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GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET 

Ungdomsstyrelsen har under 2006 tagit fram och förmedlat kunskap om ungas levnadsvillkor och 
gett stöd till kommunerna i deras arbete med ungdomsfrågor. Vi har fördelat bidrag till och gett stöd 
till metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete. 
Genom vår verksamhet har myndigheten bidragit till att underlätta för unga att få verklig tillgång till 
välfärd och makt som är de två övergripande målen för den av riksdagen beslutade ungdomspoliti-
ken. 
 
Myndigheten har under året genomfört sju utredningar och utvecklat den nationella ungdomspoliti-
kens uppföljningssystem. Till exempel har vi utvärderat verksamheter som arbetat med att bryta 
ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden och skrivit en delrapport inom utvärderingen av Projekt 
Flicka. Under året har vi också arbetat med att stödja tjejjourernas arbete mot så kallat hedersrelaterat 
våld och gett stöd till kommunerna i deras strävan att utveckla bra ungdomsverksamhet. I arbetet 
med att stödja kommunerna har Lupp (vår digitala enkät för uppföljning av den lokala ungdomspoli-
tiken), vårens konferensserie kring ungdomars etablering i samhället samt vår rikskonferens varit 
efterfrågade. 
 
Fördelningen av statsbidraget till ungdomsorganisationer och överskottet av AB Svenska Spel har 
varit viktiga för ungdomars engagemang, organisering och delaktighet i samhället. Inom området 
ungdomars fritid och föreningsliv har en satsning på främjande och förebyggande ungdomsarbete 
påbörjats. Satsningen som omfattar 125 miljoner på två år riktas mot kompetens- och kvalitetsut-
veckling, nydanande projekt samt utveckling av drogfria mötesplatser. Genom satsningen har många 
nya målgrupper kunnat nås. 
 
Inom det internationella ungdomsarbetet avslutades 2006 EU-programmet Ungdom och arbetet med 
det nya programmet Ung och Aktiv i Europa påbörjades. Ungdomsstyrelsen var under senhösten en 
av arrangörerna till en stor konferens i Kairo kring ungdomsforskning och dess betydelse för prakti-
ker. Ett samarbete kring demokratiseringsprocessen i Turkiet har också inletts under året.  
 
Myndigheten flyttade i april in i nya lokaler vilket har inneburit extra administrativt arbete men som 
också har lett till förbättrade arbetsmetoder på myndigheten. 
  
Ungdomsstyrelsen har under 2006 varit efterfrågad av politiker, tjänstemän och ungdomar i deras 
ambition att utveckla sin verksamhet. Myndighetens arbete med att förmedla kunskap och sprida 
verksamhetsexempel såväl nationellt som internationellt har varit framgångsrikt. Bland annat har vår 
webbplats utvecklats under året vilket har resulterat i en stor ökning av antalet besökare. Det är där-
för med stor tillförsikt som jag ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår med ungas levnads-
villkor i centrum.  
 
Per Nilsson 
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1 Verksamhetsöversikt 
och verksamhetsstyrning 

 
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2006 (prop.2005/06:1, 
utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr.2005/06:85). 
 
Följande mål gäller för verksamheten inom Ungdomsstyrelsens ansvarsområde 
 
Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd 
Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt 

Verksamhetsgrenar 

 
Ungdomsstyrelsens verksamhet ska redovisas enligt följande indelning: 
 
Verksamhetsgren 1. Nationell ungdomspolitik 
Verksamhetsgren 2. Kommunal ungdomspolitik 
Verksamhetsgren 3. Fritid och föreningsliv 
Verksamhetsgren 4. Internationellt ungdomssamarbete 
 
I regleringsbrevet för budgetåret 2006 är myndighetens verksamhet indelad i fyra verksamhetsgrenar. 
Verksamhetsgrenen Internationellt ungdomsutbyte har bytt namn till Internationellt ungdomssamar-
bete i regleringsbrevet för år 2006. I de kommande avsnitten benämns dessa som verksamhetsområ-
den när Ungdomsstyrelsen beskriver sin verksamhet. Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med 
tidigare budgetår för de återrapporteringskrav där det är möjligt. Kommentarer lämnas i anslutning 
till respektive återrapporteringskrav.  
 
Myndigheten var 2006 organisatoriskt indelad i tre verksamhetsområden och två stabsfunktio-
ner.Verksamhetsgrenarna Nationell och Kommunal ungdomspolitik utgör ett verksamhetsområde 
men är i årsredovisningen indelad i verksamhetsgrenar i enlighet med regleringsbrevets indelning.  
 
Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen är 
ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 2006. Ungdomsstyrelsen ska också lämna en 
sammanfattande bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen. Denna återrap-
portering återfinns under avsnitt 1.2. Under avsnitt 1.1 finns en redovisning av myndighetens 
sjukfrånvaro. Ungdomsstyrelsen ska enligt regleringsbrevet för 2006 redovisa ett återrapporterings-
krav under rubriken Organisationsstyrning, detta återfinns i avsnitt 6.  
 
I regleringsbrevets avsnitt Organisationsstyrning har tidigare år också funnits krav på återrapporte-
ring av hur myndighetens mål för kompetensförsörjning har uppnåtts. Denna formulering är bortta-
gen i 2006 års regleringsbrev. Istället ska Ungdomsstyrelsen följa FÅB (Förordningen om årsredo-
visning och budgetunderlag) 3 kap. 3 § och lämna en återrapportering i årsredovisningen samt följa 
de generella krav på analys och bedömning som tas upp i Ekonomistyrningsverkets allmänna råd till 
3 §. Redovisningen återfinns under avsnitt 1.3. Ungdomsstyrelsen har även uppdrag i regleringsbre-
ven för 2006 och 2007 att följa upp befintliga indikatorer avseende budgetåren 2005 och 2006 som 
belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom det egna verksamhetsområdet. Uppdraget 
ska redovisas i årsredovisningen för 2006 och redovisningen återfinns i avsnitt 7. Administration och 
beräkningsgrunder återfinns i avsnitt 8. Ekonomisk redovisning återfinns i avsnitt 9. 
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Ungdomsstyrelsen har från och med 2006 ett nytt uppdrag som innebär att genomföra en satsning på 
förebyggande och främjande verksamheter för ungdomar i riskmiljöer. Redovisningen av kostnader 
för uppdraget (anslagsposterna 17 29.2.10 och 17 29.2.11) finns under verksamhetsgrenen Fritid och 
föreningsliv, avsnitt 4.  
 
Ungdomsstyrelsen har ett nytt återrapporteringskrav kopplat till varje verksamhetsgren att redovisa 
samtliga insatser som genomförts inklusive kostnaderna för dessa (sista återrapporteringskravet un-
der respektive verksamhetsgren). Ungdomsstyrelsen har i samråd med Utbildnings- och kulturdepar-
tementet valt att redovisa sina kostnader enligt följande. För de projekt som finansieras med anslags-
posten 17 29.1.1 Ungdomsstyrelsen, har myndigheten redovisat sina kostnader före fördelning av 
MGK1) och informationsinsatser. För de projekt som finansieras med externa medel eller andra an-
slagsmedel än ovanstående anslagpost har myndigheten redovisat sina kostnader inklusive budgete-
rad och redan bokförd MGK (i de flesta projekt 260 tkr per helårsarbetskraft) men exklusive infor-
mationsinsatser.  
 
Ungdomsstyrelsen har tidigare år haft ett återrapporteringskrav för redovisning av utvecklingsinsat-
ser inom respektive verksamhetsgren. Detta återrapporteringskrav finns inte med i 2006 års regle-
ringsbrev. Myndigheten har valt att ändå redovisa genomförda utvecklingsinsatser under rubrikerna 
Samlade insatser samt Bedömning av resultat inom respektive verksamhetsgren, i de fall då dessa 
insatser påverkar hur myndigheten har uppnått målet inom respektive verksamhetsgren.  

Ekonomisammanställning 

Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 40 101 tkr, täcks till cirka 74,7 procent av anslags-
medel, till cirka 3,7 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och finansiella intäkter 
med mera samt till cirka 21,6 procent av externa medel. 
 
Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för budgetåret 2006, totalsammanställ-
ning i tkr 
Driftkostnader 
Lön och MGK1) 32 322
Övriga driftkostnader 7 779
Summa kostnader 40 101 
 
Finansiering 
 
Anslagsmedel 
Ramanslag 17 29.1.1, Ungdomsstyrelsen 19 325
Ramanslag 17 29.2.2, Nationellt kontor för EU-program 2 506
Ramanslag 17 29.2.3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 3 885
Ramanslag 17 29.2.10, Satsning på ungdomar i riskmiljöer 1 276 
Ramanslag 17 29.2.11, Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer 2 993 
Summa anslagsmedel 29 985
 
Externa medel (intäkter av bidrag) 
Allmänna arvsfonden 1 782 
Sida 243
EU-medel 3 950
Svenska institutet 88
Utbildnings- och kulturdepartementet 791
Näringsdepartementet 250
Socialdepartementet 439
Justitiedepartementet 1 076
Arbetsmarknadsverket 46
Summa externa medel 8 665
 
Intäkter 
Intäkter av publikationer och konferenser, finansiella intäkter m.m. 1 493
Summa intäkter 1 493
 
Summa finansiering 40 143
Skillnaden, 42 tkr, mellan kostnader och finansiering, är årets kapitalförändring enligt myndighetens resultaträkning (före transfereringar) och består av 
periodiserade kostnader och intäkter. Fördelning sker jämt över verksamhetsgrenarna enligt ovan.       
1) MGK = Myndighetsgemensam kostnad. Se även avsnitt 8 Administration och beräkningsgrunder. 
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_____________________________________________________________________________ 
Ungdomsstyrelsen betalade under 2006 ut bidrag till ungdomsorganisationer, övrigt 
föreningsliv, kommuner samt lokala ungdomsprojekt enligt följande 
 i tkr 
Statsbidrag till ungdomsorganisationer, anslagsposten Statsbidrag till ungdomsorganisationer 73 615 
Bidrag till kommuner m.fl., anslagsposten Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 2 122 
Bidrag till ungdomar i riskmiljöer, anslagsposten Satsning på ungdomar i riskmiljöer 29 066 
Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler, anslagsposten Ungdomars nyttjande 
av samlingslokaler 

 
4 000 

Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer, medel från Sida 2 597 
Bidrag till navigatorcentrum, medel från Utbildnings- och kulturdepartementet 600 
Bidrag till navigatorcentrum, medel från Näringsdepartementet 500 
Bidrag till Svea – Sveriges Ungdomsråd, av medel från Justitiedepartementet 550 
Uppbokad fordran på medel som tidigare har utbetalats via anslagsposten Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner med anledning av att dessa inte har disponerats 

 
-30 

  
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 113 020 
____________________________________________________________________________________ 
 
Övriga bidragsutbetalningar 2006 
 i tkr 
Utbetalda medel inom EU-programmet Ungdom 20 547 
Utbetalda medel från AB Svenska Spel, avser 2005 och 2006, se vidare förklaring under avsnitt 
9.5 not 16  

 
236 242 

Beviljade projektmedel ur Allmänna arvsfonden 15 344 
____________________________________________________________________________________ 
 

Ungdomsstyrelsens styrelse 

Styrelsens huvuduppgift är tillsyn och rådgivning samt beslut om årsredovisning, budgetunderlag 
och strukturbidrag till ungdomsorganisationer. 
 
