1 638 693 
KFUK-KFUMs Triangelförbund 750 914 861 948 812 505 1 462 509 
Ny Generation Elev- och  
 studentorganisation   375 000 675 000 
Pingst ung (PU) 1 495 224 1 416 790 1 395 895 2 512 611 
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 534 155 513 059 554 880 998 784 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 766 774 743 708 300 000 540 000 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  704 536 712 770 706 055 1 270 899 
Svenska Kyrkans Unga 2 209 274 1 974 219 1 814 025 3 265 245 
Svenska Missionskyrkans Ungdom  2 998 956 2 788 382 2 356 505 4 241 709 
Sveriges Unga Muslimer 1 214 792 1 327 484 639 950 1 151 910 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans  
 Ungdomsförbund  568 445 669 160 300 000 540 000 
       
Politiska organisationer     
Centerpartiets Ungdomsförbund  524 934 482 434 375 000 675 000 
Fria Moderata Studentförbundet 365 900 362 469 472 755 850 959 
Grön Ungdom   300 000 540 000 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  355 950 368 780 474 850 854 730 
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Liberala Ungdomsförbundet   300 000 540 000 
Moderata Ungdomsförbundet 770 272 752 278 799 805 1 439 649 
Sveriges Socialdemokratiska  
 Ungdomsförbund 1 291 207 860 877 1 212 830 2 183 094 
Ung Vänster 1 290 954 1 312 879 1 438 000 2 588 400 
       
Organisationer för funktionshindrade     
Förbundet Unga Rörelsehindrade 340 314 340 040 355 605 640 089 
PSO-Ung, Vi med psoriasis 330 954 334 374   
Riksorganisationen Unga Reumatiker  352 477 350 226 375 040 675 072 
Riksorganisationen Unga Synskadade        342 792 339 832   
Svenska Celiakiungdomsförbundet 426 856 435 919 505 770 910 386 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  348 687 353 047 371 260 668 268 
Unga Allergiker 372 003 373 843 396 905 714 429 
Unga Hörselskadade 339 222 339 636   
Unga RBU-are                                             468 211 466 273   
      
Organisationer bildad på etnisk grund     
Assyriska Ungdomsförbundet 740 869 729 885 538 495 969 291 
Bosnien-Hercegovinas Muslimska  
 ungdomsförbund (BeMUF) 563 305 586 751 519 265 934 677 
Bosnisk-Hercegovinska  
 ungdomsförbundet i Sverige 517 920 736 346 524 425 943 965 
Grekiska Ungdomsförbundet  540 825 514 516 483 870 870 966 
Serbiska Ungdomsförbundet 975 908 1 030 159 498 680 897 624 
Serbiska Ungdomsorganisationen   828 546 763 635 513 795 924 831 
Sverigefinska Ungdomsförbundet 567 535 506 292 375 000 675 000 
Syrianska Ungdomsförbundet  987 234 1 130 419 890 580 1 603 044 
Turkiska Ungdomsförbundet 694 676 663 031 576 155 1 037 079 
     
Nykterhetsorganisationer     
IOGT-NTOs Juniorförbund 1 323 698 1 318 194 1 649 175 2 968 515 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund  
 (MHF-Ungdom) 605 105 509 736 507 885 914 193 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 666 134 651 425 677 565 1 219 617 
Svenska Frisksportförbundet 588 412 557 107 562 450 1 012 410 
Sveriges Blåbandsungdom 372 516 424 918 375 000 675 000 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 637 548 604 236 680 840 1 225 512 
      
Miljöorganisation     
Fältbiologerna  394 376 404 214 375 000 675 000 
     
Kulturorganisationer     
Kontaktnätet 1 013 101 967 108 1 001 075 1 801 935 
Musik- och Kulturföreningarnas  
 Samarbetsorg., MoKS 933 430 853 171   
Riksförbundet Unga Musikanter 1 760 365 1 805 146 1 818 775 3 273 795 
UNGiKÖR  541 322 535 745 594 385 1 069 893 
     
Intresseorganisationer     
Elevorganisationen 532 773 530 721 715 140 1 287 252 
Förbundet Ung Företagsamhet 720 759 642 309 710 700 1 279 260 
Riksförbundet Goodgame   300 000 540 000 
Sveriges Hundungdom 497 521 522 212 645 005 1 161 009 
Sveriges Unglottor   300 000 540 000 
Unga Örnars Riksförbund 1 681 288 1 535 061 1 367 605 2 461 689 
     
Hobbyorganisationer     
Förbundet Aktiv Ungdom 1 717 760 1 666 484 1 369 260 2 464 668 
Förbundet Unga Forskare  342 276 392 690 375 000 675 000 
Sveriges Frimärksungdom   519 420 934 956 
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, 
 SVEROK 3 058 288 3 081 506 4 580 230 8 244 414 
Sveriges Schackförbund 1 319 120 1 332 745 1 384 660 2 492 388 
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Friluftsorganisationer     
Riksförbundet Sveriges 4H 1 525 666 1 535 860 1 251 500 2 252 700 
Svenska Scoutförbundet 4 561 448 4 467 507 3 222 760 5 800 968 
     
Aktieägarorganisation     
Sveriges Unga Aktiesparares Riksför-
bund 655 786 537 312 632 650 1 138 770 
     
Annan typ av organisation     
Förbundet Skog och Ungdom  422 744 412 144 501 325 902 385 
Förbundet Vi Unga 973 195 943 248 933 380 1 680 084 
Riksorganisation Ungdom mot Rasism   375 000 675 000 
Skytterörelsens Ungdomsorganisation 3 174 830 3 081 921 2 740 880 4 933 584 

* Överskottet från AB Svenska Spel utbetalades i december 2003   
   
 

Nedan redovisas hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika organisationer.  
 
Fördelning av särskilt bidrag per organisation med jämförelse över tre år och överskottet från AB 
Svenska Spel för verksamhetsåret (vå) 2004 

Organisationer 
Bidrag 

2002 
Bidrag 

2003 
Bidrag 

2004 

Sv. Spel-
medel för  
vå 2004 

Solidaritetsorganisationer     
Rädda Barnens Ungdomsförbund   150 000 150 000 
     
Religiösa organisationer     
Afroeuropeiska Unga Muslimer  125 000   
Credo − Sveriges evangeliska student-  
 och gymnasistförening   250 000 250 000 
Ny Generation Elev- och  
 studentorganisation  250 000 300 000   
Ungdomsinitiativet inom Syrisk- 
 Ortodoxa Ärkestiftet                  100 000 100 000 
     
Politiska organisationer     
Grön Ungdom 370 000 330 000   
Liberala Ungdomsförbundet  330 000   
Revolutionär Kommunistisk Ungdom  
 (RKU) 250 000 250 000 225 000 225 000 
Sveriges Socialdemokratiska  
 Studentförbund                          250 000 250 000 225 000 225 000 
Vänsterns Studentförbund 100 000  100 000 100 000 
     
Organisationer för nationella minorite-
ter     
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige 
 (JUS)                                 330 000 275 000 250 000 250 000 
Romska Ungdomsförbundet                         200 000 250 000 250 000 250 000 
Sáminuorra                                                    440 000 440 000 400 000 400 000 
     
Organisationer för funktionshindrade     
De Unga med Neurologiska funktions-
hinder (DUNS)                 330 000 330 000 200 000 200 000 
DövBlind Ungdom                                       330 000 330 000 200 000 200 000 
PSO-Ung, Vi med psoriasis*   300 000 300 000 
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa,  
 RUS/RSMH                150 000 200 000 200 000 200 000 
Riksorganisationen Unga Synskadade*          300 000 300 000 
Svenska Diabetesförbundet, Ung  
 Diabetes                                  330 000 150 000 200 000 200 000 
Unga Hörselskadade*    300 000 300 000 
Unga RBU-are*                                              400 000 400 000 
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Organisationer bildad på etnisk grund     
Afro-Ungdom 200 000    
ALBAKOS - Albanska Ungdoms Center     250 000  250 000 250 000 
Alkhawarizmy, Sveriges Muslimska  
 Studenter  150 000   
Iransk Kurdiska Ungdomsförbundet 250 000 250 000   
Kurdiska Ungdomsförbundet 330 000  250 000 250 000 
Somaliska Ungdoms Riksförbundet 250 000 250 000   
Svensk-Makedoniska  
 Ungdomsriksförbundet   200 000 200 000 
     
Miljöorganisation     
Svenska Ekodemiker                                     150 000 125 000 125 000 
     
Kulturorganisationer     
Amatörteaterns Riksförbund, ATR               330 000 330 000 300 000 300 000 
Cirkusringarna                                              250 000 300 000 250 000 250 000 
Iransk Kurdiska Ungdomsförbundet i  
 Sverige                               250 000 250 000 
Musik- och Kulturföreningarnas  
 Samarbetsorg., MoKS*   500 000 500 000 
New Moon kulturorganisation 200 000 250 000   
Sveriges Eritreanska Unga Muslimer,  
 SEUM   250 000 250 000 
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd  
 (SMOK)  300 000   
Ung Kultur Möts  300 000   
     
Intresseorganisationer     
Forum för Adopterade                                  250 000 200 000 150 000 150 000 
Föreningen Unga Föräldrar 100 000 50 000   
RFSL Ungdom (Riksf. för sexuellt  
likaberättigande)                    250 000 300 000 250 000 250 000 
Riksförbundet Goodgame  250 000    
Sveriges elevråd − SVEA                             400 000 450 000 450 000 450 000 
Sveriges Personalvetarstuderandes  
 Riksförening (P-riks)   145 000 145 000 
Sveriges Unglottor 250 000 250 000   
Ung Media Sverige                                       300 000 350 000 350 000 350 000 
     
Hobbyorganisationer     
Sveriges Frimärksungdom 250 000 300 000   
     
Friluftsorganisationer     
Sveriges Muslimska Scouter 150 000  200 000 200 000 
     
Fredsorganisation     
Internationellt Kulturutbyte (IKU), Sthlm     150 000 150 000 150 000 
PeaceQuest/Sverige                                      150 000  100 000 100 000 
     
Fackorganisation     
Elevkampanjen                                             250 000 130 000 185 000 185 000 
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Annan typ av organisation     
Fritidsforum − Riksförb. Sv. Fritids- och  
 Hemgårdar                     1 300 000 1 300 000 1 100 000 1 100 000 
Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer     250 000  225 000 225 000 
Mångfald Ungdoms Riksorganisation  125 000   
Riksorganisation Ungdom mot Rasism 400 000 400 000   
Sveriges Förenade Gaystudenter                  250 000 300 000 250 000 250 000 
Sveriges Ungdomsråd                                     175 000 175 000 
Tech group                                                     250 000 250 000 250 000 
Ungdomsförbundet för mångfald 200 000 250 000 225 000 225 000 

* Överskottet från AB Svenska Spel utbetalades i december 2003, men baseras på fördelningen av statsbidrag för verksamhetsåret 
2004 

 
Fördelning av särskilt bidrag för resurskrävande verksamhet bå 2004 

Organisationer Bidrag 
De Unga med Neurologiska funktionshinder (DUNS)             200 000 
DövBlind Ungdom                                                                    200 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade                                              300 000 
PSO-Ung, Vi med psoriasis  200 000 
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, RUS/RSMH             200 000 
Riksorganisationen Unga Reumatiker   300 000 
Riksorganisationen Unga Synskadade                                     200 000 
Svenska Diabetesförbundet, Ung Diabetes                               200 000 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  300 000 
Unga Allergiker  300 000 
Unga Hörselskadade  200 000 
Unga RBU-are                                                                           200 000 

 
Fördelning av särskilt bidrag för förnyelse och utveckling bå 2004 

Organisationer Bidrag 
De Unga med Neurologiska funktionshinder (DUNS)             400 000 
Föreningen Unga Föräldrar  50 000 
Riksförbundet Goodgame  325 000 
Svenska Scoutförbundet  525 000 
Sveriges Unglottor  200 000 
Unga Allergiker 300 000 
Ung Kultur Möts  215 000 
Verdandi  200 000 

 
 
Redovisa fördelningen av de medel som erhålls från överskottet från AB Svenska Spels 
värdeautomatspel 
 
Vinstutdelningssystemet 
Ett vinstdelningssystem baserat på AB Svenska Spels samlade överskott infördes från och med 
den 1 januari 2004. Systemet skulle ersätta den tidigare öronmärkningen av överskottet från 
värdeautomatspelet. För att skapa goda förutsättningar för samförstånd mellan det statsägda 
bolaget och föreningslivet ansåg regeringen att öronmärkningen av medlen från AB Svenska 
Spel hellre borde bestå av en andel av ett brett produktsortiments överskott, än av hela över-
skottet från en viss spelform (värdeautomatspelen).  
 
Fördelning av medel till ungdomsorganisationerna 
Av överskottet som AB Svenska Spel utbetalade till Ungdomsstyrelsen 2003 på 142,8 miljoner 
kronor utbetalades, i december 2003, 103,6 miljoner till de ungdomsorganisationer som var 
berättigade till statsbidrag i form av struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag. Bidragsför-
delningen avsåg verksamhetsåret 2004. Bidragets storlek beräknades till 180 procent av organi-
sationernas beviljade statsbidrag för bidragsåret 2004. Vidare utbetalades 10,6 miljoner kronor 
till de ungdomsorganisationer som tar emot statsbidrag i form av särskilt bidrag för reguljär 
verksamhet. Bidragets storlek beräknades till 100 procent av organisationernas beviljade stats-
bidrag för bidragsåret 2004 och bidraget utbetalades löpande under 2004. 
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Av det nya överskott på 142,5 miljoner kronor som myndigheten fick från AB Svenska Spel 
2004 har 110,2 miljoner fördelats till de ungdomsorganisationer som är berättigade till statsbi-
drag i form av struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag bidragsåret 2005. Utbetalning gjor-
des i december 2004.  
 
I tabellerna ovan redovisas det bidrag som utbetalades till Ungdomsstyrelsen 2003, vilket även 
till stor del utbetalades till ungdomsorganisationerna under december 2003. Bidraget avsåg dock 
verksamhetsåret 2004. Vi bedömer därför att den samlade redovisningen av bidrag till ung-
domsorganisationerna blir mest rättvisande om redovisningen av såväl statsbidrag som Svenska 
Spel-medel avser verksamhetsåret 2004.  
 
Extra fördelning till organisationerna 
Under 2004 återbetalade en organisation en viss del av statsbidraget samt motsvarande andel av 
överskottet från AB Svenska Spel. För att nå upp till regeringens krav om att minst 85 procent 
av Svenska Spel-medlen ska fördelas till statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer så 
utbetalades det återbetalade bidraget under december 2004 med en summa om 1 352 604 kronor 
fördelat mellan de 66 bidragsberättigade ungdomsorganisationerna som fick struktur-, utveck-
lings- eller etableringsbidrag för bidragsåret 2004. 
 
Under 2004 hade Ungdomsstyrelsen möjlighet att fördela en andel om högst 20 procent av 
medlen från AB Svenska Spel som ett övergångsbidrag för de organisationer som kom att få ett 
minskat bidrag genom de förändrade bidragsreglerna. Bidraget utbetalades till två organisatio-
ner; Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund som beviljades ett extra bidrag om 283 004 
kr och Syrisk Ortodoxa kyrkans unga som beviljades ett bidrag om 333 210 kr. 
 
Vidare hade Ungdomsstyrelsen möjlighet att fördela högst 15 procent av överskottet till organi-
sationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag. Fördel-
ning av dessa medel redovisas under nästa avsnitt, 4.3. 
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4.3 Antalet ansökningar av projektbidrag respek-
tive beviljade ansökningar 

Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag respek-
tive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen 
sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten 
 
Genomförande och utfall: 
 
 2004 2003 

 
Projekt 

Antal
sökt

Antal
beviljat Belopp

Antal 
sökt 

Antal 
beviljat Belopp

Medel ur Allmänna arvsfonden till  
 ungdomars organisering i samhället 164 47 10 217 400

 
119 

 
34 9 477 000

Medel ur Allmänna arvsfonden till ung- 
 domars utanförskap på arbetsmarknaden* 55 24 6 339 800

 
9 

 
5 4 313 000

Medel ur Allmänna arvsfonden till  
 ungdomssamarbete i Österled*   47 20 2 687 190

  

Projektstöd (medel från överskottet från AB
 Svenska Spel, 15 %) 36 33 16 733 075

 
21 

 
20 7 630 000

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 ungdomssamarbete inom  
 Barents- och Östersjöregionen 

 
83 

 
49 4 837 982

* Dessa medel hanterades inom verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik resp. Internationellt ungdomsutbyte, men vi har 
valt att samlat redovisa samtliga projektsatsningar ur Allmänna arvsfonden under detta återrapporteringskrav. 
Återrapporteringskravet är nytt från 2003 och saknar därmed jämförande siffror för år 2002. 

 
 
Geografisk spridning 
 
Län 

Antal sökta 
projekt 2004 

Antal beviljade 
projekt 2004 

Antal sökta 
projekt 2003 

Antal beviljade  
projekt 2003 

Blekinge  0 0 1 0 
Dalarna 5 3 11 3 
Gotland  3 0 4 2 
Gävleborg  5 4 8 4 
Halland  4 0 8 2 
Jämtland  2 0 0 1 
Jönköping  7 1 4 1 
Kalmar  9 6 7 2 
Kronoberg  5 4 12 4 
Norrbotten 4 0 12 6 
Skåne 37 14 45 12 
Stockholm 122 59 117 61 
Södermanland 7 0 7 3 
Uppsala  4 1 11 3 
Värmland 11 3 14 8 
Västerbotten 18 8 16 8 
Västernorrland 7 4 13 5 
Västmanland  4 2 6 3 
Västra Götaland 35 14 46 12 
Örebro  5 0 4 1 
Östergötland 8 1 10 5 
Återrapporteringskravet är nytt från 2003 och saknar därmed jämförande siffror för år 2002. 
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Andel sökande till myndighetens projektsatsningar ur Allmänna arvsfonden som inte tidigare 
har sökt projektbidrag från myndighetens arvsfondssatsningar var 48 procent (126 organisatio-
ner). Av dessa fick 16 procent (20 organisationer) bidrag under 2004. Motsvarande andel som 
inte tidigare hade sökt projektbidrag för 2003 var 57 procent (166 organisationer) och av dessa 
fick 24 procent (40 organisationer) bidrag för 2003.  
 
Andel sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag från överskottet från AB Svenska spel 
var 22 procent (8 organisationer) 2004. Av dessa fick 88 procent (7 organisationer) bidrag under 
2004.  
 
 

4.4  Medlemsantalet i ungdomsorganisationer som 
får grundbidrag 

Redovisning av medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbidrag fördelat på 
ålder och kön 
 
Genomförande och utfall: 
Grundbidrag är en benämning för statsbidraget till ungdomsorganisationernas verksamhet enligt 
den ej längre gällande bidragsförordningen. Med grundbidrag i detta redovisningssammanhang 
tolkar myndigheten att det avser struktur-, utvecklings-, samt etableringsbidrag vilket redovisas 
nedan. Det totala antalet medlemmar i åldersgruppen 7−25 år som organisationerna redovisade 
inför bidragsåret 2004 var 587 071 medlemmar. Motsvarande antal för 2003 var 546 638 och 
för 2002 redovisades 553 789 medlemmar i denna åldersgrupp.  
 
Nedan redovisas ålders- och könsfördelning samt en summering av utvecklingen under de tre 
senaste budgetåren. Ungdomsstyrelsen har begärt in uppgifter från organisationerna i samband 
med ansökan om statsbidrag. Redovisningen av ålder och kön kan inte direkt jämföras med det 
totala medlemsantalet, då vissa organisationer redovisat andra åldersintervaller.  
 
Summering av medlemsantal med jämförelse över tre år  

7–15 år 16–25 år
Bidragsår flickor pojkar flickor pojkar

2004 175 597 172 151 104 722 134 601
2003 165 939 158 835 92 820 113 405
2002 160 735 165 506 95 810 113 176

 
 

4.5 Utvecklingsinsatser inom fritid och förenings-
liv  

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom fritid och föreningsliv 
 
Genomförande och utfall: 
Särskilda utvecklingsinsatser har under verksamhetsåret 2004 gjorts inom verksamhetsområdet 
Fritid och föreningsliv för att stärka myndighetens arbetsrutiner för handläggning av stöd och 
bidrag och för att hitta nya verktyg för erfarenhets- och kunskapsspridning samt insatser för att 
söka ny kunskap inom fritid och föreningsliv.  
 
Erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och metodutveckling 
Under 2004 har verksamhetsområdet genomfört ett flertal seminarier och möten med organisa-
tioner i syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte utifrån särskilda satsningar som gjorts inom 
området. Myndigheten genomförde under 2004 en studie kring vilka effekter överskottet från 
AB Svenska Spel har haft för ungdomsorganisationerna. Utifrån detta arbete inbjöds de ung-
domsorganisationer som medverkat i studien till ett seminarium där de fick ge sin syn på studi-
ens inriktning och resultat. Myndigheten har även studerat konsekvenser av ungdomsorganisa-
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tionernas självständighet. Resultat och erfarenheter från detta arbete har också diskuterats med 
berörda parter i seminarieform. Under året har myndigheten även producerat och spridit två 
rapporter som redovisar erfarenheter från särskilda satsningar där medel fördelats från Allmänna 
arvsfonden. Inriktningen på dessa var ungas arbete med generationsövergripande frågor samt 
utvecklingsarbete för att stärka flickors villkor. För att bättre möta målgruppens behov och för-
väntningar har myndigheten bjudit in centrala aktörer för att diskutera verksamhetsområdets 
strategiska plan. 
 
Ungdomsstyrelsen har också genomfört särskilda aktiviteter för att stärka verksamhetsområdets 
insatser för att förmedla kunskap om offentliga insatser för ungas fritids- och föreningsliv och 
om ungas fritidsvanor. Myndigheten har exempelvis samverkat med Statens kulturråd kring en 
rapport om ungas kultur- och fritidsvanor. 
 
För att stärka verksamhetsområdets informationsinsatser har en ny stödfolder om stöd till ung-
domsverksamhet producerats. Myndigheten har också utvecklat verksamhetsområdets webbsida 
och nyhetsbrev till målgruppen. 
 
Stöd och bidrag 
Ett arbete har påbörjats för att dokumentera rutiner för handläggning av statsbidrag till ung-
domsorganisationer. Myndigheten har även utvecklat prövningen av statsbidraget där organisa-
tionernas demokratiska plattform granskats och en juridisk översyn av statsbidragets förordning, 
föreskrifter och övriga styrdokument har påbörjats för att identifiera eventuella oklarheter. 
 
 

4.6 Fördelning av bidrag till samlingslokalorgani-
sationerna 

Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, dels vilka 
informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen disponerar anslagsposten 30:2 ap.2. ”Ungdomars nyttjande av samlingslo-
kaler”. Bidraget på 4 miljoner kronor fördelades 2004 enligt en gemensam ansökan från de 
samlingslokalägande riksorganisationernas samarbetskommitté, Sam-Sam. Samma princip 
gäller för jämförelseåren. 
 

 2004 2003 2002 
Bygdegårdarnas riksförbund 1 084 887 1 064 995 1 051 154 
Riksföreningen Våra Gårdar 780 326 806 272 813 822 
Folkets Hus och Parker (Folkets Hus) 1 088 040 1 081 983 1 088 274 
Folkets Hus och Parker (Folkparker) 716 747 716 750 716 750 
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 utvecklingsarbeten 
framgår att de olika organisationerna genomfört ett flertal insatser med unga som målgrupp.  
 
Bygdegårdarnas riksförbund har under 2004 arbetat med att bygga upp ett register med ung-
domsansvariga i föreningarna för att på så sätt lättare nå ut med ungdomsrelevant information. 
Bygdegårdarna arbetar aktivt med att sprida goda exempel genom tidningen Bygdegården och 
har ett särskilt ungdomsforum på sitt intranät. Organisationen medverkar som en av arrangö-
rerna av Ungkulturdagarna. I Stockholms distrikt har ett samarbete skapats mellan några bygde-
gårdar och bygdens skolor kring teaterverksamhet. Under Bygdegårdarnas förbundsstämma 
hölls ett särskilt seminarium om ungdomsverksamhet och en ledarutbildning har genomförts för 
unga som bedriver ungdomsverksamhet i bygdegårdar. 
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Riksföreningen Våra Gårdar har under året arrangerat seminarier, kurser och konferenser där de 
diskuterat hur ungdomsverksamheten kan utvecklas, exempelvis under organisationens 
ombudsmöte. Goda exempel och diskussioner om ungdomsperspektivet i verksamheten har lyfts 
fram i Våra gårdars tidning och på deras webbplats. I sin utvecklingsverksamhet lyfter organi-
sationen fram sin bioverksamhet som når uppemot 125 000 ungdomar varje år. Under 2004 
hölls två särskilda konferenser som behandlade utvecklingen av bioverksamheten. Ett pågående 
arbete är att utveckla nykterhetsrörelsens studentbostäder. 
 
Folkets Hus och Parker har under året aktivt arbetat inom en rad områden för att underlätta 
ungdomars användning av samlingslokaler för olika verksamheter. I det nya idéprogrammet 
som antogs under 2004 framgår att ungas delaktighet och kulturskapande på egna villkor utgör 
en av de mest centrala frågorna. I verksamheten har flera utvecklingsprojekt drivits med särskilt 
fokus på ungdomar, bland annat: 

• Digitala Hus, där ny teknik ska anpassa samlingslokaler till ungas aktiviteter.  
• Kultur i Kvarteret som lyft frågan om ungdomskulturens roll i samhället. 
• Ungt arrangörskap, där en särskild distansutbildning i arrangörskap genomförts.  
• Festivalsektionen som arbetar med samarbete runt större musikfestivaler. 
• Storstadsfokus, med bland annat en konferens utifrån bristen på mötesplatser för unga i 

storstadsregioner. 
 
Samtliga organisationer har fört diskussioner om utveckling av ungdomsverksamheten i förhål-
lande till den utredning om allmänna samlingslokaler (SOU:2003:118) och de förslag som läm-
nades året innan. I samband med utredningen startades även ett gemensamt utvecklingsarbete 
tillsammans med Svenska kommunförbundet för samverkan mellan kommuner och förenings-
drivna samlingslokaler i syfte att lyfta fram goda exempel på verksamheter och arbetssätt. 
 
 

4.7 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsområdet är att stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället 
genom bidragsgivning till ungas egen organisering samt stöd till metodutveckling inom ungas 
fritids- och kulturliv. 
 
Det är svårt att bedöma och i ännu högre grad kunna mäta effekterna av myndigheternas insatser 
i förhållande till ungas delaktighet och inkludering generellt i samhället. Mycket forskning tyder 
dock på att det civila samhället har en väsentlig påverkan på människors upplevelse av delaktig-
het i samhället. 
 