Styrelsens sammansättning: Tidsperiod 
  
Per Nilsson, generaldirektör 0601 – 0612 
Anna Angelin, doktorand 0601 – 0612 
Pelle Ahnlund, kulturchef, Falun 0601 − 0606 
Nihad Bunar, docent 0607 – 0612 
Maria Graner, rektor, Sensus studieförbund 0601 − 0612 
Carin Götblad, länspolismästare, Polismyndigheten i Stockholms län 0601 − 0606 
Aldo Iskra, regissör och politiker 0601 – 0612 
Joakim Johansson, programansvarig, Olof Palmes internationella centrum 0601 − 0606 
Lil Ljunggren Lönnberg, utredare, regeringens utsedda koordinator för ungas  
etablering på arbetsmarknaden 

 
0601 − 0612 

Ola Lindholm, chefredaktör för Kamratposten 0607 – 0612 
Ewa Persson Göransson, generaldirektör, Statens Institutionsstyrelse 0607 – 0612 
Björn Söderberg, rådgivare kooperativ företagsutveckling  0601 – 0612 
Britt-Inger Stoltz, undervisningsråd, Skolverket 0601 – 0612 
Eva Tallvid, sektionschef, Fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun 0607 – 0612 
Inger Widén-Cederberg, enhetschef, Socialstyrelsen 0601 − 0606 
  

Generaldirektör Per Nilsson var styrelsens ordförande under verksamhetsåret. Styrelsen har sam-
manträtt sex gånger under året. 

Organisation 

Myndigheten hade 49 anställda i tjänst den 31 december 2006 och 46 anställda i tjänst den 31 de-
cember 2005. Medeltal anställda i tjänst var 48. Medelåldern var 40 år. Årsarbetskrafter var 46,09. 
Åldersspridningen var 26 till 60 år.  
 
Under budgetåret 2006 anställdes 9 personer, 5 personer kom tillbaka efter tjänstledighet eller fö-
räldraledighet, 5 personer slutade sin anställning, 5 personer blev tjänstlediga och 1 person blev fö-
räldraledig.  
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Myndigheten hade 49 personer anställda i tjänst vid årets slut. Av dessa 49 tjänster var 32 tillsvidare-
förordnanden, 7 tjänster var vikariat, 7 tjänster var projektanställningar och 3 tjänster var öve-
renskomna visstidsanställningar. Tjänsterna fördelade sig på 30 kvinnor och 19 män, vilket innebär 
61 procent kvinnor och 39 procent män. Procentfördelningen mellan kvinnor och män är ofrändrad i 
förhållande till 2005. Vid varje anställningstillfälle har en ökad andel män eftersträ-vats. Att anställa 
fler män är ett gemensamt mål för både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.  
 
Myndigheten är organiserad i tre verksamhetsområden samt två stabsenheter, kommunikation och 
administration.   
 

Verksamhetsområde/stabsfunktion Antal anställda i tjänst 2006-12-31 

Generaldirektör 1 

Verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik 15 

Verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv 9 

Verksamhetsområdet Internationella ungdomsprogram 9 

Administrativa enheten 7 

Kommunikationsenheten 8 

 

 

1.1 Redovisning av sjukfrånvaro  

Anställdas sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro1)  Totalt 2006, andel (%) Totalt 2005, andel (%) 
Totalt 0,8 2,1 

Kvinnor - 3,1 

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

 
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska uppgift 
om sjukfrånvaro inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio personer eller om uppgiften 
kan hänföras till en enskild individ. Ungdomsstyrelsen har följt förordningen. 
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1.2 Sammanfattande bedömning av myndighetens resultat 

Enligt regleringsbrevet för 2006 ska Ungdomsstyrelsen beskriva hur myndighetens verksamhet har 
bidragit till att uppfylla målen för den nationella ungdomspolitiken. Det är andra året en sådan 
beskrivning görs. De övergripande målen för den nationella ungdomspolitiken är att ungdomar ska 
ha verklig tillgång till välfärd och makt. 
 
Det går inte att på ett enkelt sätt beskriva hur verksamheten bidragit till måluppfyllelse då målen för 
den nationella ungdomspolitiken är av övergripande karaktär. Målen är formulerade på ett sådant sätt 
att det är svårt att ge ett rakt svar på om de är uppfyllda eller inte. För att kunna bedöma måluppfyl-
lelse krävs förtydligande av hur de övergripande målen tolkas. Enkelt uttryckt kan välfärd sägas om-
fatta ungas situation inom exempelvis utbildnings-, arbetsmarknads- och social-tjänstpolitik och 
makt inkludera ungas deltagande, inflytande och representation i olika sammanhang. Det är sannolikt 
mer korrekt att tolka målen något vidare. En större tillgång till makt behöver inte innebära att unga 
får makt på bekostnad av andra grupper i samhället utan istället att deras förutsättningar att ta makten 
över sina egna liv ökar. En del i förutsättningarna för att kunna ha makt över sitt eget liv är att ha 
tillgång till grundläggande välfärd och information. Genom denna kan man välja att fatta beslut över 
sitt liv som medför en ökad makt över den egna vardagen. Med detta synsätt på målen kan det vara 
svårt att särskilja välfärd från makt och de kan istället sägas vara sammankopplade och en förutsätt-
ning för varandra. 
 
Ungdomsstyrelsen kan sägas bidra till måluppfyllelsen på två sätt. Dels direkt genom insatser riktade 
till unga eller insatser för att förbättra ungas livssituation, dels indirekt genom att inspirera andra 
aktörer att arbeta utifrån ungdomspolitikens mål. Det direkta arbetet kan sägas motsvara myndighe-
tens sektorsspecifika uppdrag för att stödja ungas egen organisering, interkulturella lärande och in-
kludering i samhället. Detta arbete inbegriper främst de båda verksamhetsområdena Fritid och före-
ningsliv och Internationella ungdomsprogram. Men även arbetsmarknadssatsningen som sköts inom 
verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik kan sägas utgöra en direkt insats. Det 
indirekta arbetet genomförs främst genom myndighetens sektorsövergripande uppdrag som företrä-
desvis bedrivs inom verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik. 
 
Ungdomsstyrelsens bidragsgivning till ungdomsorganisationer kan bidra till att ungas välfärd och 
makt ökar genom att unga utifrån egna initiativ och arbetsformer kan utveckla meningsfulla fritids-
aktiviteter. Avsikten är att ge stöd till ungdomsorganisationer för och av unga själva. Att unga ska 
vara med i beslutande organ inom organisationerna framhålls av myndigheten vilket innebär att stö-
det konkret bidrar till att öka ungas inflytande och makt i de egna organisationerna. Då stödet dessu-
tom bidrar till att öka ungdomsorganisationernas möjlighet att agera i samhällsfrågor kan det sägas 
bidra till att öka ungas möjligheter till inflytande även på en mer övergripande samhällsnivå. Om-
fattningen av bidragen till ungdomsorganisationerna har vuxit som en följd av att medlen från AB 
Svenska Spel har ökat kraftigt de senaste åren, dock var det en minskning mellan 2005 och 2006. 
Under året har formerna för projektstöd till nationell och regional ungdomsverksamhet fortsatt att 
utvecklas. En stor andel av dem som söker dessa medel har inte tidigare sökt medel hos myndigheten 
vilket innebär att nya grupper av unga har nåtts av medlen. 
 
EU-programmet Ungdom, som avslutades under 2006 och ersätts av programmet Ung och aktiv i 
Europa 2007, är ett viktigt verktyg för myndigheten. För att projekt ska få stöd genom programmet 
är det en förutsättning att ungdomarna är delaktiga i utveckling, genomförande och uppföljning av 
projekt. Genom att delta i olika delprogram och projekt får de enskilda ungdomarna värdefulla erfa-
renheter som på sikt kan bidra till att öka deras välfärd och makt. Ett av målen med programmet är 
att underlätta ungdomars delaktighet i samhället och uppmuntra deras initiativkraft. Även under 2006 
ökade antalet sökande respektive beviljade projekt inom programmet. Liksom under föregående år 
skedde en av de största ökningarna inom volontärtjänsten vilket är en indikation på att en större an-
del unga som vanligen inte deltar i internationella sammanhang kunnat delta jämfört med tidigare år. 
Andra delprogram som ökat under året är Framtidssatsning och Ungdomsinitiativ. En tredjedel av 
alla projekt som har beviljats medel under 2006 har ett inkluderingsperspektiv och omfattar unga 
som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang. Könsfördelningen inom delprogrammen är 
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jämn förutom inom volontärtjänst där kvinnor är i majoritet. Även satsningarna på Österled samt 
Utbyte med utvecklingsländer har varit viktiga under året. 
 
Under 2006 har arbetet med ungas utanförskap på arbetsmarknaden fortsatt och en utvärdering av 
verksamheten har genomförts. De fem navigatorcentrum som utsågs året innan har fått fortsatt stöd. 
Deras uppdrag har varit att pröva metoder för samverkan för att bryta ungas utanförskap. Dessutom 
gavs stöd till 23 kommuner för att utveckla metoder för samverkan, kompetensutveckling och erfa-
renhetsutbyte. De ungdomar som berörs av denna satsning tillhör ofta den grupp unga som har 
begränsad tillgång till välfärd och makt vilket gör den särskilt angelägen. 
 
Merparten av de beslut som rör ungas liv fattas på kommunal nivå. Därför är kommunerna centrala 
aktörer för att ungdomspolitikens mål ska få genomslag i ungdomars vardag. Myndighetens ut-
vecklingsarbete gentemot kommunerna är strategisk för måluppfyllelsen. Samarbetet och dialogen 
med kommunerna är fortsatt omfattande och intresset hos kommunerna för att utveckla sin ung-
domspolitik bedöms fortsatt vara högt. Genom myndighetens satsning på förebyggande och främjan-
de verksamhet för unga i riskmiljö har nya samarbeten skapats med kommuner och regioner runt om 
i landet. Mer än hälften av landets kommuner har nåtts av satsningen och intresset för den har varit 
mycket stort. Även stödet till kommunala navigatorverksamheter har ökat och intresset för att hitta 
nya lösningar för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden är stort bland kommunerna. Det är 
många kommuner som vänder sig till myndigheten för att få stöd i sitt arbete med att öka ungas 
inflytande och för att på andra sätt vitalisera sin ungdomspolitik. Under året har sam-arbetet kring 
Lupp-enkäten ökat och 27 kommuner genomförde enkätundersökningen i samarbete med Ung-
domsstyrelsen. 
 