Ungdomsstyrelsen har tre generella verktyg för att bidra till verksamhetsmålet; organisations-
stöd, projektstöd och kunskapsförmedling 
 
Som organisationsstöd fördelade myndigheten, under 2004, 73,2 miljoner kronor i statsbidrag 
till ungdomsorganisationer och 114,2 miljoner kronor från AB Svenska Spel till de statsbidrags-
berättigade organisationerna. Organisationsstödet har genom tillkomsten av Svenska Spel-medel 
ökat kraftigt i ekonomisk omfattning under den senaste femårsperioden, från 9,3 miljoner kro-
nor år 1999 till 142,5 miljoner kronor 2004. Samtidigt finns det uppgifter som tyder på att 
kommunernas bidrag till ungt föreningsliv minskar och att de blir mer projekt- eller upphand-
lingsinriktade. Antalet unga inom föreningslivet har enligt SCB:s statistik minskat under den 
senaste 10-årsperioden. Denna minskning avspeglar troligen en allt senare etablering på vuxen-
livets olika arenor och tillhörande föreningsliv (t.ex. fackliga organisationer och bostadsrelate-
rade föreningar). Antalet unga i de statsbidragsberättigade riksungdomsorganisationerna har 
däremot varit relativt konstant under senare år. En tolkning av effekterna av stödet är att det har 
bidragit till att bibehålla medlemsnivån i de berörda organisationerna, trots minskade lokala 
bidrag och en negativ generell trend för ungas deltagande i föreningslivet. I detta avseende kan 
organisationsstödet genom Ungdomsstyrelsen sägas ha haft en positiv effekt på ungdomars del-
aktighet och inkludering i samhället. 
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Ungdomsstyrelsens arbete med projektstöd är beroende av att specifika projektsatsningar läggs 
på myndigheten. Sedan början av 1990-talet har myndigheten kontinuerligt ansvarat för en stor 
andel av de särskilda projektsatsningarna för ungdomsverksamhet med medel ur Allmänna arvs-
fonden som regeringen beslutat om. Under 2004 förändrades inriktningen på Arvsfondsde-
legationens arbete och beslutsformerna för särskilda projektsatsningar. Detta kan få konsekven-
ser för myndighetens framtida möjligheter att arbeta med projektstöd för att nå verksamhetsmå-
let. Antalet projektsatsningar inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv har också mins-
kat markant och under 2004 handlades endast en särskild projektsatsning med medel ur All-
männa arvsfonden, Ungas egen organisering. Denna satsning, som slutfördes under året, hade 
ett tydligt fokus på att öka ungas delaktighet och inkludering såväl inom föreningslivet som i 
samhället i stort. I detta avseende har myndighetens verksamhet med projektstöd bidragit till att 
uppfylla verksamhetsmålet genom att ge stöd till olika ideella aktörers arbete med att utveckla 
nya metoder och insatser för ungas delaktighet och inkludering. Under året har myndigheten 
också påbörjat ett arbete med att utveckla riktlinjer och kriterier för fördelningen av den andel 
om högst 15 procent av Svenska Spel-medlen som inte ska fördelas utifrån hur statsbidraget till 
ungdomsorganisationerna fördelas. Denna del kommer att få formen av projektstöd och kan 
därför delvis komma att kompensera minskningen av särskilda projektsatsningar ur Allmänna 
arvsfonden till myndigheten.  
 
Kunskapsförmedling är ett verktyg som blir allt viktigare och ges större utrymme inom verk-
samhetsområdet. Det handlar om att ta fram och förmedla relevant kunskap till dem som arbetar 
med ungdomar inom fritids- och föreningsliv, så att de kan utgöra ett bättre stöd för ungas del-
aktighet och inkludering i samhället. Ungdomsstyrelsen har prioriterat att fokusera denna upp-
gift på att förmedla kunskap om ungas fritidsvanor och ungt föreningsliv samt kunskap om 
offentliga fritidsinsatser och dess effekter. Det är vår bedömning att utveckling och förmedling 
av kunskap inom dessa områden historiskt har varit svag och att potentialen för ökad målupp-
fyllelse inom verksamhetsområdet är högre genom ökade insatser inom detta område i förhål-
lande till motsvarande satsningar på organisationsstöd och projektstöd.  
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5 Verksamhetsgren Internationellt ung-
domsutbyte 
Inom detta verksamhetsområde genomför myndigheten huvudsakligen följande verksamhet: 
Handläggning av EU:s utbytesprogram Ungdom enligt förordningen (2001:1061); handläggning 
enligt särskilda regeringsbeslut med medel ur Allmänna arvsfonden, ”Ungdomssamarbete i 
österled”; handläggning av pilotprogrammet ”Ungdomsutbyte med utvecklingsländer” enligt 
särskilt avtal med myndigheten Sida (2001−2004); regeringsbeslut med uppdrag att genomföra 
aktiviteter i samband med valet till Europaparlamentet 2004; kunskaps- och metodutveckling 
för stöd till verksamma aktörer inom området samt samordning av myndighetens internationella 
samarbete. 
 
Verksamhetsgrenen Internationellt ungdomsutbyte, totala kostnader och finansiering,  
budgetåret 2004 och 2003 i tkr 

 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003
Kostnader 
Lön inkl MGK 9 108 8 732
Övriga driftkostnader 2 390 2 425
Summa kostnader 11 498 11 157 
 

Finansiering 
Ramanslag 17.29:1 3 919 3 844
Ramanslag 17.29:2.2 2 566 2 482
Externa medel enl. spec. 5 041 4 718
Intäkter 43 34
Summa finansiering 11 569 11 078

Skillnaden mellan kostnader och finansiering 71 tkr, budgetåret 2004, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 6. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Internationellt ungdomsutbyte finansieras även med externa medel 
enligt följande (tkr) 
 2004 2003
EU-programmet Ungdom, EU-medel 2 546 2 476
Information Resource Center, EU-medel 872    572
Projekt, Netdays, EU-medel 159    351
Uppdrag, Ungdomssamarbete i Österled/Östersjö, medel från Allmänna arvsfonden 587    392
Projekt, Pilotprogrammet kring utbyte med utvecklingsländer, medel från Sida 339  480
Projekt, Expertutbyte med andra länder, Medel från Svenska institutet 259      160
Uppdrag från Utbildningsdepartementet 0    120
Uppdrag, Europaparlamentsval, medel från Justitiedepartementet 250 0
Uppdrag från Nordiska Ministerrådet 0 122
Diverse övriga externa medel 29     45
Summa extern finansiering 5 041 4 718

 
Verksamhetsmål: 
Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning 
till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom ung-
domsutbytet. 
 
Återrapportering: 

• Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med organisatio-
ner som arbetar med internationellt ungdomsutbyte. 

• 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. 

• Redovisning av andelen av fördelade medel som riktats till ungdomar som vanligtvis 
inte deltar i internationella sammanhang. 
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• Redogörelse för samarbetspartners, fördelade på olika länder, i projekt som beviljats 
bidrag av myndigheten. 

• Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom internationellt ungdomsutbyte. 
 

 

5.1 Kontakter med organisationer som arbetar 
med internationellt ungdomsutbyte 

Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med organisationer som 
arbetar med internationellt ungdomsutbyte 
 
Genomförande och utfall:  
Verksamhetsområdet har under 2004 sammanlagt haft aktiv kontakt med 1 694 deltagare ur 
målgruppen. Registreringen av målgruppen har delats upp i följande kategorier; ungdomsorga-
nisationer (inkl. ungdomsprojekt), andra organisationer, kommuner samt myndigheter.  
 
Kontakter med målgruppen inom verksamhetsområdet Internationellt ungdomsutbyte, fördelat efter typ av 
möte 

Kategorier/år 2004 Antal 2004 Andel (%) 

Möten på Ungdomsstyrelsen 300 18 

Egna seminarier/ konferenser 248 14 

Externa seminarier/ konferenser 1 118 66 

Besök hos målgruppen 28 2 
Totalt 1 694 100 

Det är inte möjligt att göra jämförelser med 2002 då återrapporteringskravet var nytt 2003. 
Uppgifterna för 2003 är inte heller jämförbara då de var kategoriserade på annat sätt. 

 
Inom verksamhetsområdet har myndigheten under 2004 sammanlagt haft aktiv kontakt med 1 
694 deltagare ur målgruppen. Av dessa har verksamhetsområdet mött huvuddelen (66 procent) 
vid medverkan i externa konferenser och seminarier. Av deltagarna var 19 procent eller 320 
stycken från så kallade icke organiserade ungdomsgrupper och 19 procent eller 320 av delta-
garna var från ungdomsorganisationer. Sjutton procent var representanter från kommuner och 
45 procent från myndigheter i Sverige och andra länder i Europa. En något större andel av del-
tagarna i målgruppen var kvinnor än män (54 respektive 46 procent). 
 
Den mötesform som har visat sig vara mest effektiv för att föra ut budskapet till målgruppen är 
att delta i externa konferenser och seminarier. En kombination av att delta på externa konferen-
ser och seminarier och att anordna egna arrangemang säkerställer att myndigheten når målgrup-
pen för verksamhetsområdet med korrekt och aktuell information. Målsättningen är därför att 
även fortsättningsvis medverka vid externa seminarier i kombination med egna arrangemang för 
att nå ut med information till så många som möjligt i målgruppen. 
 
Ungdomsstyrelsen har också goda erfarenheter av att nå ungdomsgrupper, organisationer och 
kommuner som arbetar med internationella ungdomsutbyten med information via myndighetens 
webbplats.  
 
Temo genomförde en nöjd-kund-mätning för Ungdomsstyrelsen under november och december 
av 2004. En samlad redovisning av resultatet finns under avsnitt 6.2. Resultatet är glädjande för 
verksamhetsområdet. Av undersökningen kan man läsa att det i verksamhetsområdets målgrupp 
fanns en stor andel som var nöjda med myndighetens service. Det var också en stor andel som 
hade förtroende för Ungdomsstyrelsen. För båda dessa gäller att det har varit en liten nedgång 
från året innan. Samtidigt har svarsfrekvensen ökat, vilket betyder att resultatet för 2004 kan 
vara mer representativt för målgruppen.  
 
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2005-02-17  
ÅRSREDOVISNING 2004  

 

40 (74) 

5.2 Antalet ansökningar när det gäller projektbi-
drag respektive antalet beviljade ansökningar 
inom EU-programmet Ungdom 

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade 
ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på ålder och kön  
 
Genomförande och utfall: 
 
Antal ansökningar med programländer 

Delprogram Sökt 
2004 

Beviljat 
2004 

Sökt 
2003 

Beviljat 
2003 

Sökt 
2002 

Beviljat 
2002 

1.1 Ungdomsutbyte 133 67 132 69 165 82 
1.2 Ungdomsutbyte 

tredje land 
7 5 15 5 10 2 

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst sändande 
inkl. korttidspro-
jekt 

82 78 128 97 104 79 

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst motta-
gande 

67 63 70 60 96 72 

2.2 Europeisk volon-
tärtjänst  
tredje land 

11 11 4 4 6 2 

3.1 Ungdomsinitiativ 25 12 40 23 32 10 
3.2 Framtidssatsning 17 11 26 22 16 14 
5.1 Stödaktiviteter 12 7 20 11 17 8 
5.2 Stödaktiviteter  

tredje land 
5 5 4 4 - - 

5.3 NA-projekt2 - 57 - 24 - 22 
Totalt 359 316 439 319 446 291 

 

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 sän-
dande projekt är man kvalificerad att skicka och/eller ta emot volontärer. 
 
Antal nya godkända volontärprojekt 
Antal godkända volontärprojekt 2004 2003 2002 
Sändande projekt 35 22 37
Mottagande projekt 14 7 11
Totalt 49 29 48

 
Antalet deltagande ungdomar och ungdomsledare från Sverige 
Totalt har 2 299 ungdomar deltagit i projekt med stöd från Ungdomsstyrelsen genom EU-pro-
grammet Ungdom, av dem kom 1 135 ungdomar från Sverige. För ungdomsledare är motsva-
rande siffror 1 730 ungdomsledare totalt och 1 456 ungdomsledare3 från Sverige. 

                                                 
2 Med NA-projekt avses aktiviteter som initierats av det nationella kontoret (national agency). 
3 Inkluderar totala antalet ungdomsledare som har deltagit inom delprogrammen Stödaktiviteter och Ungdomsutbyten. 
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Antalet deltagande ungdomar och ungdomsledare 
Delprogram 
 

Ungdomar 
2004 

Ungdoms-
ledare 
2004 

Ungdomar 
2003 

Ungdoms
-ledare 
2003 

Ungdomar 
2002 

Ungdoms
-ledare 
2002 

1.1 Ungdomsutbyte 8444 140    995 150 1 099 165
1.2  Ungdomsutbyte 

inom tredje land  
375 8 43 7 25 4

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst sändande 
inkl. korttidspro-
jekt  

78 - 97 - 79 -

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst motta-
gande  

61 - 60 - 72 -

2.2  Europeisk volon-
tärtjänst inom 
tredje land  

8 - 4 - 2 2

3.1 Ungdomsinitiativ 966 - 238 - 126 3
3.2 Framtidssatsning 11 - 22 - 14 -
5.1 Stödaktiviteter - 1 0577 - 178 - 30
5.2 Stödaktiviteter 

tredje land 
- 108 - 11 - 0

5.3 NA-projekt - 241 - 152 - 92
Totalt  1 135 1 456 1 459 498 1 417 296

 

 

 
4 Därutöver har svenskt stöd fördelats till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, totalt 1 001 utländska 
personer 2004. 
5 Därutöver har stöd fördelats till utländska ungdomar som har utbyte med grupper från Sverige, totalt 139 utländska personer 2004. 
6 Därutöver har svenskt stöd fördelats till utländska ungdomar som genomför projekt med grupper från Sverige, totalt 24 utländska 
personer 2004. 
7 Ett projekt har 1 000 deltagare i en informationskampanj, vilket ger stort utslag. Därutöver har svenskt stöd fördelats till utländska 
ungdomsledare som genomför projekt inom Stödaktiviteter med svenska partner, totalt 16 utländska personer. 
8 Därutöver har svenskt stöd fördelats till utländska ungdomsledare som genomför projekt inom Stödaktiviteter med svenska 
partner, totalt 49 utländska personer 2004. 
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Fördelning efter kön 

 

Kvinnor 
2004 

Män 2004 Kvinnor 
2003 

Män 2003 Kvinnor 
2002 

Män 2002 Delprogram 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

Antal Andel 
(%) 

1.1 Ungdomsutbyte 488 50 496 50 552 55 443 45 602 55 497 45

1.2  Ungdomsutbyte 
inom tredje land 

23 51 22 49 20 47 23 53 12 48 13 52

2.1 Europeisk vo-
lontärtjänst sän-
dande inkl. kort-
tidsprojekt  

55 71 23 29 70 72 27 28 59 75 20 25

2.1 Europeisk vo-
lontärtjänst 
mottagande 

42 69 19 31 47 87 13 13 55 76 17 24

2.2  Europeisk vo-
lontärtjänst inom 
tredje land 

2 33 6 67 2 50 2 50 0 0 2 100

3.1 Ungdomsinitiativ 53 55 43 45 147 62 91 38 63 50 63 50

3.2 Framtidssatsning 5 45 6 55 16 84 6 16 12 80 2 20

5.1 Stödaktiviteter 529 50 528 50 88 49 90 51 15 50 15 50

5.2 Stödaktiviteter 
tredje land 

5 50 5 50 5 45 6 55 0 0 0 0

5.3 NA-projekt 141 58 100 42 96 66 48 34 50 54 42 46

Totalt 1 343  1 248 1 043  749 868  671

 

Fördelning efter ålder, antal9

2004 2003 Delprogram 

<15 år 15–17 år 18–25 år >25 år <15 år 15–17 år 18–25 år >25 år

1.1 Ungdomsutbyte 30 481 326 7 3 581 398 13

1.2  Ungdomsutbyte 
inom tredje land 

- 9 26 - 0 13 30 0

2.1 Volontärtjänst 
sändande inkl. 
korttidsprojekt  

- - 78 - - - 96 1

2.1 Volontärtjänst 
mottagande 

- - 60 1 - - 54 6

2.2  Volontärtjänst 
inom tredje land 

- - 9 2 - - 2 -

3.1 Ungdomsinitiativ 5 - 86 5 7 85 137 9

3.2 Framtidssatsning - - 11 - - - 16 6

Totalt 35 490 596 15 10 679 733 35

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

                                                 
9 Jämförelse med 2002 saknas då olika intervall för åldersindelning har använts. 
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5.3 Geografisk spridning samt andelen sökande 
som inte tidigare sökt projektbidrag 

Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt 
projektbidrag hos myndigheten.. 
 