Ungdomsstyrelsen försöker medverka till att öka andra aktörers förutsättningar att bidra till att de 
nationella målen för ungdomspolitiken uppnås. Det är myndighetens bedömning att det görs bäst 
genom kunskapsförmedling kring ungas levnadsvillkor och kring målen. Uppföljningen av den nati-
onella ungdomspolitiken är ett viktigt led i arbetet med att förmedla kunskap om de ungdomspoli-
tiska målen. År 2006 är det andra året som Ungdomsstyrelsen följt upp politiken enligt dagens sys-
tem. Utvecklingen av indikatorer för att följa upp ungdomars levnadsvillkor har fortsatt. Under 2006 
har ytterligare indikatorer identifierats av en rad myndigheter. I samband med årsredovisningen för 
2005 gjordes den första redovisningen av indikatorer. Indikatorerna redovisades till berörda depar-
tement för vidare hantering inom regeringskansliet och till Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsens 
uppgift var att samlat redovisa och bedöma indikatorerna. Detta redovisades i rapporten Ung idag 
2006. Dessutom genomfördes en tematisk analys inom huvudområdet kultur och fritid, Fokus 06 – 
En analys av ungas kultur och fritid. Den visade att utbudet av och efter-frågan på kultur- och fritid-
saktiviteter skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Den tematiska analys som redovisades i 
slutet av 2005 Fokus 05 – En analys av ungas etablering och egen försörjning har fortsatt att spridas 
under 2006. Fokus 05 var också den mest nedladdade filen på myndighetens webbplats. Genom att 
förmedla kunskap om ungdomars levnadsvillkor har Ungdomsstyrelsen påpekat brister i ungdomars 
tillgång till välfärd och makt. Myndigheten har slutfört sju utredningar under 2006 och att sprida 
resultaten från dessa har varit en viktig metod för att öka andra aktörers kunskap om ungdomspoliti-
ken. Omvärldens efterfrågan på myndighetens kunskaper är stor vilket kan bidra till att förutsättnin-
garna för måluppfyllelse ökar. 
 
I Sverige har den stora majoriteten ungdomar det bra. Jämfört med situationen i många andra länder 
kan det hävdas att svenska ungdomar i stor utsträckning har tillgång till välfärd och makt. De allra 
flesta har tillgång till grundläggande välfärd och relativt stora möjligheter att fatta beslut om sina 
egna liv. Det finns dock tydliga indikationer på att skillnaderna inom ungdomsgruppen i Sverige har 
ökat - att polariseringen har ökat. Ungdomar är ingen homogen grupp och variationen i livssituation 
är stor. Den bild som uppföljningen av indikatorer ger av utvecklingen av ungas levnadsvillkor i 
förhållande till de övergripande målen är splittrad. 
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I vilken utsträckning myndighetens verksamhet har bidragit till uppfyllelsen av målen för ungdoms-
politiken i större eller mindre utsträckning än tidigare år är svårt att svara på, särskilt då målen endast 
rapporterats ett år tidigare. Dock är det vår uppfattning att myndighetens arbete aktivt har bidragit till 
att ge unga förbättrade levnadsvillkor och att de ungdomspolitiska målen inneburit nya utmaningar 
för myndigheten. 
 
 

1.3 Myndighetens mål för kompetensförsörjningen 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har som mål att behålla, utveckla och rekrytera den kompetens som är nödvändig 
för att uppnå verksamhetens mål. Sammantaget har Ungdomsstyrelsens mål för kompe-
tensförsörjningen uppnåtts enligt nedan. 
 
Under 2006 har Ungdomsstyrelsen intensifierat arbetet med kompetensförsörjning och arbetat i en 
partssammansatt grupp för att ta fram en handlingsplan och genomföra åtgärder.  
 
Under 2007-2009 fortsätter arbetet med kompetensförsörjning inom Ungdomsstyrelsen med särskilt 
fokus på att stärka ett strategiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Inom myndigheten finns redan 
idag ett handläggarforum vars syfte är att öka kvalitén i handläggningsprocessen. Detta forum ska 
vidareutvecklas under 2007. Ett antal andra grupper kommer att etableras inom myndigheten under 
denna period. Möjligheterna att delta i nätverk samt intern praktik ska undersökas och uppmuntras. 
Under perioden ska Ungdomsstyrelsen även påbörja ett arbete med självvärdering och kompetensa-
nalys. För detta arbete avser myndigheten att söka medel från Utvecklingsrådet. 
 
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, ett mål som myndigheten har lyckats leva upp till under ett flertal år. Ungdomsstyrelsen 
kommer att fortsätta arbetet med att öka andelen män i personalen. Myndigheten har som mål att 
andelen män ska vara cirka 40 procent. Under 2006 var andelen män 39 procent, samma andel som 
2005. Ungdomsstyrelsen har satt upp ett nytt mål för personalens medelålder för åren 2006, 2007 och 
2008. Personalens medelålder bör vara cirka 40 år. Ett mål som uppnåddes under 2006 då medelål-
dern var 40 år. För att uppnå målen fortsätter myndigheten sitt arbete med att vara en attraktiv ar-
betsplats ur alla aspekter, främst att de anställda har ett stort mått av ansvar och självständighet i sitt 
arbete och möjligheter till vidareutveckling. Enligt den genomförda medarbetarundersökningen är 
personalen mycket nöjd med Ungdomsstyrelsen som arbetsplats. I dagsläget ser inte Ungdoms-
styrelsen några problem med att rekrytera personal. 
 
Ungdomsstyrelsen har som målsättning att även fortsättningsvis erbjuda myndighetsgemensam ut-
bildning i aktuella frågor samt erbjuda introduktion till nyanställd personal, utbildningsprogram för 
nyanställda handläggare i staten samt förvaltningsrätt under kommande år. 
 
Varje år genomför chefer utvecklingssamtal med samtliga medarbetare för avstämning av arbets-
situation, arbetsmiljö och kompetensutveckling. 
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2 Verksamhetsgren Nationell ungdomspolitik 
Inom verksamhetsområdet Nationell ungdomspolitik ligger ansvaret för att samordna uppföljningen 
av den nationella ungdomspolitiken utifrån de mål som har slagits fast av riksdag och regering samt 
att bygga upp och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, stödja metodutveckling och föra dia-
log med relevanta aktörer. Inom verksamhetsområdet genomförs också uppdrag såsom Skolval 2006, 
utvärdering av Projekt Flicka samt stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld. En annan 
del av verksamheten är forskningssamverkan, både nationellt och internationellt. Inom verksamhet-
sområdet finns även det övergripande ansvaret för handläggning av myndighetens remissyttranden. 

 

Verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik, totala kostnader och finansiering i tkr 
Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 Budgetåret 2004

Kostnader  
Lön inkl MGK 7 295 5 679 5 269
Övriga driftkostnader 1 704 898 654
Summa kostnader 8 999 6 577 5 923
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29.1.1 6 721 5 586   5 758
Externa medel enligt nedanstående specifikation 2 244 857 190
Intäkter 45 34 46
Summa finansiering 9 010 6 477  5 994

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 11 tkr, budgetåret 2006, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 7. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Nationell ungdomspolitik finansieras även med 
externa medel enligt följande (tkr) 
 2006 2005 2004
Uppdrag från Nordiska ministerrådet 0 92 61
Uppdrag från Utbildnings- och kulturdepartementet 641 763 100
Uppdrag från Socialdepartementet 439 2 0
Uppdrag från Justitiedepartementet 1 076 0 0
Samarbetsprojekt med Svenska Institutet 88 0 0
Diverse övriga externa medel 0 0 29
Summa extern finansiering  2 244 857 190

Verksamhetsmål: 

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom 
uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med myndigheter, andra natio-
nella aktörer och ungdomar. 

Återrapportering: 

• Redovisning av de huvudsakliga frågor som har behandlats i de referensgrupper och utred-
ningar på nationell nivå som myndigheten har initierat eller medverkat i. 

• Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet som myndighetens verksamhet har 
genererat, t.ex. skrifter, undersökningar och ny statistik. 

• Redovisning av myndighetens sammankomster med nätverket av ungdomsforskare, vilka 
teman som behandlats samt vilka forskare som ingår i nätverket. 

• Redovisning av hur olika målgrupper (myndigheter, kommuner, ungdomsorganisationer, 
andra organisationer och vissa andra aktörer) bedömer myndighetens verksamhet i olika de-
lar, t.ex. kunskapsöverföring, konferenser och metodstöd. 

• Redovisning av antalet besök på myndighetens webbplats. 
• Bedömning av inom vilka samhällsområden det finns behov av att nya åtgärder vidtas för att 

förbättra ungdomars levnadsvillkor mot bakgrund av bl.a. tematiska analyser och uppfölj-
ningen av indikatorer. 

• Redovisning av myndighetens samtliga insatser som genomförts inom den nationella ung-
domspolitiken inklusive kostnader för respektive insats. 
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2.1 Referensgrupper och utredningar på nationell nivå  

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

Genomförande och utfall: 

För att besvara vilka huvudsakliga frågor som behandlats i de grupper som myndigheten på något 
sätt medverkat i görs ett överslag kring vilka teman som är mest vanligen återkommande. I begreppet 
referensgrupper och utredningar på nationell nivå gör myndigheten bedömningen att frågor av natio-
nell och övergripande karaktär avses. I svaret på återrapporteringskravet görs en distinktion mellan 
referensgrupper och utredningar. 
 
Ungdomsstyrelsen deltar i referensgrupper som är knutna till utredningar liksom i referensgrupper 
som inte är det. Myndighetens deltagande i referensgrupper knutna till utredningar redovisas under 
utredningar som myndigheten medverkat i. Övriga grupper redovisas som referensgrupper. 
 
Under 2006 har Ungdomsstyrelsen medverkat i 24 externa referensgrupper på nationell nivå. De 
mest vanligen förekommande frågorna i dessa rör ungas etablering i samhället. Det kan handla om 
ungas försörjning och boende samt hur samhällets insatser påverkar unga. Andra frågor som åter-
kommer är ungas hälsa och utsatthet samt kultur- och fritidsfrågor. Ett flertal av de referensgrupper 
och utredningar som myndigheten har initierat eller medverkat i har behandlat frågor av tvärsekto-
riell karaktär och fokuserat på myndighetssamverkan kring ungdomsfrågor. Exempel på referens-
grupper som myndigheten deltar i är Alkoholkommittén, Nuteks nationella entreprenörskaps-
program, referensgruppen till Allmänna arvsfondens satsning på barn och kultur, Samlingslokal-
delegationen samt Ungas yrkesrevansch. Myndigheten har dessutom arbetat med nio referens-
grupper knutna till det egna arbetet under året. 
 
Ungdomsstyrelsen har både initierat och medverkat i utredningar. Utredningar som myndigheten 
initierat har bedömts som utredningar myndigheten har tagit initiativ till och finansierat. Det innefat-
tar såväl utredningar som ännu inte var slutförda vid utgången av 2006 som de som har slutförts un-
der året.  
 
Under 2006 har myndigheten slutfört sju egna utredningar. Det är utredningarna Kartläggning och 
analys av behovet av kunskapsutbyte mellan ungdomsforskare och praktiker (Ungdomsstyrelsens 
skrifter 2006:1), New Game - om unga och datorspel (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:2), Ung i 
dag 2006 (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:3), Indikatorer för uppföljning av ungas villkor - fortsatt 
utveckling 2006 (Ungdomsstyrelsen 2006), Fokus 06 – En analys av ungas kultur och fritid (Ung-
domsstyrelsens skrifter 2006:4), Projekt Flicka - om unga flickors självbild (Ungdomsstyrelsens 
skrifter 2006:5), Arbetsmarknadssatsningen – att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:6). Under året har myndigheten initierat fem referensgrupper som 
varit knutna till myndighetens egna utredningar.  
 
Referensgrupper 2006 2005 2004
Medverkat 24 21 16
  
Utredningar  
Egna slutförda utredningar 7 8 4
Formell medverkan i externa utredningar 9 9 6
Informell medverkan i externa utredningar 4 2 0
Remissyttranden 23 28 25
 
Utredningar som myndigheten har medverkat i innefattar, i vår tolkning, tre olika typer av medver-
kan. Dels formell medverkan i externa utredningar och tillhörande referensgrupper, dels informell 
medverkan genom att bistå med utredningskompetens och underlag till externa utredningar, dels vår 
medverkan i form av formella remissyttranden över utredningar. 
 