Genomförande och utfall: 
 

Geografisk spridning i respektive län  
(Beviljade projekt) 

 

Geografisk spridning Ungdomsutbyten (Delprogram 1.1) 
Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal
Västra Götaland 15 Västra Götaland 13 Västra Götaland  16
Stockholms län 14 Stockholm, Skåne  10 Gävleborg  10
Skåne, Västerbotten 5 Västernorrland  7 Värmland, Stockholm  9
Södermanland 4 Dalarna 6 Västernorrland  8
Västernorrland, Jönkö-
ping Örebro, Värmland 

3 Västerbotten  4 Västerbotten, Skåne   6

Blekinge, Gävleborg 2 Gävleborg, Värmland, 
Jönköping, Södermanland 

3 Jönköping  4

Dalarna, Uppsala län, 
Östergötland, Jämtland, 
Norrbotten 

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

2

Ospecificerat  3 Kronoberg, Gotland, 
Östergötland 

1 Jämtland, Norrbotten 1

 
Geografisk spridning Ungdomsutbyten tredje land (Delprogram 1.2) 
Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal
Jönköpings län 2 Dalarna, Stockholm  2 Värmland 2
Stockholms län, Väster-
botten, Norrbotten 

1 Västra Götaland 1 - -

 
Geografisk spridning Europeisk volontärtjänst – sändande projekt (Delprogram 2.1) 

Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal
Värmland 33 Värmland 30 Värmland 24
Stockholm 9 Stockholm 15 Stockholm 20
Jönköping, Uppsala 6 Gävleborg 9 Västra Götaland, Skåne 7
Skåne 4 Västra Götaland 7 Västernorrland 5

Skåne  6 Kronoberg 4Gävleborg, Västernorr-
land, Västra Götaland 

3 
Norrbotten, Kronoberg  5 Gävleborg, Västerbotten 3

Östergötland, Örebro 2 Västerbotten, Västernorr-
land 

3 Jönköping, Halland 2

Södermanland, Väster-
botten, Norrbotten, Kro-
noberg 

1 Jönköping, Örebro, Ös-
tergötland, Södermanland 

2 Södermanland, Öster-
götland 

1

Ospecificerat 3 Halland, Dalarna 1 - -
- - Ospecificerat 4 - -
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Geografisk spridning Europeisk volontärtjänst – mottagande projekt (Delprogram 2.1) 

Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal
Stockholm 29 Västra Götaland 8 Stockholm 17
Västernorrland 10 Västernorrland, Värmland 5 Västernorrland 6
Västra Götaland 9 Stockholm 3 Gävleborg 3
Jönköping 6 Skåne  2 Skåne, Värmland 2
Gävleborg 3 Jönköping  1
Västerbotten 2 Ospecificerat 36

Ospecificerat 42

Örebro, Värmland 1 - - - -
Ospecificerat  2 - - - -
 

Geografisk spridning Europeisk volontärtjänst tredje land (Delprogram 2.2) 

Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal 
Stockholm 4 Stockholm 2 Dalarna 1

Jönköping 3 Skåne, Kronoberg 1 - -

Västerbotten 2 - - - -

Örebro, Kronoberg 1 - - - -

 
Geografisk spridning Ungdomsinitiativ (Delprogram 3.1) 

Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal 
Västra Götaland 5 Stockholm  5 Göteborg, Helsingborg, 

Stockholm 
2

Stockholms län, Skåne 2 Västra Götaland  4 Växjö, Örnsköldsvik, 
Norrköping, Malmö 

1

Dalarna, Norrbotten, 
Halland 

1 Skåne, Västerbotten 3 - -

- - Norrbotten 2 - -

- - Södermanland, Öre-
bro, Västmanland, 
Kronoberg, Gotland, 
Halland 

1 - -

 

Geografisk spridning Framtidssatsning (Delprogram 3.2) 

Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 2003 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal
Stockholm, Skåne 3 Stockholm, Göteborg 5 Stockholm 7
Östergötland 2 Västernorrland, Väster-

botten 
3 Göteborg, Kronoberg 2

Västergötland, Väster-
botten, Västernorrland 

1 Värmland, Skåne 
 

2 Värmland, Västernorr-
land, Skåne, Skaraborg, 
Gävleborg 

1

- - Jönköping, Skaraborg 
Örebro, Östergötland 

1 - -
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Geografisk spridning NA-aktiviteter (Delprogram 5.3) 

Geografisk spridning 2004 Geografisk spridning 200310 Geografisk spridning 2002 
Län Antal Län Antal Län Antal
Västra Götaland 44 Stockholm  25 Stockholm 16
Stockholm 39 Västerbotten 14 Västra Götaland 10
Skåne 30 Örebro  10 Småland 7
Jönköpings län  18 Västra Götaland 9 Skåne, Norrbotten, 5
Västernorrlands län 14 Jönköping, Gävleborg 8 Västerbotten 4
Örebro 13 Västernorrland 7 Ångermanland, Jämtland, 

Östergötland, Gästrikland 
3

Värmland 12 Skåne, Kronoberg, 
Värmland 

4 Närke 2

Kalmar, Gävleborg, Väs-
terbottens län 

10 Uppsala, Östergötland, 
Hallands, Västmanland, 
Jämtland, Norrbotten  

2 Dalarna, Medelpad, Upp-
land, Värmland 

1

Uppsala 7 Blekinge 1 - -
Kronobergs län, Dalarna 5 - - - -
Östergötland, Jämtland 4 - - - -
Gotland, Norrbotten, 
Västmanland, Söderman-
land 

3 - - - -

Blekinge 2 - - - -
Halland 1 - - - -
 
 
Andel sökande som ej tidigare sökt medel 

Delprogram Antal nya 
sökande 
projekt 

2004 

Totalt 
antal sö-

kande 
projekt 

2004 

Andel 
(%) 

Antal nya 
sökande 
projekt 

2003 

Totalt 
antal sö-

kande 
projekt 

2003 

Andel 
(%) 

1.1 Ungdomsutbyte 69 133 52 68 132 51
1.2 Ungdomsutbyte 

tredje land 
4 7 57 0 15 0

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst sändande 
inkl. korttidspro-
jekt 

14 82 18 30 128 23

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst Motta-
gande 

20 67 30 7 70 10

2.2 Europeisk volon-
tärtjänst tredje 
land 

7 11 64 2 4 50

3.1 Framtidssatsning 0 17 0 0 26 0
3.2 Ungdomsinitiativ 16 25 64 25 40 63
5.1 Stödaktiviteter 5 12 42 13 20 65
5.2 Stödaktiviteter 

tredje land 
2 5 40 2 4 50

5.3 NA-projekt - - - - - -
Totalt  137 359 38 147 439 33
Andelen är i relation till det totala antalet sökande projekt inom varje delprogram. 
Detta återrapporteringskrav är nytt i regleringsbrevet från 2003, därmed saknas jämförande uppgifter med 2002.  

 

                                                 
10 Uppgifter om länstillhörighet saknas för 47 deltagare. 
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5.4 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 

projekt 
2004 

Andel av 
medel (%)

Antal 
projekt 

2003 

Andel av 
medel (%)

Antal 
projekt 

2002 

Andel av 
medel (%)

1.1 Ungdomsutbyte 37 53 29 37 43 52
1.2 Ungdomsutbyte 

tredje land 
1 40 5 100 1 50

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst sändande 
inkl. korttidspro-
jekt 

37 57 45 46 27 34

2.1 Europeisk volon-
tärtjänst motta-
gande 

13 16 15 25 12 17

3.1 Ungdomsinitiativ 5 51 8 45 4 40
3.2 Framtidssatsning 0 0 0 0 0 0
5.1 Stödaktiviteter 3 56 8 73 3 38
5.2 Stödaktiviteter 

tredje land 
5 100 3 75 0 0

Totalt  101 113 90 
 
Ansökningarna är kategoriserade efter den information som lämnas i ansökan om projektbidrag. 
Inom delprogrammet Europeisk volontärtjänst består varje projekt av en sändande part, en mot-
tagande part och en enskild ungdom. Det är av integritetsskäl svårt att exakt säkerställa vilka 
ungdomar som kan anses ”ha sämre förutsättningar” och därför vanligtvis inte deltar i interna-
tionella sammanhang.  
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5.5 Samarbetspartner som beviljats medel  

Redogörelse för samarbetspartners, fördelade på olika länder, i projekt som beviljats bidrag av 
myndigheten 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ungdomsutbyte programländer (Delprogram 1.1) 

Länderfördelning 2004 Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 
Land Antal Land Antal Land Antal
Storbritannien 16 Storbritannien 10 Storbritannien 19
Polen 10 Spanien 8 Italien 12
Spanien, Finland 8 Tyskland 7 Spanien 11
Slovenien, Lettland 6 Lettland 6 Frankrike 9
Tyskland 5 Grekland, Italien 5 Tyskland, Lettland 7

Bulgarien, Island, Neder-
länderna, Rumänien, 
Slovakien 

4 Norge  6Grekland, Irland 4 

Österrike, Belgien, 
Tjeckien, Polen 

3 Rumänien 5

Italien, Tjeckien, Portu-
gal, Rumänien 

3 Danmark, Finland, Frank-
rike, Portugal 

2 Belgien 4

Litauen, Estland, Belgien, 
Ungern, Malta, Island, 
Frankrike 

2 Ungern, Irland, Litauen, 
Malta, Norge 

1 Estland, Grekland, Irland, 
Polen, Ungern, Slovenien 

3

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

2

- - - - Österrike, Slovakien, 
Cypern, Finland, Bulga-
rien, Island 

1

 
Ungdomsutbyte tredje land (Delprogram 1.2) 

Länderfördelning 2004 Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 
Land Antal Land Antal Land Antal
Egypten, Palestina, Ita-
lien, Marocko, 

2 Vitryssland 
 

3 Brasilien, Paraguay, Jugo-
slavien, Bosnien-Herce-
govina, Portugal, Finland 

1 

Serbien och Montenegro, 
Tyskland, Algeriet, Fin-
land, Storbritannien, 
Grekland, Israel, Jorda-
nien, Libanon, Makedo-
nien, Norge, Polen, Tuni-
sien 

1 Ukraina, 2

- - Polen, Ryssland, Kuba, 
Mexiko, Chile, Argentina 

1

- -

 



UNGDOMSSTYRELSEN 2005-02-17  
ÅRSREDOVISNING 2004  

 

48 (74) 

Europeisk volontärtjänst - sändande projekt (Delprogram 2.1) 

Länderfördelning 2004 Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 
Land Antal Land Antal Land Antal
Storbritannien 26 Storbritannien 28 Spanien 18
Spanien 11 Spanien 15 Storbritannien 15
Italien, Grekland, 9 Italien, Frankrike 10 Italien 14
Tyskland 6 Grekland 8 Grekland 11
Frankrike 5 Tyskland 7 Tyskland, Frankrike 5
Polen, Lettland, Island 2 Nederländerna, Belgien 3 Belgien 3
Rumänien, Österrike 
Nederländerna, Ungern, 
Danmark, Tjeckien  

1 Österrike 2 Island 2

- - Bulgarien, Tjeckien, Fin-
land, Ungern, Irland, 
Island, Luxemburg, 
Malta, Rumänien, Slova-
kien 

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

1

 
Europeisk volontärtjänst - mottagande projekt (Delprogram 2.1) 

Länderfördelning 2004 Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 
Land Antal Land Antal Land Antal
Tyskland 22 Tyskland 24 Tyskland 24
Rumänien, Grekland, 
Frankrike 

6 Belgien 2 Spanien 11

Spanien, Belgien 4 Ungern 4 Frankrike 6
Slovakien 3 Polen, Grekland 3 Italien, Ungern, Polen 4
Österrike, Nederländerna, 
Lettland, Estland, Polen 

2 Italien, Litauen, Spanien, 
Storbritannien, Frankrike 

2 Storbritannien, Österrike 3

Slovakien, Lettland, Ne-
derländerna 

2Grekland, Italien, Stor-
britannien, Ungern, Bul-
garien, Slovenien 

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

1

Island, Litauen, Portugal, 
Rumänien 

1

 
Europeisk volontärtjänst tredje land (Delprogram 2.2) 

Länderfördelning 2004 Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 
Land Antal Land Antal Land Antal
Egypten, Ryssland 2 
Kroatien, Uruguay, Alge-
riet, Chile, Jordanien, 
Palestina, Vitryssland 

1 
Ryssland, Turkiet 2 Chile 1

 
Stödaktiviteter (Delprogram 5.1) 

Länderfördelning 2004 Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 
Land Antal Land Antal Land Antal
Polen 4 Storbritannien 6 Italien, Spanien 3
Finland, Litauen 
 
Ungern, Norge, Lettland, 
Nederländerna, Italien 

3 
 

2 

Österrike, Polen, Italien, 
Slovenien, Ungern, Est-
land 

3 Grekland, Storbritannien, 
Tyskland, Polen 

2

Estland, Belgien, Rumä-
nien, Tyskland, Spanien, 
Storbritannien, Turkiet 

1 Belgien, 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, Slove-
nien, Estland 

1
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Stödaktiviteter tredje land (Delprogram 5.2) 

Länderfördelning 2004 Länderfördelning 2003 Länderfördelning 2002 
Land Antal Land Antal Land Antal
Polen, Belgien, Arme-
nien, Libanon, Egypten, 
Finland 

2 Frankrike, Statsförbundet 
Serbien och Montenegro, 
Makedonien 

2  0

Ukraina, Lettland, Island, 
Österrike, Jordanien, 
Marocko, Portugal, Spa-
nien, Ryssland, Storbri-
tannien, Algeriet, Pales-
tina 

1 Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien, Italien, Grek-
land, Nederländerna, 
Norge, Egypten, Jorda-
nien, Palestina, Israel, 
Polen 

1 - -

 
 

5.6 Utvecklingsinsatser inom internationellt ung-
domsutbyte  

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom internationellt ungdomsutbyte 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har under året utvecklat det internationella samarbetet på det ungdomspoli-
tiska området genom ett fördjupat erfarenhetsutbyte med den palestinska myndigheten, Canada, 
Bosnien och Hercegovina, Grekland, Japan, Ryssland, Kina, Turkiet, Ungern och Vitryssland. 
Ungdomsstyrelsens samarbete med andra myndigheter, såsom Svenska institutet, Sida, UD med 
flera har lett till att myndigheten också har kunnat involvera ungdomar och ungdomsledare i 
internationellt samarbete utanför de existerande ramarna för EU-programmet Ungdom.  
 
Myndigheten har under året fortsatt med riktade insatser för att inkludera nya användare i inter-
nationella aktiviteter, till exempel riktad information till invandrarföreningar och handikappför-
bund och ökad satsning på korttidsprojekt inom Europeisk volontärtjänst. Inkludering och del-
aktighet fortsätter att vara prioriterade områden både för myndigheten och för Europeiska kom-
missionen. Ofta går en större andel − över 50 procent − av den avsatta budgeten till stöd för 
unga som annars inte skulle ha möjlighet att delta i internationella aktiviteter. 
 
Myndigheten har fortsatt sitt arbete för jämställdhet inom Sverige och Europa, bland annat 
genom att medverka i de europeiska jämställdhetsseminarier som inleddes under 2003. Specifikt 
utmärks den konferens om jämställdhet som genomfördes i Istanbul av svenska och turkiska 
organisationer med stöd av Ungdomsstyrelsen, Svenska institutet och Generalkonsulatet i Tur-
kiet.  
 
Under 2004 har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts för att ta fram nya nationella ut-
bildningar för ungdomsledare kopplat till EU-programmet Ungdom. Den övergripande natio-
nella utbildningsstrategin har börjat ta form. De nya utbildningarna har underlättat rekryteringen 
av nya användare. Fokus på utbildningarna i Sverige och med svenska deltagare utomlands har 
varit inkludering, interkulturellt lärande och kulturell mångfald.  
 
Under 2004 utvecklade verksamhetsområdet ett långsiktigt och strukturerat arbete med Nätver-
ket för internationellt ungdomssamarbete (NIU). NIU består av 15 aktörer som är spridda över 
större delen av landet. Ungdomsstyrelsens avsikt är att genom NIU öka antalet ansökningar till 
EU-programmet Ungdom, Ungdomssamarbete i österled och Utbyte med utvecklingsländer 
samt att bidra till att höja kvaliteten i ansökningar och genomförda projekt. Vidare avser samar-
betet att stödja utvecklingen av nya metoder och arbetssätt inom området.  
 
Myndigheten samverkar med Sida under åren 2001–2004 för att genomföra pilotprojektet Ung-
domsutbyte med utvecklingsländer. Denna satsning kompletterar i stor utsträckning EU-pro-
grammet Ungdom och möjliggör för nya grupper i det svenska samhället att utveckla nya kon-
takter och samarbeten med utvecklingsländer. Målsättningen är att bidra till en demokratisk 
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samhällsutveckling genom ett stärkt civilsamhälle. Intresset för utbyten med utvecklingslän-
der ökar och efterfrågan på medel har även under 2004 överstigit de medel som finns tillgäng-
liga. Under 2004 genomfördes en utvärdering av pilotprojektet som ska ligga till grund för Sidas 
beslut om pilotprojektet ska fortsätta i någon form. 
 
Under 2004 påbörjades arvsfondssatsningen Ungdomssamarbete i österled. Ungdomsstyrelsen 
har arbetat aktivt med att stödja att ungdomsföreningar utvecklar kompetens och kontakter för 
samarbete med liknande organisationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryss-
land och Ryssland. Bland annat har myndigheten arrangerat och medverkat i kontaktskapande 
möten i Polen, Ryssland och Sverige. I syfte att öka tillgängligheten har myndigheten även 
utvecklat ett system för on-line-ansökningar. Satsningar med hjälp av Allmänna arvsfonden är 
av stor betydelse för utvecklingen av verksamhetsområdet och ger svenska ungdomar och ung-
domsledare ökade möjligheter till internationella samarbeten.  
 
Ungdomsstyrelsen fick under 2004 i uppdrag att inom ramen för regeringens demokratisatsning 
fördela 4 miljoner kronor i bidrag till aktiviteter som uppmuntrade ungdomar att rösta i valet till 
Europaparlamentet den 13 juni 2004. De 51 projekt som beviljades stöd genomförde många 
olika aktiviteter som till exempel informationsträffar, seminarier, skolbesök, teater- och konst-
projekt. Stöd utgick även till olika typer av webb- och internetprojekt samt till produktion av 
informationsmaterial, film och tidningar.  
 
I samarbete med Mobilitas, den ungerska motsvarigheten till Ungdomsstyrelsen, ansvarar myn-
digheten sedan 2002 för Information Resource Centre (IRC), ett av flera resurscenter inom EU-
programmet Ungdom. IRC har som främsta uppgift att driva Youthnet, en webbplats för intern 
kommunikation mellan kommissionen och de olika nationella kontoren inom EU-programmet 
Ungdom. Under 2004 förbättrades funktionerna för informationshantering och kommunikation 
inom Youthnet. 
 
 

5.7 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsområdet är att stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering 
i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt 
stöd till metodutveckling inom ungdomsutbytet.  
 
Halvtidsutvärderingen av EU-programmet Ungdom visade hur ungdomars deltagande i pro-
grammet hade betydelse för deras interkulturella förståelse och inkludering i samhället. Myn-
dighetens insatser för att nå målet har under 2004 varit fokuserade på att vidareutveckla 
bidragsgivning och metoder inom både EU-programmet ungdom och de andra utbytespro-
grammen.  
 
Bidragsgivning 
Antalet ansökningar inom EU-programmet Ungdom blev lägre 2004 än året innan, men andelen 
beviljade projekt ligger på samma nivå. Under året har det även skett en 30-procentig ökning av 
antalet deltagare. Det är i stort sett jämn könsfördelning bland deltagarna, förutom inom Euro-
peisk volontärtjänst, där kvinnorna fortfarande dominerar. Andelen nya användare har ökat nå-
got. De flesta delprogram har inte haft någon större förändring i sin geografiska spridning sedan 
förra året, dock med undantaget för projekt med tredje land, som har blivit fler och har varit 
bättre spridda i landet. Dessa projekt har dessutom samarbetat med ett större antal länder och 
regioner än tidigare. Det är fortsatt en stor andel nya ansökare inom EU-programmet Ungdom, 
38 procent. I genomsnitt har 53 procent av den utdelade budgeten fördelats till ungdomar som 
vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang, en minskning med knappt 4 procentenheter 
från 2003. 
 
Genom Allmänna arvsfondens satsning på Ungdomssamarbete i österled, Sidas pilotsatsning 
kring Ungdomsutbyte med utvecklingsländer samt satsningen inför Europaparlamentsvalet har 
myndigheten nått en mängd nya aktörer som är intresserade av internationellt ungdomsutbyte. 
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Dessa projektsatsningar har stärkt ungdomars interkulturella förståelse och den allmänna förstå-
elsen för värdet av internationella projekt har ökat bland målgruppen. 
 
Metodutveckling 
Under 2004 har fokus för Ungdomsstyrelsen varit att höja kvaliteten på projekt och handlägg-
ning. Samtidigt har myndigheten påbörjat förberedelserna inför EU:s nya ungdomsprogram för 
perioden 2007–2013, bland annat genom att utveckla en utbildningsstrategi och bygga upp ett 
nationellt nätverk av aktörer inom området.  
 
Ungdomsstyrelsen har arbetat strategiskt med att utveckla nya utbildningsmoduler för de olika 
delprogrammen. Myndighetens egeninitierade kursverksamhet (NA-aktiviteter) har mer än för-
dubblats under 2004 och haft deltagare från hela landet. Det har varit en 60-procentig ökning av 
antalet deltagare som fått möjlighet att utveckla sina metoder och sin interkulturella förståelse 
genom att delta i kurser, informationstillfällen och annat.  
 
Nätverket för internationellt ungdomssamarbete (NIU) har påbörjat sitt arbete med att sprida 
erfarenheter och information kring möjligheterna att arbeta internationellt till aktörer på lokal 
och regional nivå. Eftersom 2004 kan ses som ett initieringsår, kommer effekterna av detta 
framför allt att märkas under kommande år. 
 
Ungdomsstyrelsen har genom sin representation i referensgrupperna för Ungdomsprogrammets 
resurscentra i sydöstra Europa samt östra Europa och Kaukasus, haft möjlighet att aktivt delta i 
att utveckla nya konceptutbildningar, bland annat gender-utbildningar.  
 
Under året har Ungdomsstyrelsen även arbetat aktivt med att öka erkännandet av den icke for-
mella utbildningen, bland annat genom kontakter med Valideringsdelegationen.  
 
Ungdomars egna aktiviteter har stimulerats genom satsningen inför Europaparlamentsvalet som 
pågick under 2004. Satsningen bidrog till metodutveckling hos de organisationer som fick stöd 
av Ungdomsstyrelsen för att genomföra aktiviteter inför Europaparlamentsvalet.  
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6 Organisationsstyrning 

Verksamhetsmål 1: 

Ungdomsstyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksam-
heten ändamålsenlig kompetens. 
 
Återrapportering: 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörj-
ningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för 
myndighetens kompetensförsörjning under 2005, 2006 respektive 2007. 
 
 

6.1 Myndighetens mål för kompetensförsörj-
ningen 

Redovisning av måluppfyllelse och vidtagna åtgärder 2004 
Ungdomsstyrelsen har som mål att utveckla, behålla och rekrytera den kompetens som är nöd-
vändig för att uppnå verksamhetens mål. Sammantaget har Ungdomsstyrelsens mål för kompe-
tensförsörjningen uppnåtts enligt nedan. 
 
Mångfald 
Målet för 2004 var att fortsätta arbetet med att rekrytera personal med utländsk bakgrund. Upp-
skattningsvis har mer än en fjärdedel av personalen utländsk bakgrund, vilket är i linje med 
myndighetens mål och i enlighet med de mål som regeringen har ställt upp för statliga myndig-
heter. 
 
Åldersfördelning, könsfördelning 
Målet för 2004 var att myndigheten skulle ha en medelålder på cirka 36 år samt att åstadkomma 
en jämnare könsfördelning på myndigheten som helhet och på enheter/verksamhetsområden.  
 
Under 2004 var medelåldern 37 år och könsfördelningen 63 procent kvinnor och 37 procent 
män. Andelen män har ökat med två procentenheter mellan 2003 och 2004. Åldersspridningen 
var mellan 22 och 58 år. Målet uppfylldes delvis under 2004. 
 
Personalomsättning 
Målet för 2004 var att inte öka rörligheten. Personalomsättningen ökade dock från 9 procent 
2003 till 15 procent 2004. Ungdomsstyrelsen har därmed inte uppnått sitt mål under 2004. De 
flesta anställningar som gjordes förra året var ersättare till föräldralediga och personal som be-
viljats tjänstledighet för att prova på annat jobb.  
 
Personalförsörjning 
Ungdomsstyrelsen har många bra och kompetenta sökande till lediga tjänster. I genomsnitt har 
det varit 250−300 sökande till varje ledig tjänst under 2004. Sammanlagt 10 personer har an-
ställts under 2004 (administrativ personal, handläggare, utvecklare, utredare m.m.) Könsfördel-
ningen har också jämnats ut, fler män söker lediga tjänster än tidigare år. 
 
Handlingsplan för kompetensförsörjning 
Under 2004 planerade Ungdomsstyrelsen att ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning 
med tidsplan och aktiviteter som kompetensinventering, behovsanalys och kompetensstrategi 
för hela Ungdomsstyrelsen. Målet uppfylldes inte under 2004. Arbetet kommer att påbörjas 
under 2005.  
 
Sammantaget har måluppfyllelsen av ovanstående punkter bidragit till myndighetens verksam-
het. För att uppfylla målen beslutade Ungdomsstyrelsen 2003 bland annat om en policy för re-
kryteringsarbetet på myndigheten. 
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Redovisning av mål för kompetensförsörjningen 2005 respektive 2006 och 2007 
 
Långsiktig kompetens 
Ungdomsstyrelsens kompetensförsörjningsprojekt (se ovan) ska påbörjas under våren 2005. 
Myndigheten har för avsikt att ansöka om medel från Utvecklingsrådet. Arbetet kommer att 
genomföras av en partsgemensamt tillsatt arbetsgrupp och vi beräknar att slutföra arbetet under 
2005. Rent generellt har Ungdomsstyrelsens verksamhetsområden behov av medarbetare med 
högskoleutbildning eller annan relevant utbildning och/eller bakgrund från kommunal eller stat-
lig förvaltning. I myndighetens kompetensförsörjningsprojekt ingår att analysera behov av 
kompetens på kortare och längre sikt. 
 