Exempel på Ungdomsstyrelsens medverkan i andra myndigheters utredningar är Försäkrings-kassans 
Socialförsäkringsboken – På vuxenlivets tröskel, Folkrörelseutredningen och Aktionsgruppen för 
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barnkulturs betänkande Tänka framåt men göra nu, så stärker vi barnkulturen. Myndigheten har 
medverkat i 13 externa utredningar och i fyra av dessa har medverkan varit informell.  
 
 

2.2 Ny kunskap som myndighetens verksamhet har  
genererat 

Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet som myndighetens verksamhet har  
genererat, t.ex. skrifter, undersökningar och ny statistik 

Genomförande och utfall: 

Ny kunskap på ungdomsområdet har genererats genom Ungdomsstyrelsens egna utredningar men 
även genom de aktiviteter som myndigheten genomför och som har lett till att andra genomför un-
dersökningar. Under 2006 har Ungdomsstyrelsen slutfört sju egna utredningar. Den kunskap som har 
genererats genom dessa beskrivs här i korthet. 
 
Under 2006 redovisade Ungdomsstyrelsen en kartläggning och analys av forskares, praktikers och 
ungdomsorganisationers behov av ett kontinuerligt kunskapsutbyte, Kartläggning och analys av 
behovet av kunskapsutbyte mellan ungdomsforskare och praktiker (Ungdomsstyrelsens skrifter 
2006:1). Kartläggningen inleddes med att ett stort antal aktörer fick besvara en enkät om hur de såg 
på behovet av ett kontinuerligt kunskapsutbyte. För att tillsammans med de nämnda aktörerna disku-
tera resultaten av enkäten som ingick i kartläggningen anordnade Ungdomsstyrelsen ett två-dagars 
seminarium under myndighetens rikskonferens 2005. Generellt visar rapportens resultat att samtliga 
aktörer uppger att de har ett behov av ett ökat kunskapsutbyte via:  
1. konferenser/seminarier  
2. workshops/personliga möten  
3. deltagande i ett ”forskare-praktiker-ungdoms-nätverk”  
4. mötesplatser på webben och fysiska möten cirka 3−4 ggr per år.  
Avslutningsvis underströk majoriteten av de tillfrågade att det är viktigt att det finns en aktör som 
har ett tydligt ansvar att samordna och koordinera ett sådant nätverk. 
 
Ungdomsstyrelsens rapport New game - om unga och datorspel (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:2) 
presenterar en övergripande beskrivning av hur dator- och tv-spel har vuxit fram som kulturform och 
fritidsaktivitet för unga. Ett syfte med rapporten är att öka kunskapen om ungas "datorspelsvärld". 
Bland annat redovisas vilka som spelar samt skillnader och likheter mellan de som spelar datorspel 
ofta och de som spelar mindre ofta. Rapporten belyser särskilt hur aktiviteter kring datorspel sker 
inom föreningsliv, på fritidsgårdar och i annan ungdomsverksamhet. Den ger även en överblick över 
den svenska datorspelsforskningen och spelindustrin.  
 
Den första uppföljningen av indikatorer inom uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken 
redovisades genom rapporten Ung idag 2006 (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:3). Rapporten är en 
sammanställning av indikatorer som har identifierats och redovisats av ett tiotal myndigheter. Det är 
svårt att ge en samlad bild av ungas livssituation eftersom uppföljningssystemet ännu inte är fullt 
utvecklat. Olikheter i form och innehåll i uppdragen till berörda myndigheter leder till svårigheter 
med enhetlighet, jämförbarhet och långsiktighet. Det har inte varit möjligt att redovisa kunskap inom 
kultur-, migrations- och integrationsområdena eftersom dessa inte har involverats i uppföljnings-
systemet. I de fall statistiken belyser åldersskillnader kunde det konstateras att unga har sämre till-
gång till välfärd och makt än äldre. Indikatorerna visar också att det råder stora skillnader mellan 
pojkar och flickor, och mellan elever med svensk och elever med utländsk bakgrund i skolan. För 
ytterligare redogörelse av innehåll och slutsatser se avsnitt 2.6. 
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Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor – fortsatt utveckling 2006 (Ungdomsstyrel-
sen 2006) var den andra redovisningen i utvecklingsarbetet för att identifiera indikatorer. I samver-
kan med Socialstyrelsen, Försäkringskassan samt Skatteverket identifierades ytterligare 15 indikato-
rer på ungdomars villkor inom myndigheternas verksamhetsområden. Rapporten innehåller en sam-
lad bedömning av dessa indikatorer. Ett flertal av dessa bedömdes vara lämpliga för uppföljning av 
ungdomspolitiken. Syftet med en reguljär uppföljning är dels att kontinuerligt ge aktuell kunskap om 
ungas villkor, dels att den ska vara ett underlag för politiska beslut som kan leda till att ungas villkor 
förbättras. För ytterligare redogörelse av slutsatser se avsnitt 2.6. 
 
Fokus 06 – En analys av ungas kultur och fritid (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:4) är den andra 
tematiska analysen inom uppföljningssystemet för ungdomspolitiken. Rapporten redovisar hur van-
ligt det är att det finns fritids- och ungdomsgårdar samt ungdomens hus. Särskilda analyser har gjorts 
av olika kulturinstitutioners betydelse för ungdomars kulturkonsumtion och eget skapande samt av 
ungas medievanor. Rapporten redovisar också ungdomarnas uppfattning om utbudet av kultur- och 
fritidsaktiviteter och vilka möjligheter de har att påverka utbudet. Utredningens huvudresultat är att:  
1. äldre ungdomar ofta är en missgynnad grupp när det gäller offentliga satsningar på kultur och 
fritid. 
2. kultur- och fritidsaktiviteter har goda förutsättningar att attrahera unga när idéerna kommer från 
ungdomar och genomförs av unga, samt när vuxna har förmåga att visa hur idéer kan bli verksamhet. 
3. kommunernas samt föreningarnas satsningar på kultur- och fritidsverksamhet till ungdomar bidrar 
till synergieffekter, med andra ord leder de ofta till något mer än själva satsningen. 
4. gränserna mellan renodlad kommunal verksamhet och föreningsverksamhet har suddats ut, vilket 
leder till ett ökat behov av samarbete mellan flera aktörer. 
5. informationsteknologin ofta erbjuder ökade möjligheter till eget deltagande och egen produktion 
för unga. För ytterligare redogörelse för innehåll och slutsatser se avsnitt 2.6. 
 
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att utvärdera projektet Flicka och lämnade under 2006 delrapporten 
Projekt Flicka – Om unga flickors självbild (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:5). Utvärder-ingens 
syfte var att bedöma projektets effekter. Frågorna var:  
1. Har Socialdepartementet genomfört de aktiviteter som planerades?  
2. Hade kommuner och organisationer behov av de aktiviteter som genomfördes?  
3. Vilka antaganden gjorde Socialdepartementet om hur aktiviteterna skulle leda till effekt?  
4. Vilka av de effekter som Socialdepartementet förväntade sig av projektet inföll för de deltagande 
kommunerna, organisationerna, företagen och ungdomarna?  
Slutsatserna i rapporten om Projekt Flicka är att Socialdepartementet kunde ha krävt tydligare 
motprestationer av kommunerna för att säkerställa större effekter för till exempel sektorsövergripan-
de samarbeten. Mediekampanjerna var lyckade så till vida att de skapade debatt, effekten tycks dock 
inte bestå i ett längre perspektiv. 
 
Arvsfondssatsningen Att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden (Ungdomsstyrelsens skrifter 
2006:6) redovisades under 2006. Ungdomsstyrelsen har sedan 2003 arbetat med satsningen vars 
syfte har varit att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden genom att ge stöd till metodut-
veckling inom området. Stöd har getts till arbetsmarknadsprojekt och så kallade navigatorcentrum. 
Rapporten bygger på utvärderingar av 19 av de 64 projekt som finansierats av medel från Allmänna 
arvsfonden.Utvärderingarna visar att de ungdomar som har deltagit inom de olika projekten har be-
hov av både arbetsmarknadsrelaterat och socialt stöd. Samordnade insatser mellan ideella, kommuna-
la och statliga aktörer, med individen i centrum, har stärkt möjligheterna för unga att närma sig ar-
betsmarknaden. Hjälpen som har erbjudits deltagare i projekten har också lett till att de börjat känna 
sig delaktiga i samhället och börjat planera långsiktigt. Metoder som till exempel coachning, lärande, 
personligt entreprenörskap samt praktik har visat sig särskilt framgångsrika.  
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Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en annan källa till ny kunskap på ungdomsområdet. 
Lupp är en enkätundersökning som Ungdomsstyrelsen har tagit fram, se vidare avsnitt 3.3. Enkätun-
dersökningen genomförs av enskilda kommuner med stöd av Ungdomsstyrelsen. De områden som 
undersökningen omfattar är: boende och familj, fritid, skola, politik och inflytande, trygghet och 
arbete. Det övergripande syftet med undersökningen är att den enskilda kommunen ska få kunskap 
om ungas situation för att kunna arbeta med en kunskapsbaserad och sektorsövergripande ung-
domspolitik. Efter genomförd enkätundersökning ska respektive kommun sammanställa en rapport 
med presentation och analys av de data som de har samlat in. Med rapporten som underlag kan sedan 
kommunen starta olika utvecklingsaktiviteter utifrån de behov ungdomar har. Under 2005 genom-
förde 32 kommuner i landet ungdomsundersökningen Lupp. De har under 2006 sammanställt resulta-
ten i rapporter som Ungdomsstyrelsen har fått ta del av. I rapporterna har kommunerna tagit upp 
ungas fritidsvanor och vilka fritidsaktiviteter de saknar, ungas tankar om politik och inflytande samt 
hur ungdomarna upplever skolmiljön. 
 
 

2.3 Nätverket av ungdomsforskare 

Redovisning av myndighetens sammankomster med nätverket av ungdomsforskare, vilka teman som 
behandlats samt vilka forskare som ingår i nätverket 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen tillsatte en referensgrupp av forskare i slutet av 2006. Dessa forskare ska bidra till 
Ungdomsstyrelsens arbete med kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling kring utveck-lingen av 
ungdomars levnadsförhållanden. Forskarna ska bidra med analyser och synpunkter som rör uppfölj-
ningen av ungdomspolitiken samt underlätta för Ungdomsstyrelsen att ta del av aktuell, relevant 
forskning. Referensgruppens första möte på Ungdomsstyrelsen planeras till våren 2007. 
 
Följande forskare ingår i nätverket:  
Erik Amnå - Lektor på samhällsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet och ledare för 
forskarnätverket Young Citizens Program och verksam vid CEFOS, Göteborgs universitet. 
Erling Bjurström - Professor vid Tema Q, Linköpings universitet, med särskilt ansvar för program-
området Kulturens produktion och politik. 
Sven Bremberg - Docent och läkare vid Statens folkhälsoinstitut, ansvarig för hälsofrågor som rör 
barn och ungdomar, samt lektor vid Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. 
Ingrid Carlgren - Professor och rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Harriet Wallberg Henriksson - Professor och rektor för Karolinska Institutet samt ledamot av Nobel-
församlingen vid Karolinska Institutet.  
Alexandra Ålund - Professor vid Tema Etnicitet, Linköpings universitet och ordförande i 
UNESCO/MOST. 
 
 

2.4 Hur olika målgrupper bedömer myndighetens 
verksamhet 

Redovisning av hur olika målgrupper (myndigheter, kommuner, ungdomsorganisationer, andra orga-
nisationer och vissa andra aktörer) bedömer myndighetens verksamhet i olika delar, till exempel 
kunskapsöverföring, konferenser och metodstöd 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har genomfört kundmätningar 2002, 2003, 2004 och 2006. Myndighetens be-
dömning är att det är tillräckligt att göra mätningar vartannat år.  
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Ungdomsstyrelsen gav våren 2006 Skop, Skandinavisk opinion ab, i uppdrag att genomföra en så 
kallad kundundersökning. Undersökningen grundar sig på telefonintervjuer med personer inom 
myndighetens målgrupper som har nära kontakt med Ungdomsstyrelsen. Undersökningen om-fattade 
173 personer. Det var ungefär lika många kvinnor (47 procent) som män (53 procent) i målgruppen. 
Hälften var offentliga tjänstemän som huvudsakligen arbetade med administrativa uppgifter, en av 
fem var offentliga tjänstemän som huvudsakligen arbetade direkt med ungdomar. En tredjedel repre-
senterade ungdomsorganisationer, några (2 procent) var politiker på hel- eller deltid och övriga hade 
andra uppgifter eller befattningar. 
 
En kompletterande undersökning gjordes för att möjliggöra jämförelser med de tidigare under-
sökningarna. 
 
Sammanfattningsvis får Ungdomsstyrelsen goda resultat i undersökningen, 92 procent 2006 jämfört 
med 80 procent 2004 och 89 procent 2003 var nöjda med myndighetens service. Förtroendet för 
Ungdomsstyrelsen fortsätter att vara mycket gott; 86 procent svarade att så var fallet mot 78 procent 
2004 och 88 procent 2003.  
 
Sammanställning av andelen nöjda med Ungdomsstyrelsens service 

 2006 
Andel (%) 

2004  
Andel (%) 

20031) 
Andel (%) 

Personalens tillgänglighet 94 86 87 
Hantering av ditt ärende 88 70 79 
Information 84 78 85 
Kunskap och kompetens hos personalen 87 78 79 
Kunskapsutbyte och samverkan hos personalen 86 73 81 
Hantering av klagomål 62 57 67 
Kommunikationsverktyg 84 77 84 
Myndighetsutövning 86 78 86 
Ungdomsstyrelsens service (allt sammantaget) 92 80 89 

Källa: Skop, Skandinavisk opinion ab, 2006 (undersökningen gjordes med telefonintervjuer, svarsfrekvensen var 87 procent), Temo 2004 (undersökningen 
gjordes med en webbenkät, svarsfrekvensen var 67 procent). 
1) För att få bättre jämförelse har resultatet från 2003 tagits med. 

 
En ny nöjd-kundmätning planeras att genomföras under våren 2008. 
 
 

2.5 Besök på myndighetens webbplats 

Redovisning av antalet besök på myndighetens webbplats 

Genomförande och utfall: 

Antal besökare på Ungdomsstyrelsens webbplats har ökat från 639 830 år 2005 till 1 127 969 år 
2006, vilket är en ökning med 76 procent. Under 2004 besökte 373 429 webbplatsen. 
 
Antal besökare på Ungdomsstyrelsens webbplats 

 2006 2005 2004 
Antal besökare 1 127 969 639 830 373 429 

 
Flest besökare har förstasidan haft följt av pressmeddelanden, EU-programmet Ungdom, information 
om Lupp, publikationer samt internationella ungdomsprogram. 
 
Det mest nedladdade dokumentet under 2006 var, liksom året innan, den tematiska analysen om ung-
as etablering på arbetsmarknaden, Fokus 05 (Ungdomsstyrelsen 2005:10). Andra populära dokument 
var Handledning för EU-programmet Ungdom, New Game – om unga och datorspel (Ungdomssty-
relsens skrifter 2006:2), Fokus 06 (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:4) och Arenor för alla (Ung-
domsstyrelsens skrifter 2005:1). 
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2.6 Nya åtgärder för att förbättra ungdomars levnadsvillkor 

Bedömning av inom vilka samhällsområden det finns behov av att nya åtgärder vidtas för att förbätt-
ra ungdomars levnadsvillkor mot bakgrund av bl.a. tematiska analyser och uppföljningen av indika-
torer 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har besvarat återrapporteringskravet genom att beskriva de åtgärder som myndig-
heten har identifierat utifrån resultaten av uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken. 
 
I Ung idag 2006 (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:3) betonar Ungdomsstyrelsen följande områden, 
inom vilka det finns behov av att åtgärder vidtas: 
Även om det finns tendenser till minskad alkoholkonsumtion har cirka 30 procent av unga kvinnor 
och män en riskabel alkoholkonsumtion, och antalet unga som vårdas för alkoholintoxikation är högt 
för både unga män och kvinnor. Unga män både utför och drabbas av grov brottslighet, som våld, 
misshandel och grov stöld, oftare än unga kvinnor. Antalet lagförda unga kvinnor ökade dock betyd-
ligt mer än motsvarande antal unga män mellan 2003 och 2004. Ungas representativitet i riksdag, 
kommun och landsting är låg, och unga hoppar av sina uppdrag under mandatperioden i större 
utsträckning än äldre. Det har skett en minskning av långa sjukfall totalt sett men minsk-ningen är 
mindre bland unga. Samtidigt ökar sjuk- och aktivitetsersättningarna mest i samma grupp. Det blev 
också än en gång tydligt att ungas situation på arbets- och bostadsmarknaden är svår. Arbets-
marknadsstyrelsens statistik visar att andelen arbetslösa bland unga är betydligt högre än bland äldre. 
Andelen långtidsarbetslösa 2005 var högst bland dem i åldrarna 26–29 år. Det är också i denna grupp 
som långtidsarbetslösheten ökade mest mellan 2003 och 2005. Det råder också brist på små och bil-
liga lägenheter, sådana som unga efterfrågar, i hälften av landets kommuner. 
 
I Indikatorer för uppföljning av ungdomars villkor – fortsatt utveckling 2006 (Ungdomsstyrelsen 
2006) redovisas de nya indikatorer som utvecklats av Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Skatte-
verket. Myndigheten bedömer att de indikatorer som utvecklats under 2005 och 2006 bidrar till att 
belysa ungas levnadsvillkor, men att det inom vissa områden fortfarande finns kunskapsluckor. Till 
exempel kan den föreslagna indikatorn för psykisk ohälsa (andel unga som vårdas inom sluten-vård 
på grund av psykiatrisk diagnos) inte ge en total belysning av ungas psykiska ohälsa, utan lämnar ett 
stort mörkertal. I rapporten pekar Ungdomsstyrelsen på ett antal nya åtgärder för att förbättra 
uppföljningen av ungas villkor. Syftet med uppföljningen är dels att ge aktuell kunskap om ungas 
villkor, dels att fungera som underlag för beslut som leder till att ungas villkor föbättras. De åtgärder 
som föreslås kan därmed indirekt leda till att ungas levnadsvillkor förbättras. Ungdomsstyrelsen 
anser att det krävs en vidareutveckling av ungdomsstatistiken för att ett uppföljningssystem för ung-
domspolitiken ska fungera på sikt. En åtgärd är att utöka ungdomsurvalet i Statistiska centralbyråns 
ULF-undersökning (Undersökningen om levnadsförhållanden) för att på ett bättre sätt belysa ut-
vecklingen av ungdomars levnadsvillkor. ULF-undersökningens ungdoms-urval består idag av cirka 
1 000 individer årligen i åldersgruppen 16−24 år och bortfallet ligger på cirka 25 procent. Möjlighe-
ten att redovisa villkoren för unga, och framför allt för olika grupper av unga, utifrån undersöknin-
gen blir därför svår. Statistiken och datakällorna bör omfatta ett större antal ungdomar och ett större 
åldersspann för att säkerställa att levnadsvillkoren för olika grupper av unga kan belysas. 
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Även i rapporten Fokus 06 (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:4) betonar Ungdomsstyrelsen vikten av 
att det finns tillgång till goda statistiska underlag för att kunna göra analyser av ungas villkor. Inom 
kultur- och fritidsområdet finns enligt rapporten brister i statistiken och därmed brister i kunskapen 
om hur unga har det. De undersökningar som rapporten bygger på visar att utbudet av och ef-
terfrågan på kultur- och fritidsaktiviteter skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Andelen 
unga som bor i tätorter samt i orter med hög medelinkomst är mer nöjda med sin fritid än andra. Det 
finns tydliga skillnader mellan killar och tjejer, mellan unga med svensk respektive utländsk 
bakgrund samt mellan yngre och äldre ungdomar. Fokus 06 visar också att föreningslivet är en viktig 
arena för många ungdomar. Dagens system har bland annat vuxit fram med de politiska ungdoms-
förbundens struktur som modell. Flera av de rörelser som vi idag kan se bland unga organiserar sig 
inte enligt denna modell och kan därför inte heller få statsbidrag. 
De behov av åtgärder som identifieras i rapporten är att:  
• genomföra särskilda analyser kring hur offentliga medel fördelas mellan killar och tjejer samt vid 
behov initiera utvecklingsinsatser. 
• stärka integrationen inom området. 
• tydliggöra de statligt finansierade kulturinstitutionernas uppdrag att även erbjuda äldre ungdomar 
tillgång till kultur och eget skapande, liksom att ta fram strategier för att öka ungas inflytande i verk-
samheten. 
• fortsätta att stärka kvalitén på ungdomsverksamheten inom kultur- och fritidsområdet och satsa på 
kompetensutveckling för de yrkesgrupper som finns i verksamheter runt ungas kultur och fritid. 
• se över formerna för att stödja ungas egen organisering av kultur- och fritidsaktiviteter utanför den 
traditionella folkrörelsestrukturen. 
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2.7 Myndighetens samtliga insatser inom nationell  
ungdomspolitik  

Redovisning av myndighetens samtliga insatser som genomförts inom den nationella ungdomspoliti-
ken inklusive kostnader för respektive insats 

Samtliga insatser 

Återrapporteringskravet är nytt för budgetåret 2006 och det har därför inte varit möjligt att jämföra 
med tidigare år. Beskrivning av hur kostnaderna har redovisats nedan förklaras i avsnitt 1. 
   (beloppen anges i tkr) 

Insats Kostnader, anslagsfinansie-
ring, anslagsposten 17 29.1.1 

Kostnader, extern finansiering 

Förvaltning av verksamhetsområdet 925  
Fokusrapporterna 1 255 300 
Indikatorer 314  
Forskningssamverkan 190  
Attityd- och värderingsstudie 205 341 
Forskningsseminarum i Alexandria/Kairo 55 73 
Forskningsseminarum i Buenos Aires 27 15 
Projektet Tjejjourer och hedersrelaterat 
våld 

 816 

Projektet Flicka 109 439 
Projektet Skolval  260 
Summa 3 080 2 244 

 
Förvaltning av verksamhetsområdet 
Förvaltning av verksamhetsområdet innebär att koordinera och utveckla verksamheten. Det innebar 
bland annat arbete med interna styrdokument, kompetensutveckling, webbarbete, deltagande i inter-
na och externa referensgrupper samt att svara på remisser. 
 