Mångfald, jämställdhet, åldersfördelning och rörlighet 
Ungdomsstyrelsen har som fortsatt mål att rekrytera personal med skiftande bakgrund för att 
behålla den mångfald som finns på myndigheten. Målet är att en fjärdedel av personalen ska ha 
utländsk bakgrund. Ungdomsstyrelsen kommer att fortsätta arbetet med att öka andelen män i 
personalen. Målet är att andelen män ska vara minst 40 procent. Ungdomsstyrelsen kommer 
även i fortsättningen att sträva efter en medelålder i personal på cirka 36−37 år. Myndigheten 
har också som mål att minska personalomsättningen under kommande år till cirka 10 procent. 
Ungdomsstyrelsen är dock en av de myndigheter som är föreslagna att utlokaliseras till Karl-
stad/Kristinehamn. Om riksdagen fattar beslut om en utlokalisering, så kommer myndigheten att 
få stora problem med sin kompetensförsörjning under många år framåt. Det finns då en stor risk 
att rörligheten kommer att öka väsentligt de närmaste åren. För att uppnå målen fortsätter 
myndigheten sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsplats ur alla aspekter, främst att arbeta för 
att de anställda har ett stort mått av ansvar och själv ständighet i sitt arbete samt möjligheter till 
vidareutveckling. Enligt medarbetarundersökningen (se avsnitt 6.3) är personalen mycket nöjd 
med Ungdomsstyrelsen som arbetsplats. I dagsläget ser inte Ungdomsstyrelsen några problem 
med att rekrytera personal. 
 
Chefsutveckling  
Kompetensförsörjningen för Ungdomsstyrelsens chefer har under år 2004 varit nära kopplad till 
medarbetarnas kompetensutbildning, framför allt till genomförandet av den nya ungdomspoliti-
ken. Flera chefer har vid sidan av detta deltagit i etablerade nätverk inom den egna professio-
nen. Under 2005 och de närmast följande åren ska specifika insatser riktade mot chefgruppen 
genomföras. Det gäller såväl utvecklingsinsatser för att vidareutveckla ”teamkänslan” och led-
ningskompetensen som utformandet av individuella program. Ett annat mål är att samtliga che-
fer under det närmaste året ska kunna knytas till olika chefsnätverk. 
  
Generella utbildningar för personalen 
Ungdomsstyrelsen har målsättningen att även fortsättningsvis erbjuda myndighetsgemensam 
utbildning i data, språk, introduktion av nyanställd personal, utbildningsprogram för nyanställda 
handläggare i staten samt förvaltningsrätt. 
 
Utvecklingssamtal 
Inför varje nytt verksamhetsår genomför chefer för verksamhetsområden och stabsfunktioner 
utvecklingssamtal med samtliga medarbetare för avstämning av arbetssituation, arbetsmiljö och 
kompetensutveckling. 
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Redovisning av åtgärder för att minska och förebygga ohälsa 
Vägen till minskad ohälsa är enligt Ungdomsstyrelsens bedömning att skapa ett öppet och sti-
mulerande arbetsklimat. Ungdomsstyrelsen har beslutat om en arbetsmiljöpolicy med tillhörande 
handlingsplaner. En partsgemensam arbetsgrupp tillsatt av generaldirektören leder det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten. Arbetsmiljögruppen arbetar löpande med aktuella 
arbetsmiljöfrågor, främst kopplade till den fysiska arbetsmiljön. Skyddsombuden genomför varje 
år en arbetsmiljörond tillsammans med administrativ chef.  

Ungdomsstyrelsen erbjuder medarbetarna friskvårdsbidrag. Detta användes av 29 personer 
av i genomsnitt 41 anställda under 2004. Myndigheten erbjuder också hälsokontroller till 
personalen vart tredje år och löpande möjlighet till personlig ergonomisk rådgivning för 
utformningen av den egna arbetsplatsen. En medarbetarundersökning genomförs varje år för 
att följa personalens syn på sin arbetssituation. 

Ungdomsstyrelsen har en flexibel arbetsorganisation samt ett projektinriktat arbetssätt. 
Arbetstidsavtalet ger goda möjligheter att förena arbete med fritid och ansvar för familj. 
Myndighetens strategiska plan för åren 2005−2008 är inriktad på att åstadkomma en bättre 
balans mellan aktiviteter, ekonomi och tillgänglig personal för att ytterligare förbättra 
arbetsmiljön. 

Cheferna ska, i samråd med administrativ chef, följa upp sjukfrånvaron på respektive verk-
samhetsområde/stabsfunktion och på hela myndigheten. Ledningsgruppen ansvarar för att 
rutiner skapas för avlastning vid sjukfrånvaro som pågår längre än en vecka. 

Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid var 1,9 procent år 2004 (1,7 procent år 
2003). 

Målet är att fortsätta arbetet med ovanstående åtgärder under 2005 respektive 2006 och 2007. 

Andra kompetensförsörjningsfrågor 
De så kallade trygghetspengarna har Ungdomsstyrelsen i huvudsak använt till utbildningar som 
breddar kompetensen samt förstärker ledarskap/medarbetarskap. Ungdomsstyrelsen kommer 
även fortsättningsvis att disponera medlen inom samma områden. 

Verksamhetsmål 2: 

Ungdomsstyrelsen ska bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att målen för den natio-
nella ungdomspolitiken uppnås. 
 
Återrapportering:  
Ungdomsstyrelsen ska redogöra för: 
 

• Målgruppernas bedömning av myndighetens verksamhet (all verksamhet respektive de 
olika verksamhetsgrenarna). 

• De anställdas bedömning av arbetssituationen. 
• Genomsnittlig tid för kompetensutveckling per anställd. 
• Antalet besök på myndighetens webbplats (dels totalt för myndigheten, dels uppdelat på 

verksamhetsgren). 
• Vilka metoder som myndigheten i sin verksamhet har använt för att ta till vara ungdo-

mar som en resurs. 
 
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2005-02-17  
ÅRSREDOVISNING 2004  

 

55 (74) 

6.2 Målgruppernas bedömning av myndighetens 
verksamhet 

Målgruppernas bedömning av myndighetens verksamhet (all verksamhet respektive de olika 
verksamhetsgrenarna) 

 
Genomförande och utfall: 
Under hösten 2004 gav Ungdomsstyrelsen företaget Temo i uppdrag att genomföra en så kallad 
kundundersökning. Undersökningen var en uppföljning av en i det närmaste identisk undersök-
ning som myndigheten lät Temo göra under hösten 2002 respektive 2003.  
 
Undersökningen, som är internetbaserad, vänder sig till personer inom myndighetens målgrup-
per som har nära kontakt med Ungdomsstyrelsen (”kvalificerade kunder”). Undersökningen 
2004 omfattade 184 personer (nettourval 274 personer). Svarsfrekvensen låg på 67 procent, 
vilket är en högre svarsfrekvens än som uppnåtts i någon av de två tidigare undersökningarna. 
 
Sammanfattningsvis får myndigheten goda resultat i undersökningen, även om nivån sjunkit 
något i jämförelse med de föregående mätningarna, 80 procent (89 procent 2003) är nöjda med 
Ungdomsstyrelsens service. Detta är en betydligt större andel jämfört med värdet i Temos data-
bas för statliga verk som ligger på cirka 50 procent nöjda kunder. 
 
Förtroendet för Ungdomsstyrelsen fortsätter att vara mycket gott; 78 procent svarar att så är 
fallet (88 procent 2003). I Temos databas ligger genomsnittet på cirka 60 procent.  
 
Områden som av målgrupperna bedöms som speciellt starka är information och myndighetsut-
övning. Klagomålshantering är ett förbättringsområde. Målgruppens bedömning av Ungdoms-
styrelsens hantering av klagomål är dock väsentligt bättre än genomsnittet för myndigheter. 
 
Sammanställning av andelen nöjda med Ungdomsstyrelsens service 

 2004  
Andel (%) 

2003  
Andel (%) 

2002  
Andel (%) 

Personalens tillgänglighet 86 87 87 
Hantering av ditt ärende 70 79 76 
Information 78 85 77 
Kunskap och kompetens hos personalen 78 79 77 
Kunskapsutbyte och samverkan hos perso-
nalen 

73 81 74 

Hantering av klagomål 57 67 60 
Förmågan till utveckling och förnyelse 65 73 74 
Kommunikationsverktyg 77 84 81 
Myndighetsutövning 78 86 78 
Totalt 80 89 85 

 
Sammanställning på verksamhetsgrenar, andelen nöjda i målgruppen 
Verksamhetsgrenar 2004  

Andel (%) 
2003  

Andel (%) 
2002  

Andel (%) 
Nationell ungdomspolitik 75 91 77 
Kommunal ungdomspolitik 94 92  94 
Fritid och föreningsliv 60 71 76 
Internationellt ungdomsutbyte 91 95 89 
Totalt  80 89 84 
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Förtroende för Ungdomsstyrelsen, jämförelse mellan målgrupper, procent 
Verksamhetsgrenar 2004 

Andel (%) 
2003 

Andel (%) 
2002 

Andel (%) 
Nationell ungdomspolitik 77 81 73 
Kommunal ungdomspolitik 87 98 94 
Fritid och föreningsliv 58 71 82 
Internationellt ungdomsutbyte 93 95 89 
Totalt 78 88 83 

 
 

6.3 Bedömning av arbetssituation 

De anställdas bedömning av arbetssituationen 
 
Medarbetarundersökningen gjordes för första gången 2003, varför inga jämförelser kan göras 
med 2002. 
 
Ungdomsstyrelsen genomförde en medarbetareundersökning under våren 2004 via Temo. 
Undersökningen genomfördes som en webbenkät. Totalt bestod urvalet av 44 personer och 44 
svar inkom. Temo har tagit fram ett sammanfattande mått, ett så kallat medarbetarindex, som är 
ett genomsnitt av andelen nöjda medarbetare inom de centrala frågeområdena; förutsättningar i 
organisationen, personlig arbetssituation, samverkan och kunskapsdelning, stress, handlings-
kraft, målgruppsrelation och ledarskap. I rapporten jämförs Ungdomsstyrelsens resultat med 
andra organisationer och företag i Temos databas. Denna jämförelse benämns Temo Bench.  
 
Genomförande och utfall: 
Medarbetarindex för Ungdomsstyrelsen ligger totalt på 68 (53, 2003). Det är ett index som är 
högre än för Temo Bench som ligger på 59. Det finns ingen större skillnad mellan män och 
kvinnor i medarbetarindex. Dock är kvinnorna mer nöjda när de bedömer sin totala arbetssitua-
tion på Ungdomsstyrelsen jämfört med männen. De som har arbetat kortare tid än två år samt de 
som har arbetat i mer än fem år är mer nöjda med sin personaliga arbetssituation än övriga. När 
medarbetare själva får bedöma sin arbetssituation uppger 84 procent (71 procent, 2003) att de 
sammanfattningsvis är nöjda med denna. Detta är högre än genomsnittet i Temo Bench som har 
i genomsnitt 64 procent nöjda medarbetare.  
 
 

6.4 Kompetensutveckling 

Genomsnittlig tid för kompetensutveckling per anställd 
Återrapporteringskravet tillkom under 2003, varför ingen jämförelse kan göras med 2002. 

 
Genomförande och utfall: 

Den genomsnittliga tiden för kompetensutveckling under 2004 var 66,6 timmar per anställd 
jämfört med 43,8 timmar per anställd 2003. Den huvudsakliga förklaringen till den stora 
ökningen av kompetensutvecklingen är två tillfällen där näst intill hela myndigheten deltagit, 
tillsammans står dessa tillfällen för 880 timmar. Räknar vi bort dessa två tillfällen har kompe-
tensutvecklingen per anställd ändå ökat något till 45,7 timmar per anställd.  
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6.5 Besök på myndighetens webbplats 

Antalet besök på myndighetens webbplats (dels totalt för myndigheten, dels uppdelat på verk-
samhetsgren) 

 

Genomförande och utfall: 

Avdelning 2004 2003
   

Besök per verksamhetsgren   
Kommunal ungdomspolitik 67 318 46 145

Nationell ungdomspolitik 39 276 43 393

Internationellt ungdomsutbyte 283 159 251 383

Fritid och föreningsliv 144 070 115 945

   

Besök på övriga avdelningar   
Om oss 112 339 86 397

Publikationer 128 719 66 191

In English 18 855 22 273

Brus 93 841 52 249

Ungt föreningsliv 38 996 28 764

Nyheter & Press 219 378 108 475

Summa 1 145 951 821 215
Mätning utifrån verksamhetsområden gjordes för första gången 2003, varför inga jämförelser kan göras med 2002. 

 
 

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: 

Ungdomsstyrelsens olika verksamhetsområden har olika målgrupper och stora delar av myndig-
hetens verksamhet riktar sig snarare till dem som arbetar med ungdomar än till ungdomarna 
själva. Trots detta finns perspektivet att ta tillvara ungdomars engagemang som en resurs, med i 
arbetet. Beroende på aktivitet används olika metoder. 
 
• Ur ett brukarperspektiv är unga en viktig målgrupp för olika statliga insatser och myndigheten 
behöver därför kunskap om deras syn på verksamheten. 
• Ur ett kompensatoriskt perspektiv kan man argumentera för att många unga på grund av sin 
ålder har bristande erfarenhet av offentlig verksamhet och kan behöva 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). 
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De metoder som har använts 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 

 
Nationell ungdomspolitik  
Inom verksamhetsområdet nationell ungdomspolitik har unga varit en resurs inte bara för Ung-
domsstyrelsen utan även för andra myndigheter. Ungdomsstyrelsen har bjudit in ungdomsorga-
nisationer till dialog om den nationella ungdomspolitiken genom Landsrådet för Sveriges Ung-
domsorganisationer, LSU. Inom verksamhetsområdet har unga tagits tillvara som en resurs 
främst utifrån ett verksamhetsperspektiv. 
 
Ungdomsstyrelsen bjöd in sex ungdomsorganisationer att skriva var sitt bidrag till 2004 års 
uppföljning av den nationella ungdomspolitiken; RFSL Ungdom, Tech group, Peace Quest, 
Romska ungdomsförbundet, Förbundet Unga Rörelsehindrade och Elevorganisationen. De fick 
uppdraget att utifrån sina egna verksamheter reflektera över var sitt tema: jämlikhet, jämställd-
het, informellt lärande, integration, inflytande och unga som resurs. Bidragen publicerades i 
rapporten Ung 2004 – Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken tillsammans 
med myndigheternas redovisningar av ungdomspolitikens 32 delmål. 
 
Kommunal ungdomspolitik 
Inom verksamhetsområdet kommunal ungdomspolitik arbetar Ungdomsstyrelsen för att påverka 
tjänstemän och politiker i kommunerna och få dem att inse vikten av att unga är delaktiga i 
utvecklingen av den kommunala ungdomspolitiken.  
 
LUPP-projektet (se avsnitt 3,6) är det projekt som inom det kommunala området tydligast har 
tagit tillvara unga som en resurs. Flera av de kommuner som har genomfört enkätundersök-
ningen har tagit in ungas syn på resultatet och arbetat vidare med dessa i kommunala handlings-
planer. Även inom det kommunala verksamhetsområdet har det handlat om att se unga som en 
resurs utifrån ett verksamhetsperspektiv, men delvis även ur ett brukarperspektiv. 
 
I samband med Ungdomsstyrelsens rikskonferens genomförde ungdomsorganisationen Vi Unga 
en jämställdhetsmätning av konferensen. Utöver arbetet med att utbilda elever och genomföra 
själva mätningen fick Vi Unga i uppdrag att presentera resultatet av mätningen på konferensens 
sista dag, samt att skriva en rapport om utfallet av mätningen till Ungdomsstyrelsen. Mätningen 
visade att konferensen var relativt jämställd. 
 
Fritid och föreningsliv 
Inom verksamhetsområdet fritid och föreningsliv har unga tagits tillvara som en resurs utifrån 
ett brukarperspektiv, då unga har varit en direkt målgrupp för verksamheten. Men även verk-
samhetsperspektivet har varit viktigt i arbetet. Ungt föreningsliv är en särskild webbplats som 
utvecklats genom ett informationssamarbete mellan Ungdomsstyrelsen och AB Svenska Spel. 
Webbplatsens syfte är att synliggöra den lokala verksamhet som bedrivs inom Sveriges ung-
domsorganisationer och att visa på den resurs unga föreningsengagerade utgör i samhället. På 
webbplatsen finns bland annat information om föreningarnas lokala verksamhet i form av 
reportage, föreningsfakta, ett nyhetsbrev och praktiska tips för föreningslivet. 
 
Ungdomsstyrelsen har under de senaste tre åren handlagt en projektsatsning med stöd av All-
männa arvsfonden, kallad Ungas egen organisering. Det övergripande syftet med projektsats-
ningen har varit att stärka ungas inflytande i samhället såväl inom ramen för det etablerade 
föreningslivet som i nya former av organisationer. Inom satsningen gavs stöd till projekt som 
bland annat syftade till att utveckla metoder och arbetssätt för att bättre ta tillvara unga som en 
resurs i föreningars verksamhet och i samhället i övrigt.  
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Under de senaste åren har en särskild konferens arrangerats för att föra en dialog med ungdoms-
organisationerna om förändrade regler och föreskrifter inom statsbidrag till ungdomsorganisa-
tioner. Här har synpunkter från ungdomsorganisationerna setts som en viktig källa för vidareut-
veckling av regelverk och handläggningspraxis. 
 
Internationellt ungdomsutbyte
Inom verksamhetsområdet internationellt ungdomsutbyte har unga tagits tillvara som en resurs 
främst utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, men delvis även utifrån ett verksamhetsperspek-
tiv. Unga har medverkat aktivt i processen kring ansökningar inom EU-programmet Ungdom. 
De har också deltagit som representanter från olika ideella organisationer eller individuellt i 
Ungdomsstyrelsens verksamhet nationellt och internationellt. Ungdomsstyrelsen har ansett det 
vara viktigt att det är unga representanter som möter ministrar i EU, som deltar i nätverk och 
delegationsresor till andra länder. På europeisk nivå har svenska ungdomar deltagit i två konfe-
renser där temat har varit Unga som resurs. Syftet har varit att unga i Europa skulle få göra sina 
röster hörda och möta europeiska politiker. 
 
Unga som har praktisk erfarenhet från programmet har förmedlat sina erfarenheter till andra 
unga vid utbildningar och avresekurser. Ungas individuella erfarenheter och kunskaper har 
bidragit till ett ökat intresse för Ungdomsstyrelsens verksamhet och en ökad kompetens hos nya 
användare, involverade organisationer och föreningar.  
 
Verksamhetsområdet har under året initierat en helt ny nationell utbildning (iPUSS I och II) 
med syfte att stärka och uppmuntra unga ledare att delta i delprogrammen Europeisk volontär-
tjänst och Ungdomsutbyte. Intresset för dessa utbildningar som skett i samarbete med en lokal 
samarbetspart har varit stort.  
 
För att nå unga som vanligen inte reser utomlands har Ungdomsstyrelsen samarbetat med lokala 
aktörer och organisatörer som har goda kontakter med målgruppen. Under 2004 fördjupades 
därför samarbetet med myndighetens nationella Nätverk. 
 
 

6.7 Bedömning av resultat 

Ungdomsstyrelsens bedömning är att myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och att verk-
samheten bidrar till att målen för den nationella ungdomspolitiken uppnås. En viktig indikator 
på om Ungdomsstyrelsen bedriver en effektiv verksamhet är i vilken utsträckning myndighetens 
målgrupper upplever att myndigheten är en resurs i deras arbete. Två av tre, 67 procent, uppger 
att så är fallet i myndighetens nöjd-kund-undersökning för 2004. Denna höga siffra i kombina-
tion med positiva svar på flera punkter från myndighetens medarbetare i 2004 års medarbetar-
enkät, tyder på att verksamheten i stora stycken drivs effektivt.  
  
Skälen till att myndighetens verksamhetsområden på flera punkter fick lägre omdömen än tidi-
gare i den senaste nöjd-kund-undersökningen ska analyseras. (Målgruppernas omdömen om 
Ungdomsstyrelsens arbete är dock fortsatt mycket goda.) Ett preliminärt antagande är att sena-
reläggandet av propositionen om ungdomspolitiken, vilket medförde att en del av myndighetens 
verksamhet och produktioner fick skjutas upp, bidrog negativt. En annan orsak kan vara att 
urvalet av målgruppen för undersökningen delvis förändrades och att denna nya grupp varit mer 
kritisk än den tidigare. Genom denna förändring blev målgruppsurvalet dock mer rättvisande. 
Förändringen bidrog dessutom till en högre svarsfrekvens. Svaren från nästa undersökning hös-
ten 2005 kan naturligtvis också ge värdefull information huruvida nedgången var temporär eller 
något som målgrupperna uppfattar som mer bestående. 
  
För att utveckla och förbättra myndighetens rutiner och organisation pågår ett fortlöpande arbete 
där medarbetare, fackliga organisationer, ledning, departement, andra berörda myndigheter och 
Ungdomsstyrelsens målgrupper på olika sätt bidrar med synpunkter.  
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Den genomsnittliga tiden för kompetensutveckling bedömer vi som hög men det är viktigt att gå 
vidare och se hur den fördelas och kopplas till kompetensförsörjningsbehov inför myndighetens 
fortsatta utveckling.  
  
Webbplatsen har även detta år genomgått stora förändringar och antalet besökare fortsätter att 
öka. 
  
Samtliga verksamhetsområden integrerar frekvent ungas synpunkter i sitt arbete. Detta bidrar 
dels till att ungas åsikter utvecklar myndighetens arbetsformer, dels till att beslutsfattare på 
nationell nivå får tar ta ställning till ungas olika uppfattningar. 
  
För en mer fördjupad bedömning av resultatet, se även kapitel 1.2. 
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7 Administration och beräkningsgrunder 
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet. I den administra-
tiva verksamheten ingår: 
 
0,75 generaldirektör, 0,25 tf generaldirektör, 1 administrativ chef, 2 ekonomihandläggare, 1 
registrator med ansvar för arkiv, 1 drift- och nätverksansvarig, 1 administrativ assistent och 0,90 
receptionist/telefonist = 7,9 årsarbetskrafter. 
 
Tillämpad schablon för myndighetsgemensam kostnad (MGK) 
Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader)  
uppgick den 31 december 2004 till 11 468 tkr. 
 
Antal årsarbetskrafter var 39,25 personer. 
 
Antal personer som MGK ska fördelas på är 39,25 - 7,9 (administrativ personal) = 31,35 per-
soner. 
 
Genomsnitt MGK per person är 11 468 tkr delat med 31,35 personer = 365,81 tkr per person. 
 
 
Myndighetens informationsinsatser 
 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering, budgetåren 2004, 2003 och 2002 i tkr 
 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 Budgetåret 2002 
Kostnader  
Lön inkl MGK 5 985 4 848 4 210 
Övriga driftkostnader 963 1 039 1 433 
Summa kostnader 6 948 5 887 5 643 
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29.1 6 714 5 676 5 411 
Arbetsmarknadsverket 114 86 0 
Intäkter 120 125 232 
Summa finansiering 6 948 5 887 5 643 
 
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering fördelas jämt på de fyra verksam-
hetsgrenar som återfinns i de tidigare avsnitten avseende budgetåren 2004 och 2003. Förutom 
anslagsmedel finansieras informationsverksamheten med medel från Arbetsmarknadsverket för 
en anställd med lönebidrag.  
 
Informationsinsatsernas kostnader, intäkter samt finansiering har inte fördelats för jämförelse-
året 2002 då myndigheten från och med budgetåret 2003 är indelad i fyra nya verksamhetsgre-
nar.  
 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 
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8 Ekonomisk redovisning 
 

8.1 Resultaträkning 

 
(belopp anges i tkr) 
 Not 2004 2003

Verksamhetens intäkter  

Intäkter av anslag  26 379 23 944

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  588 981

Intäkter av bidrag  7 669 9 492

Finansiella intäkter 2 35 8

Summa  34 671 34 425

  

Verksamhetens kostnader   

Kostnader för personal 3 -21 389 -21 755

Kostnader för lokaler  -3 079 -3 110

Övriga driftkostnader   -9 475 -9 360

Finansiella kostnader 4 -18 -60

Avskrivningar och nedskrivningar  -427 -458

Summa  -34 388 -34 743

  

Verksamhetsutfall  283 -318

  

Transfereringar  

Medel som erhållits från statsbudgeten för  

finansiering av bidrag  78 460 80 430

Medel som erhållits från myndigheter  

för finansiering av bidrag  7 253 4 590

Lämnade bidrag   -85 713 -85 020

Saldo  0 0

  

Årets kapitalförändring 5 283 -318
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8.2 Balansräkning 

 
(belopp anges i tkr) 

 Not 2004-12-31 2003-12-31 
TILLGÅNGAR   
   
Materiella anläggningstillgångar   
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 6 1 119 657 
Summa   1 119 657 
   
Fordringar   
Kundfordringar 7 48 1 129 
Fordringar hos andra myndigheter 8 673 719 
Övriga fordringar 9 288 457 
Summa  1 009 2 305 
   
Periodavgränsningsposter 10   
Förutbetalda kostnader   853 809 
Upplupna bidragsintäkter   1 970 2 009 
Summa   2 823 2 818 
   
Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 11 40 292 40 112 
   
Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 12  487 0 
Summa  487 0 
   
SUMMA TILLGÅNGAR  45 730 45 892 
   
SKULDER OCH KAPITAL   
   
Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring 13 -1 758 -1 440 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen   283 -318 

Summa  -1 475 -1 758 
   
Skulder m.m.   
Lån i Riksgäldskontoret 14 1 075 657 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 12 0 683 
Skulder till andra myndigheter 15 558 831 
Leverantörsskulder  1 962 1 523 
Övriga skulder 16 39 443 40 235 
Summa   43 038 43 929 
   
Periodavgränsningsposter 17   
Upplupna kostnader   1 620 1 863 
Oförbrukade bidrag   2 547 1 858 
Summa   4 167 3 721 
   

SUMMA SKULDER OCH KAPITAL  45 730 45 892 
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8.3 Anslagsredovisning 

(belopp anges i tkr) 

 
ANSLAG    

Nomenklatur 
(inkl benämning) 

Not Ingående 
överförings-

belopp 

Årets till-
delning 

enligt regle- 
ringsbrev 

Indrag-
ning 

 
 
 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överförings-

belopp 
 

17 29:1    

Ramanslag, Ungdoms-
styrelsen 

 530 18 975 19 505 19 445 60

    
17 29:2.1    

Ramanslag, 
Statsbidrag till ung-
domsorganisationer 
 

 
 

18 1 73 300 -1

 
 

73 300 

 
 

73 205 95

17 29:2:2    

Ramanslag, 
Nationellt kontor för  
EU-program 

 
 

18 67 2 500

 
 

2 567 

 
 

2 566 1
    
17 29:2:3    
Ramanslag, 
Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 

 

30 6 000

 
 

6 030 

 
 

5 623 407
    
17 30:2:2    
Ramanslag, 
Ungdomars nyttjande 
av samlingslokaler 
 

 

0 4 000

 
 

4 000 

 
 

4 000 0

Summa anslag  628  104 775 -1 105 402 104 839 563
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8.4 Finansieringsanalys 

(belopp anges i tkr) 
 