Fokusrapporterna 
Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att årligen genomföra tematiska analyser av ungas levnadsvill-
kor inom något av ungdomspolitikens fem huvudområden. I arbetet ingår att genomföra undersök-
ningen, färdigställa utredningen samt sprida information om innehållet till berörd målgrupp. 
 
Indikatorer 
Uppföljning av indikatorer är en del av den årliga uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken. 
Ungdomsstyrelsen rapporterar egna indikatorer kring ungas villkor samt sammanställer de indikato-
rer som övriga myndigheter rapporterar och redovisar det till regeringen. 
 
Forskningssamverkan 
Ungdomsstyrelsen redovisade en kartläggning av behovet av kunskapsutbyte mellan forskare och 
praktiker. Under året knöt myndigheten till sig en referensgrupp av forskare. Förutom det ingick 
myndigheten i en rad nationella och internationella forskningsnätverk och referensgrupper. 
 
Attityd- och värderingsstudie 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa en studie som belyser ungdomars attityder och värderingar. Arbetet 
med studien påbörjades under 2006 och ska redovisas under 2007. 
 
Forskningsseminarium i Alexandria/Kairo 
Myndigheten arrangerade, tillsammans med bland andra Svenska institutet, Europarådet och Arab-
förbundet, ett rundabordssamtal samt ett seminarium kring behovet av kunskapsutbyte mellan forska-
re och praktiker. Deltagare var forskare, praktiker och ungdomar från en rad länder i Europa samt 
från Medelhavsregionen. 
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2007-02-15 21 (86)  
ÅRSREDOVISNING 2006   

 

Forskningsseminarium i Buenos Aires 
Ungdomsstyrelsen deltog i ett seminarium på en forskningskonferens i Buenos Aires. 
 
Projeket Tjejjourer och hedersrelaterat våld 
Genom Ungdomsstyrelsens försorg erbjöds tjejjourer utbildning och möjlighet till kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte för att stärkas i sitt arbete mot hedersrelaterat våld. 
 
Projektet Flicka 
Ungdomsstyrelsen utvärderade Projektet Flicka som genomfördes av Socialdepartementet 2004 och 
2005. 
 
Projektet Skolval 
Samtliga högstadie- och gymnasieskolor erbjöds att delta i Skolvalet som Ungdomsstyrelsen genom-
förde i samarbete med Sveriges Elevråd (Svea), Sveriges Ungdomsråd, Myndigheten för skolutveck-
ling samt Valmyndigheten.  
 
 

2.8 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att omfattningen och effektiviteten av sådana åtgärder som stärker 
ungdomars levnadsvillkor skall öka genom att bygga upp och förmedla kunskap, stödja metodut-
veckling och föra dialog med myndigheter, andra nationella aktörer och ungdomar. 
 
I kommande avsnitt bedöms resultatet utifrån den kunskap myndigheten har tagit fram och förmed-
lat, hur arbetet med metodutveckling har framskridit samt utifrån dialogen med relevanta aktörer. 
Avsnittet avslutas med en samlad bedömning relativt målet för verksamhetsgrenen. Det som redovi-
sas är exempel på några av de prestationer som Ungdomsstyrelsen har genomfört för att nå målet, 
dess genomförande och utfall. 

Kunskapsuppbyggnad och förmedling 

Riksdagen antog i slutet av 2004 en ungdomspolitisk proposition som bland annat innehöll ett förny-
at uppföljningssystem för den nationella ungdomspolitiken. Det är Ungdomsstyrelsen som har i 
uppdrag att ansvara för uppföljningen. År 2006 var det andra året som en uppföljning genomfördes 
med utgångspunkt i 2004 års proposition. Under året har ett omfattande arbete gjorts för att, tillsam-
mans med andra myndigheter, ta fram och följa upp indikatorer på ungdomars levnadsvillkor. Det 
första årets samlade uppföljning av indikatorer redovisades i rapporten Ung idag 2006 under våren. I 
samband med årsredovisningarna för 2006 ska berörda myndigheter för andra gången följa upp indi-
katorerna. En tematisk analys, Fokus 06 – En analys av ungas kultur och fritid, redovisades till rege-
ringen i slutet av november 2006. Genom rapporten har ny kunskap tagits fram om ungas tillgång till 
och efterfrågan på kultur och fritid. Den kunskap som tas fram genom de tematiska analyserna ef-
terfrågas av myndighetens målgrupp. Detta märks inte minst genom att förra årets rapport Fokus 05 – 
en analys av ungas etablering och egen försörjning även under 2006 var den mest nedladdade rap-
porten på myndighetens webbplats. Utöver dessa rapporter har Ungdomsstyrelsen producerat ytterli-
gare fem utredningar inom ungdomsområdet under 2006 samt deltagit i en rad utredningar som ge-
nomförts av andra aktörer. 
 
Svensk ungdomspolitik i ett internationellt perspektiv har också varit i fokus under året. För andra 
året i rad genomfördes ett seminarium i samarbete med Svenska institutet i Alexandria, Europa-rådet 
och Ministeriet för ungdom och sport i Egypten. Syftet med seminariet var att skapa erfarenhetsutby-
te kring ungdomsforskning mellan myndigheter, kommuner, ungdomsorganisationer och forskare 
från EU-länder respektive Nordafrika och Mellanöstern. Seminariet var framgångsrikt och visade på 
betydelsen av internationellt samarbete för utvecklingen av såväl nationell som lokal ungdomspoli-
tik. Ungdomsstyrelsen har även deltagit i andra forskningsseminarier med liknande teman. 
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Omvärldens efterfrågan på myndighetens kunskaper är stor. Det som särskilt efterfrågas är kunskap 
om ungas situation på arbetsmarknaden, ungas inflytande, ungas attityder, ungas fritidsvanor samt 
ungdomspolitik generellt. Under 2006 har Ungdomsstyrelsen deltagit i 13 externa utredningar. Myn-
digheten får ta emot många förfrågningar från myndighetens målgrupper och allmänheten och bjuds 
ofta in för att presentera myndighetens rapporter eller annan kunskap knuten till verksamheten. 
Webbplatsen är viktig för att sprida myndighetens kunskap till omvärlden. Besöken på webbplatsen 
har ökat med 76 procent jämfört med 2005. För ytterligare information om myndighetens arbete med 
kunskapsförmedling se även avsnitt 3.9, 4.6 och 5.5. 

Metodutveckling 

Under 2006 har ett forskningsnätverk knutits till myndigheten. Som en konsekvens av detta pågår ett 
brett arbete för att hitta metoder för samverkan mellan forskare och praktiker men också för att på ett 
systematiskt sätt knyta forskare till myndighetens egen verksamhet. Den internationella delen av 
arbetet har ökat under året. 
 
Ungdomsstyrelsen är fortsatt en efterfrågad diskussionspart för myndigheter och andra aktörer kring 
hur ett ungdomsperspektiv ska integreras i verksamheten och hur unga ska tas tillvara som en resurs. 
Inom det området krävs fortsatt metodutveckling. Under 2006 har Ungdomsstyrelsen samarbetat med 
Statens folkhälsoinstitut för att utveckla metoder för att hälsokonsekvensbedöma myndighetens 
verksamhet. Det fortsatt arbetet med att identifiera och följa upp indikatorer för att följa utvecklingen 
av ungas livsvillkor över tid har inneburit att olika metoderna för att samverka med myndigheter och 
andra relevanta aktörer har prövats. 
 
När Skolval 2006 arrangerades valde Ungdomsstyrelsen att ge de ungdomsorganisationer, Sveriges 
elevråd – Svea och Sveriges ungdomsråd, som myndigheten samarbetade med ett stort ansvar för 
genomförandet av projektet. Detta innebar att unga på allvar togs tillvara som en resurs och en fort-
satt metodutveckling internt på myndigheten. 

Dialog 

Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att ett av de bästa sätten att bidra till att uppfylla verksam-
hetsmålet är att öka andra aktörers kunskap om ungas levnadsvillkor samt om målen för den natio-
nella ungdomspolitiken. För att lyckas med det är dialog med andra aktörer viktigt. Liksom tidigare 
år har medarbetare på Ungdomsstyrelsen efterfrågats för att hålla föredrag om ungdomars levnads-
villkor, ungdomspolitiken generellt och för att presentera och diskutera resultaten av myndighetens 
egna utredningar. 
 
Myndigheten arbetar med att sprida den kunskap som tas fram genom egna utredningar eller genom 
omvärldsanalys till målgruppen på en rad olika sätt. Det kan till exempel vara genom besök på Ung-
domsstyrelsen eller hos målgruppen, genom att hålla egna konferenser och genom att delta i andras. 
Representationen i externa referensgrupper och utredningar är frekvent vilket tyder på att Ung-
domsstyrelsen är en efterfrågad samarbetspartner. 

Samlad bedömning 

Ungdomsstyrelsens huvudsakliga verktyg för att bidra till att uppfylla verksamhetsmålet är kun-
skapsinhämtning och kunskapsförmedling kring ungdomars levnadsvillkor och ungdomspolitikens 
mål. Under 2006 har det nya systemet för uppföljning av den nationella ungdomspolitiken fortsatt att 
utvecklas. Genom det och andra utredningar har ny kunskap producerats och efterfrågan på densam-
ma har varit stor. Arbetet med såväl indikatorer som den tematiska analysen har mottagits väl. Ef-
terfrågan på myndighetens kunskaper i frågorna tycks öka. 
 
De senaste årens prioritering av arbetet med forskningssamverkan har bidragit till en fortsatt kvali-
tetshöjning av verksamheten. Myndighetens samverkan med olika forskningsmiljöer samt medver-
kan i referensgrupper för forskningssamarbete på europeisk nivå har fortsatt under året. 
 
Under året har arbetet med metodutveckling intensifierats, framför allt som en del av uppföljnings-
systemet för den nationella ungdomspolitiken. 
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3 Verksamhetsgren Kommunal ungdomspolitik 
Verksamhetsområdet Kommunal ungdomspolitik arbetar med att stödja landets kommuner att ut-
veckla en sektorsövergripande ungdomspolitik som bygger på kunskap om målen för den natio-nella 
ungdomspolitiken, de ungdomspolitiska överenskommelserna inom EU-samarbetet samt kunskap om 
ungas levnadsvillkor. Verksamhetsområdet arbetar också med metodutveckling för att öka ungas 
inflytande i kommunerna. Dessutom ingår att handlägga medel ur Allmänna arvsfonden till stöd för 
projekt som syftar till att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden samt till ideella naviga-
torcentrum. Inom verksamhetsområdet ges också stöd till utvecklingen av kommunala navigator-
verksamheter. 
 
Verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik, totala kostnader och finansiering i tkr 

Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 Budgetåret 2004

Kostnader  
Lön inkl MGK 7 307 7 390 7 323
Övriga driftkostnader 2 184 2 283 2 935
Summa kostnader 9 491 9 673 10 258
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29:1.1 2 665 2 880 4 456
Ramanslag 17 29:2.3 3 885 3 772 4 368
Externa medel enligt nedanstående specifikation 1 659 2 015 1 014
Intäkter 1 293  907 491
Summa finansiering 9 502 9 574 10 329

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 11 tkr, budgetåret 2006, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 7. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Kommunal ungdomspolitik finansieras även 
med externa medel enligt följande (tkr) 
 2006 2005 2004
Uppdrag, Ungas utanförskap på arbetsmarknaden/Navigator, 
medel från Allmänna arvsfonden 1 259

 
1 590 986

Uppdrag från Näringsdepartementet 250 125 0
Uppdrag från Utbildnings- och kulturdepartementet 150 300 0
Diverse övriga externa medel 0     0  28
Summa extern finansiering 1 659 2 015 1 014

Verksamhetsmål: 

Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som stärker ungdomars levnadsvillkor skall öka genom 
uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med kommuner och ungdomar.  

Återrapportering: 

• Redovisning av antalet kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner och liknande 
dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa känd för 
ungdomar. 

• Redovisning av hur och i vilka frågor myndigheten samarbetat och utbytt erfarenheter med 
Barnombudsmannen avseende bl.a. metodutveckling i kommuner. 

• Redovisning av de insatser som genomförts i syfte att stödja utvecklingen av kommunala 
navigatorverksamheter samt redovisning av befintliga kommunala navigatorverksamheter. 

• Redovisning av antalet kommuner som har inrättat former för återkommande dialog mellan 
ungdomar och beslutsfattare i syfte att möjliggöra för ungdomar att utöva inflytande över 
den kommunala verksamhetsplaneringen. Redovisningen skall ske i samråd med Barnom-
budsmannen. 

• Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar genom de 
ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation. 

• Redovisning av utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna inklusive det ekono-
miska stöd som respektive stödjepunkt erhållit samt beskrivning av inriktningen på de olika 
stödjepunkternas verksamheter. 
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• Redogörelse för de huvudsakliga frågor som behandlats i de utredningar och referensgrupper 
med anknytning till den kommunala ungdomspolitiken som myndigheten deltagit i. 

• Redovisning av myndighetens samtliga insatser som genomförts inom den kommunala ung-
domspolitiken inklusive kostnader för respektive insats. 

 
 

3.1 Kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner 

Redovisning av antalet kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner och liknande  
dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa känd för ungdo-
mar 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen skickade under slutet av 2006 en elektronisk enkät till landets samtliga kommuner 
samt till stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Avsikten var att inventera förekomsten av 
sektorsövergripande handlingsplaner för ungas villkor samt inflytandeforum för det ungdomspoli-
tiska arbetet.  
 
Antalet och andelen enkätsvar mellan 20 december 2006 och 17 januari 2007 

 Totalt antal Antal svar Relativ svarsfrekvens 
(%) 

Kommuner 290 179 62 
Stadsdelar i de tre största städerna 49 40 82 
Summa 339 219 65 

 
I följande redovisning av kommunala handlingsplaner redovisas enbart kommuner och inte stadsde-
lar. Eftersom inte alla kommuner har besvarat enkäten, redovisas en uppskattning av antalet kommu-
ner som har handlingsplaner. Det redovisade antalet motsvarar den andel som i enkäten uppgett att 
de har handlingsplan. 
 
Alla kommuner fick i enkäten frågan om de har ett politiskt antaget sektorsövergripande dokument 
som slår fast strategier och mål för det politiska arbetet med ungas villkor i kommunen. Av dem som 
svarade uppgav 28 procent att de hade ett sådant dokument vilket innebär en minskning från 2005.  
 
Kommuner med ungdomspolitiska handlingsplaner 2004−2006. Uppskattat antal och 
andel av dem som har besvarat enkäten 

År Skattat antal kommuner Andel kommuner (%) 
2006 81 28 
2005 107 37 
2004 87 30 

 
För att få en uppfattning om hur väl förankrat dokumentet är bland ungdomarna har vi frågat kom-
munerna om i hur stor utsträckning unga har varit med i utformningen av dokumentet. Här kan vi se 
en skillnad från tidigare år. Andelen unga som har deltagit i stor eller i viss utsträckning har ökat. 
 
Ungdomars delaktighet i utformningen av mål- och strategidokument 2004−2006 

År Delaktiga i stor 
utsträckning (%) 

Delaktiga i viss 
utsträckning (%) 

Ej delaktiga (%) Inget svar (%) 

2006 36 56 8 0 
2005 33 48 16 3 
2004 30 46 22 2 

 
Sammantaget har förekomsten av ungdomspolitiska handlingsprogram minskat samtidigt som ungas 
delaktighet i utformningen av dem har ökat sedan 2005. Två tredjedelar av kommunerna har arbetat 
för att göra innehållet i kommunens handlingsprogram känt bland unga. 
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Ungdomsstyrelsen har under året på olika sätt kunnat stödja kommunerna i utvecklingen av kommu-
nala handlingsplaner och liknande dokument. Broschyrserien Hej kommun är ett metodmaterial som 
beskriver hur olika delar av den sektorsövergripande politiken kan utvecklas. En del av serien ägnas 
åt kommunala handlingsplaner. Sedan 2001 har 70 kommuner deltagit i Lupp (Lokal upp-följning av 
ungdomspolitiken) och genomfört enkätundersökningar med stöd av Ungdomsstyrelsen. Ett av syfte-
na med dessa enkätundersökningar är att kommunen på ett bra sätt ska kunna framställa ett hand-
lingsprogram med uppföljningsbara mål. 
 
 

3.2 Samarbete och erfarenhetsutbyte med Barnombuds-
mannen 

Redovisning av hur och i vilka frågor myndigheten samarbetat och utbytt erfarenheter med Barnom-
budsmannen avseende bl.a. metodutveckling i kommuner 

Genomförande och utfall: 

Återrapporteringskravet är nytt för år 2006 och därför görs inga jämförelser med tidigare år.  
 
Ungdomsstyrelsen har kontinuerliga kontakter med Barnombudsmannen. Sedan många år tillbaka 
har myndigheten en representant med i det myndighetsnätverk som Barnombudsmannen knutit till 
sig. Under 2006, liksom tidigare år, deltog representanter från Barnombudsmannen i referensgrupper 
knutna till Ungdomsstyrelsens utredningar samt i den externa referensgrupp som bistod myndigheten 
i urvalet av årets ungdomskommun. Under 2006 har Barnombudsmannen och Ungdoms-styrelsen 
diskuterat möjligheterna till ytterligare samarbeten mellan myndigheterna. 
 
 

3.3 Kommunala navigatorverksamheter 

Redovisning av de insatser som genomförts i syfte att stödja utvecklingen av kommunala navigator-
verksamheter samt redovisning av befintliga kommunala navigatorverksamheter 

Genomförande och utfall: 

Återrapporteringskravet är nytt för år 2006 och därför görs inga jämförelser med tidigare år.  
 
Under 2006 har 23 kommuner beviljats medel för att utveckla navigatorverksamheter i syfte att bryta 
ungas utanförskap på arbetsmarknaden. En kommunal navigatorverksamhet har i uppdrag att arbeta 
sektorsövergripande för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. En navigatorverksam-
het ska bygga på samverkan mellan offentliga och ideella lokala aktörer, såsom arbetsförmedling, 
socialtjänst, kommunens arbetsmarknadsenhet och ideella föreningar. Det ska också finnas en tydlig 
koppling till arbetsmarknaden, både till privata och offentliga arbetsgivare. 
 
De kommuner som fått stöd är; Arboga, Bjuv, Eksjö, Fagersta, Hedemora, Gagnef, Göteborgs stad 
Lärjedalen, Gällivare, Kalmar, Kramfors, Krokom, Kungälv, Lycksele, Malung, Motala, Nacka, 
Ockelbo, Robertsfors, Sotenäs, Tanum, Tingsryd, Örnsköldsvik och Östersund. Kommunerna har 
kunnat söka upp till 200 000 kr. Satsningen har finansierats med medel från Ungdomsstyrelsen, Ut-
bildnings- och kulturdepartementet samt Näringsdepartementet. 
 
Ungdomsstyrelsen har följt utvecklingen av navigatorverksamheter genom att närmare studera sex 
kommuners arbete. Intervjuer har genomförts med projektledare om framgångsfaktorer och svårighe-
ter och om hur de arbetar med samverkan. Intervjuerna har publicerats på Ungdomsstyrelsens 
webbplats i syfte att sprida erfarenheter och metoder till andra kommuner. Ungdomsstyrelsen har 
också erbjudit kompetensutveckling i form av föreläsningar och erfarenhetsutbyte mellan navigator-
verksamheter. 
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3.4 Kommuner som har former för återkommande dialog 

Redovisning av antalet kommuner som har inrättat former för återkommande dialog mellan ungdo-
mar och beslutsfattare i syfte att möjliggöra för ungdomar att utöva inflytande över den kommunala 
verksamhetsplaneringen. Redovisning skall ske i samråd med Barnombudsmannen 

Genomförande och utfall: 

Ett inflytandeforum för ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsens definition ett forum för dialog mellan 
ungdomar och beslutsfattare i kommunen. Inflytandeforumet ska behandla övergripande kommunala 
frågor. Exempel på forum är ungdomsråd, ungdomsforum, ungdomsfullmäktige, ungdoms-ting och 
ungdomsparlament. Elevråd, fritidsgårdsråd och andra former av direkt brukarinflytande är exempel 
på forum som inte inkluderas i denna redovisning.  
 
Ungdomsstyrelsen skickade under slutet av 2006 en elektronisk enkät till landets kommuner samt till 
stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet var att inventera förekomsten av sektorsö-
vergripande handlingsplaner samt inflytandeforum för det ungdomspolitiska arbetet. För ytterligare 
beskrivning se avsnitt 3.1. Eftersom inte alla kommuner har besvarat enkäten, så har vi valt att 
uppskatta antalet kommuner och stadsdelar som har inflytandeforum, utifrån andelen svar i enkäten. 
 
Ungdomsstyrelsens första kartläggning av förekomsten av inflytandeforum för ungdomar i landets 
kommuner ägde rum 1997. Då hade 84 kommuner någon typ av inflytandeforum. Därefter har un-
dersökningar genomförts årligen och ökningen av antalet inflytandeforum har varit påtaglig. I mät-
ningen 2006 hade 56 procent av de kommuner och stadsdelar som svarade någon form av kommu-
növergripande forum vilket inte innebär någon förändring från 2005. Trots att omfattningen av infly-
tandeforumen i riket har varit relativt stabil under de senaste tre åren så sker det stora för-ändringar 
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. 
 
Kommuner inflytandeforum 2004−2006. Uppskattat antal och andel av dem som har 
besvarat enkäten 

År Skattat antal i riket Andel (%) 
2006 190 56 
2005 190 55 
2004 197 58 

 
Inflytandeforumen har olika funktioner på olika orter. I tabellen nedan finns uppgifter om vilka funk-
tioner 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. Under 
2006 har funktionerna att vara rådgivande mot politiker samt att lämna synpunkter till tjänstemän 
ökat medan ingen nämnvärd förändring har skett inom de två andra områdena.  
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Andel inflytandeforum i kommuner och stadsdelar som uppger att de har någon eller 
några av följande funktioner 2004-2006 

År Formell remissinstans Rådgivande funktion 
mot politiker 

Lämnar synpunkter 
till tjänstemän 

Driver egna frågor 

2006 36 68 74 77 
2005 35 58 67 76 
2004 31 69 79 71 

 

Förutom statistikinsamling har Ungdomsstyrelsen under året på olika sätt kunnat stödja kommunerna 
i utvecklingen av inflytandeforum för unga. I broschyrserien Hej kommun ägnas en del av serien åt 
inflytandefrågor och när Ungdomsstyrelsen gör kommunbesök är temat för samtalen ofta inflytande. 
 