 Not 2004 2003  

Drift     

Kostnader 19  -33 961  -34 285 
     
Finansiering av drift     

Intäkter av anslag 26 379 23 944  
Intäkter av avgifter och ersättningar 588 981  
Intäkter av bidrag 7 669 9 492  

Övriga intäkter 35 8  

Summa medel som tillförts för finansiering 
av drift 

 34 671  34 425 

     

Minskning (+) av kortfristiga fordringar  1 291  -315 
Minskning (-) av kortfristiga skulder -235  20 721 

     
Kassaflöde från drift      1 766  20 546 
     
Investeringar     

Investeringar i materiella tillgångar -889 -343  

Summa investeringsutgifter   -889  -343 
     
Finansiering av investeringar     

Lån från Riksgäldskontoret 844 353  
- amorteringar -426 -458  

Summa medel som tillförts för finansiering 
av investeringar 
 
Förändring av kortfristiga fordringar 
och skulder 

  
418

55

  
-105 

 
 

0 
     

  -416  
   

 
Kassaflöde till investeringar -448 
  
 
Transfereringsverksamhet 

    

Lämnade bidrag -85 713 -85 020  

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -85 713  -85 020 
   

7 253

Finansiering av transfereringsverksam-
het 

  

Medel från statsbudgeten för finansiering 
av bidrag 

78 460 80 430  

Medel som erhållits från andra myndigheter 
för finansiering av bidrag 

 
4 590 

 

Summa medel som tillförts för finansiering 
av transfereringsverksamhet 

  
85 713

  
85 020 

  

0 

 
Kassaflöde från transfereringsverksam-
het 0
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Likvida medel vid årets början 

 
  2004  2003 
     
Förändring av likvida medel  1 350  20 098 
    
Specifikation förändring av likvida medel     
    

 39 429  19 331 
Ökning (+) av tillgodohavande hos    
Riksgäldskontoret-räntekonto  1 170  944 
Ökning (+) av avräkning med statsverket  180  19 154 
    
Summa förändring av likvida medel  1 350  20 098 
    

Likvida medel vid årets slut  40 779  39 429 
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8.5 Tilläggsupplysningar och noter 

Tilläggsupplysningar 
 
Redovisningsprinciper 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndighetens redovisning följer god redovisningssed och årsredovisningen är upprättad i 
enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s före-
skrifter och allmänna råd till denna. Bokföringen följer förordningen (2000:606) om myndig-
heters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. 
 
Fakturor understigande 10 000 kronor exkl. moms har inte bokförts som periodavgränsnings-
poster per 2004-12-31.  

 

 
 
Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 
om minst 10 000 kronor och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Inve-
steringarna redovisas i balansräkningen och avskrivning sker enligt den ekonomiska livslängd 
som fastställts för de olika kategorierna av anläggningstillgångar. Avskrivning sker från den 
månad som tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar datautrustning kostnadsbok-
förs då den beräknade livslängden understiger tre år. 
 
Tillämpade avskrivningsprinciper 

 

 
3 år  Datorer och kringutrustning 
5 år  Övriga inventarier 
5 år  Bilar och transportmedel 

Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Anställdas sjukfrånvaro 
 
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3§ ska myn-
digheten redovisa de anställdas sjukfrånvaro. Ungdomsstyrelsen redovisar myndighetens sjuk-
frånvaro i kapitel 1.1.
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 (kr) 

 
Ersättningar och andra förmåner 
 
Styrelsen 

 
Styrelsens  
ledamöter 

Ledamot 
perioden 

Ersättningar  Andra förmåner 
(kr) 

Andra råds- och 
styrelseuppdrag 

Pelle Ahnlund 0401—0412 7 306 - - 

Maria Graner 0401—0412 7 250 - - 

Carin Götblad 0401—0412 2 900 - Rikspolisstyrelsens  
utvecklingsråd 

Joakim Johansson 0401—0412  2 900 - - 

Lil Ljunggren 
Lönnberg 

0401—0412 7 250  - Högskolan Kristian-
stad 

Björn Söderberg 0401—0412 7 250 - - 

Britt-Inger Stoltz 0401—0412 7 250 - - 

Inger Widén 
Cederberg 

0401—0412 7 250 - - 

Per Nilsson 0401—0412 
 

2 900 - - 

Qaisar Mahmood 0401—0412 0 - - 

 
Ledande 
befattnings-
havare 

(kr)   

 
Ordförande 

perioden 

 
Lön (kr) 

 

 
Andra förmåner 

 
Andra styrelse-
uppdrag 

Leif Linde,  
generaldirektör 

0401—0404 386 934 Förmån: Årskort 
tåg 8 478 kr 

Systembolaget AB 
Konsumentverket 
Folkbildningsrådet 

Hans-Åke 
Antonsson, 
tf generaldirektör 

0405—0407 
 

460 375 
1)

 
 

- - 

Per Nilsson 
generaldirektör 

0408—0412 315 052 
 
 

Förmån: Tjänstebil
1 815 kr 

- 

1) varav lön under tiden som tf generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, 145 342 kr 



UNGDOMSSTYRELSEN 2005-02-17  
ÅRSREDOVISNING 2004  

 

69 (74) 

 
Noter  
(belopp anges i tkr) 

 
Resultaträkningen 
 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

 2004 2003
  
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 582  977
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 6  4
Summa 588  981

 
Enligt regleringsbrev för år 2004 beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter på 1 000 tkr. Regeringen har 
medgivit undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

 
Not 2 Finansiella intäkter 

    
- Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret   27 8
- Övriga finansiella intäkter 8 0
Summa 35 8

 
Not 3 Kostnader för personal 

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

 
13 557 14 168

Övriga kostnader för personal 7 832 7 587
Summa 21 389 21 755 

 
Not 4 Finansiella kostnader 

    
- Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret 2 22
- Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 16 26
- Övriga finansiella kostnader 0 12
Summa 18 60

 
Not 5 Årets kapitalförändring 

    
Avskrivningar -427 -458
Amortering av lån 426 458
Förändring av semesterlöneskuld  295 -268
Övriga periodiserade kostnader/intäkter -11 -50
Summa  283 -318
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Balansräkningen 
 
Not 6 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 

 2004-12-31 2003-12-31
  
Ingående anskaffningsvärde 2 085 2 584
Årets anskaffningar  889 343
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -353 -842
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 428 -1 812
Ingående ackumulerade avskrivningar, 
utrangerade anläggningstillgångar 

 
353 842

Årets avskrivningar  -427 -458
Utgående bokfört värde  1 119 657

  
Not 7  Kundfordringar 

  
Kundfordringar 48 1 129
Summa 48 1 129

 
Deltagaravgifterna för Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens fakturerades år 2004 i november, vilket innebar att 
avgifterna förföll till betalning innan 2004-12-31. Budgetåret 2003 fakturerades avgifterna för konferensen under 
december månad och förföll till betalning under januari månad 2004. 

 
Not 8  Fordringar hos andra myndigheter 

  
Fordran ingående mervärdesskatt 670 711
Övriga fordringar 3 8
Summa 673 719

 
Not 9  Övriga fordringar 

  
Fordringar EU-program, EU-medel, bidragsmedel 0 247
Övriga diverse fordringar 288 210
Summa 288 457

 
Not 10 Periodavgränsningsposter 

  
Förutbetalda kostnader:  
- Förutbetalda hyreskostnader 711 707
- Övriga förutbetalda kostnader 142 102
Summa 853 809

  
Upplupna bidragsintäkter: 
- Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, till verksamhet 
 

 
1 909 1 909

- Övriga upplupna bidragsintäkter, icke statliga 61 100
 Summa     1 970 2 009

 
Summa periodavgränsningsposter 2 823  2 818

 
Samtliga fordringar avseende EU-medel avser EU-programmet Ungdom. 863 tkr av denna fordran avser avslutad och 
redovisad programperiod 2003-03-31. Resterande fordran, 1 046 tkr, avser avslutad programperiod 2004-12-31. 
Fordran för programperioden avslutad 2003-03-31 regleras under första halvåret 2005. 
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40 112 

 
Not 11 Avräkning med statsverket 

2004-12-31 2003-12-31
  
Ingående balans 20 958
  
Avräknat mot statsbudgeten:    
- Anslag 104 839 104 374
  
Avräknat mot statsverkets checkräkning:  
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -18 975 -18 171
- Uppbördsmedel m.m. 168 242 166 166
- Transfereringar m.m. -253 926 -233 215
Utgående balans   40 292 40 112

 
 
Not 12 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 

Anslagsmedel 137 -283
Bidrag från annan statlig myndighet 

Summa behållning på räntekonto 
Övriga icke statliga bidrag 

1 900 
-1 550 

1 400
-1 800

487 -683
 
- varav kortfristigt likviditetsbehov 

 
0 0

 
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev 

 
2 500 

 
1 700

 

Det föreligger inget kortfristigt likviditetsbehov. Den 31 januari 2005 hade myndigheten ett tillgodohavande på 
räntekontot på 504 tkr. Det kortfristiga likviditetsbehovet täcks av anslagstilldelningen, inbetalda fordringar samt 
rekvirerade medel till pågående projekt, inbetalda under januari månad 2005.  
 

 
Not 13 Balanserad kapitalförändring 

  
Periodiseringsdifferenser -1 758 -1 440 
Summa -1 758 -1 440 

 
 
Not 14 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

 
Ingående balans 657 

844 
762

Under året nyupptagna lån 353
Årets amorteringar -426 -458
Utgående balans  1 075 657

 
Utnyttjad låneram 1 075  657 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 400 1 200

 
 
Not 15 Skulder till andra myndigheter 

  
 Sociala avgifter 488 556
Momsskuld  0 221
Leverantörsskulder   70 53
Övriga skulder   0 1
Summa    558 831

Minskning av momsskuld, se även not 7 
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439

24 801 

 
Not 16 Övriga skulder 

 2004-12-31 2003-12-31
  
Personalens källskatt 412 
EU-medel, EU-program, till bidrag 
Medel från AB Svenska Spel, till bidrag 

14 230 9 250
30 545

Övriga skulder 0 1
Summa 39 443 40 235

 
 
Not 17 Periodavgränsningsposter 

    
Upplupna kostnader:  
- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 1 246 1 550
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 284 173
- Övriga upplupna kostnader 90 140
Summa 1 620 1 863

 
Oförbrukade bidrag:  
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter m.m.1) 2 175 1 691
- Bidrag som erhållits från icke statliga  
   organisationer m.m. 

 
372 167

Summa  2 547 1 858
  
Summa periodavgränsningsposter 
 

 
Anslagsredovisning

4 167 3 721

1) varav till bidragsutbetalningar (till pilotprojektet utbyte med 
utvecklingsländer, medel från Sida)                                                     
 

 
286 402 

 

 

 

 
Not 18 

Indragning   (Regeringsbeslut U2004/2547/UNG) 
 

2004 2003

Anslagsposten 17 29.2.2 Nationellt kontor för EU-program 
Anslagsposten 17 29.2.1 Statsbidrag till ungdomsorg. 0,9 0

0,4 0
Summa 1,3 0

 
 
Finansieringsanalysen 
 
Not 19 

 2004 2003
  
Kostnader enligt resultaträkningen 34 388 

- Avskrivningar -427 

34 743
Justeringar:  

-458
Kostnader enligt finansieringsanalysen 33 961 34 285
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1 000 

762

 2 500

2

 
 

 

1 500

  
Anslagskredit  

468

 
Anslag   

 

563

 

 41,4

  
 

 
 

-1 440

8.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

 
(belopp anges i tkr) 

   
  2004 2003 2002 2001 2000
Låneram Riksgäldskontoret   

Beviljad   1 400 1 200 1 200 1 000

Utnyttjad   1 075 657 742 625

    
Kontokrediter Riksgäldskonto-
ret 

  

Beviljad 1 700 1 700 1 617 1 617

Maximalt utnyttjad  1 259 1 735 1 629 0 376

   
Räntekonto i Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter  27 8 39 94 56

Räntekostnader  22 3 0 0

  
Avgiftsintäkter     

Avgiftsintäkter som disponeras  

Beräknat belopp enligt reg-
leringsbrev 

 1 000 1 000 1 500 1 500

Avgiftsintäkter                                 588 981 1 082 1 129 1 423

 
 

Beviljad    569 273 650 1 310 

Utnyttjad    0 0 44 667 0

  
 

Ramanslag  

Anslagssparande  628 675 64 736

varav intecknat  0 0 250 0 0

   
Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 39,25 42,25 40,3 38,8

Medelantalet anställda (st)   41 43 43 42 38

 
Driftkostnad per årsarbetskraft 865 828 792 752 786

  
Kapitalförändring     

Årets   283 -318 -158 -37 100

Balanserad   -1 758 -1 282 -1 245 -1 345

 
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2005-02-17  
ÅRSREDOVISNING 2004  

 

74 (74) 

 

 

 
 

Britt-Inger Stoltz  Inger Widén Cederberg 
 
 
 
 
 
Sändlista

Styrelsens beslut och underskrifter 

Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2004 har tagits vid styrelsemöte på 
Ungdomsstyrelsen 2005-02-17 av styrelsens ordförande Per Nilsson samt ledamöterna Pelle 
Ahnlund, Anna Angelin, Carin Götblad, Aldo Iskra, Joakim Johansson, Björn Söderberg och 
Britt-Inger Stoltz. 
 
Styrelsen godkänner att årsredovisningen för budgetåret 2004 överlämnas till regeringen. Årsre-
dovisningen innehåller följande dokument: resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, 
anslagsredovisning, finansieringsanalys, tilläggsupplysningar och noter och sammanställning 
över väsentliga uppgifter. Föredragande var administrativ chef Gun-Britt Spring Larsson. 
 
Styrelsen för Ungdomsstyrelsen 
 
 
 
 
Per Nilsson 
generaldirektör 
 
 
 
 
Pelle Ahnlund   Anna Angelin 
 
 
 

Maria Graner    Carin Götblad 
 

 
 
Aldo Iskra   Joakim Johansson 
 
 

Lil Ljunggren Lönnberg  Björn Söderberg 
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