Denna återrapportering har skett i samråd med Barnombudsmannen.  
 
 

3.5 Kommuner som genomfört enkätundersökningar 

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört enkätundersökningar genom de ung-
domsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation 

Genomförande och utfall: 

Under 2006 genomförde 27 kommuner en undersökning med hjälp av den ungdomsenkät som Ung-
domsstyrelsen har tagit fram, Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Det var fem färre än 
2005. Lupp är en omfattande enkätundersökning för att få lokal kunskap om ungas levnadsförhållan-
den och attityder. Genom resultaten från enkätundersökningen får kommunerna kunskap om unga 
som de kan använda som underlag för en kunskapsbaserad och sektorsövergripande ungdomspolitik. 
I samarbetet med Ungdomsstyrelsen ingår stöd, vägledning och frågeformulär. Efter enkätunder-
sökningen ska de deltagande kommunerna presentera och analysera de data som de har samlat in i en 
rapport. Med rapporten som underlag kan sedan kommunen starta olika utvecklingsaktiviteter utifrån 
de behov som ungdomar har. 
 
Kommunerna som deltog i Lupp ansökte skriftligt om att få delta. Alla kommuner som lämnade en 
ansökan antogs. De 27 kommuner som under året har genomfört undersökningen är: Bollnäs, Dals-
Ed, Degerfors, Eslöv, Fagersta, Falkenberg, Gislaved, Gällivare, Hudiksvall, Härnösand, Jokmokk, 
Karlskoga, Kiruna, Ljungby, Ljusdal, Ludvika, Mora, Motala, Skellefteå, Sundsvall, Säter, Tierp, 
Töreboda, Vänersborg, Växjö, Åmål och Östersund. 
 
Antal kommuner i Lupp de senaste tre åren 

År Antal 
2006 27 
2005 32 
2004 9 
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3.6 Utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna  

Redovisning av utvecklingen av de ungdomspolitiska stödjepunkterna inklusive det ekonomiska stöd 
som respektive stödjepunkt erhållit samt beskrivning av inriktningen på de olika stödjepunkternas 
verksamheter 

Genomförande och utfall: 

De ungdomspolitiska stödjepunkternas (UPS) uppgift har varit att pröva nya perspektiv, framgångs-
vägar och arbetssätt i ungdomspolitiken. De har utgjort en kunskaps- och erfarenhetsbas till inspira-
tion och stöd för lokal ungdomspolitisk verksamhet. De har också stimulerat ökad forskning inom 
det ungdomspolitiska området.  
 
Under 2006 har följande sex ungdomspolitiska stödjepunkter fortsatt sitt arbete för att stödja och 
stimulera den ungdomspolitiska utvecklingen:  
 
Astrid Lindgrens hembygd i Småland arbetar med utveckling i landsbygd med fokus på ungas upp-
växt och möjlighet att påverka den lokala samhällsutvecklingen. 
 
Communicare i Värmland arbetar inom arbetsmarknadsområdet. De utvecklar olika projekt i syfte att 
underlätta för arbetslösa ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden.  
 
Kulturförökarna verkar i ett antal storstadsförorter och arbetar med kultur som drivkraft för ungas 
samhällsengagemang, ungas delaktighet i kulturarrangemang och för att bryta känslan av utan-
förskap.  
 
Kumulus i Kalmar arbetar med den internationella dimensionen i ungdomspolitiken, ungas internati-
onella engagemang samt skapar nya möjligheter för unga att utvecklas genom internationella erfa-
renheter.  
 
Samverket i Jönköping, Lidköping och Växjö arbetar med inkludering och sektorsövergripande sam-
verkan samt ger inspiration och verktyg till ungdomar i syfte att ge kunskap om olika sätt att påver-
ka.  
 
Utvecklingscenter Ungdom & Fritid i Skellefteå arbetar med fritid som tillväxtfaktor och ungdoms-
ledarskap inom föreningslivet och på fritidsgårdarna. Syftet är att stärka ungdomsledarrollen och 
föreningslivet som viktiga samhällsaktörer.   
 
Stödjepunkterna har under våren 2006 haft i uppdrag att utvärdera verksamheterna med fokus på 
frågor om stödjepunktens framväxt, utveckling, framgångsfaktorer och hinder. Utvärderingarna blev 
klara under sommaren 2006 och har visat mycket positiva resultat. 
 
Stödjepunktssatsningen har varit en absolut förutsättning för de berörda organisationerna att växa 
och utvecklas. Satsningen har gjort det möjligt för dem att få pröva nya idéer och metoder som de 
annars inte skulle ha kunnat realisera samt gett möjligheter att avsätta tid för att ta emot studiebesök 
och sprida sina erfarenheter lokalt, regionalt och nationellt.  
 
Två gemensamma träffar har arrangerats under året. Vid den första träffen i februari presenterades 
Ungdomsstyrelsens rapport om ungas etablering, Fokus 05. Den andra träffen genomfördes i sep-
tember. Vid detta tillfälle diskuterades resultaten av utvärderingarna och vad som kan vara viktigt att 
arbeta vidare med i kommande satsning. Under året har också ansvarig handläggare från Ung-
domsstyrelsen besökt samtliga stödjepunkter. Syftet med besöken var att följa utvecklingen och få 
insyn i det praktiska arbetet. 
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Sammantaget har de ungdomspolitiska stödjepunkterna medverkat på ett flertal konferenser och in-
spirerat kommuner vid direkta besök. De har även medverkat i olika regionala möten för att diskutera 
utvecklingen av olika regioners ungdomspolitik. Flera av stödjepunkterna har även medverkat vid 
internationella konferenser.  
 
År 2006 är det sista året av innevarande avtalsperiod. Samarbetet enligt nuvarande samarbetsavtal 
har successivt fasats ut, för att under 2007 ta ny form. 
 
Ungdomspolitiska stödjepunkter. Beviljat stöd 2004-2006 (beloppen anges i tkr) 

Ungdomspolitiska stödje-
punkter 2003-2006 

Beviljat stöd 2006 Beviljat stöd 2005 Beviljat stöd 2004 

Ungdom och fritid 500 1 300 1 200 
Communicare 800 1 300 1 200 
Samverket  410 1 300 1 170 
Astrid Lindgrens hembygd 378 100 970 
Kulturförökarna 1 000 1 600 1 500 
Kumulus 810 1 460 1 190 
Summa 3 898 7 060 7 230 

 
 

3.7 Myndighetens deltagande i olika projekt- och  
referensgrupper 

Redogörelse för de huvudsakliga frågor som behandlats i de utredningar och referensgrupper med 
anknytning till den kommunala ungdomspolitiken som myndigheten deltagit i 

Genomförande och utfall: 

Många frågor som behandlats under året har varit kopplade till huvudområdet kultur och fritid Efter-
som det är detta huvudområde som Ungdomsstyrelsen har följt upp under 2006, har det återkommit i 
de referensgrupper som varit knutna till våra utredningar och uppdrag. Myndigheten har även delta-
git i andra grupper där dessa frågor har tagits upp. Ett exempel på en sådan grupp är den tankesmedja 
bestående av ett antal kommunala kultur- och fritidschefer som myndigheten, tillsammans med SKL, 
inrättat för att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av kommunernas verksamheter. Ungdomssty-
relsen samarbetar med Sveriges Kommuner och Landsting, sektionen för tillväxt och samhälls-
byggnad, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, samt Utvecklingscenter Ungdom och fritid i 
Skellefteå kring nätverket Om Ungdom för personer som arbetar med ungdomsfrågor. Ungas situati-
on på arbetsmarknaden är en annan viktig fråga som återkommer i utredningar och referensgrupper, 
som exempelvis i referensgruppen till Nuteks entreprnörskapsprogram och i utredningen Från soci-
albidrag till arbete, där myndigheten har ingått. 
 
En annan återkommande fråga i egna och andras referensgrupper är kommunalt utvecklingsarbete 
generellt. Detta diskuteras bland annat i SKL:s nätverk för barn- och ungdomsfrågor där myndighe-
ten ingår samt i Barnombudsmannens myndighetsnätverk.  
 
Ungdomsstyrelsen blir ofta involverad i olika former av lokala projekt, till exempel samarbete utifrån 
Lupp-enkäten, inbjudningar till inspirationsdagar och upptaktsmöten för kommunernas eget ut-
vecklingsarbete. Det var 27 kommuner som genomförde Lupp-projektet under 2006 (32 år 2005) och 
85 kommuner som deltog vid myndighetens regionala konferensserie som arrangerades våren 2006 
(119 år 2005). 
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3.8 Myndighetens samtliga insatser inom kommunal ung-
domspolitik  

Redovisning av myndighetens samtliga insatser som genomförts inom den kommunala ungdomspoli-
tiken inklusive kostnader för respektive insats 

Samtliga insatser 

Återrapporteringskravet är nytt för budgetåret 2006 och det har därför inte varit möjligt att jämföra 
med tidigare år. Beskrivning av hur kostnaderna har redovisats nedan förklaras i avsnitt 1. 
   (belopp anges i tkr) 

Insats Kostnader, anslagsfinansie-
ring, anslagsposten 17 29.1.1  

Kostnader, anslagsfinansie-
ring, anslagsposten 17 29.2.3  

Kostnader, ex-
tern finansiering  

Förvaltning av verksam-
hetsområdet 

 
266 

 
1 111 

 

Kontakt med kommuner 39     712  
Årets ungdomskommun      121  
Ungdomspolitiska stödje-
punkter 

   
239 

 

Lupp (Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) 

    
  1 083 

 

Nupp (Nationell uppfölj-
ning av ungdomspolitiken) 

    
 331 

 

Rikskonferensen 1 008 72  
Ungas utanförskap på  
arbetsmarknaden 

 
39 

 
144 

  
1 259 

Kommunala navigator-
satsningen 

  
72 

  
400 

Summa 1 352 3 885 1 659 
Verksamheten är också finansierad med intäkter på 1 247 tkr för den årliga rikskonferensen. Dessa medel har tillförts anslagsposten 17 29.1.1 Ungdomsstyrel-
sen.  

 
Förvaltning av verksamhetsområdet 
Förvaltning av verksamhetsområdet innebär att koordinera och utveckla verksamheten. Det innebar 
bland annat arbete med interna styrdokument, kompetensutveckling, webbarbete, elektroniska enkä-
ter, deltagande i interna och externa referensgrupper samt att svara på remisser. 
 
Kontakt med kommuner 
Till exempel genomförde myndigheten en regional konferensserie i ett antal kommuner i landet. 
Myndigheten höll löpande kontakt med kommuner kring utvecklingen av den kommunala ungdoms-
politiken, bland annat frågor kring inflytande, samverkan och ungdomspolitiska handlingsprogram. 
För att sprida myndighetens utredningar genomfördes föreläsningar och medarbetare deltog i inspira-
tionsdagar med mera  
 
Årets ungdomskommun 
Under året genomfördes processen med att utse Årets ungdomskommun 2006. Stöd gavs också till 
Årets ungdomskommun 2005, Haparanda. 
 
Ungdomspolitiska stödjepunkter 
Myndigheten samverkade med sex aktörer vars uppdrag var att utveckla sin verksamhet och bistå 
andra med expertis inom sitt sakområde. 
 
Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
Myndigheten samarbetade med kommuner kring enkäter om ungas levnadsvillkor. 
 
Nupp (Nationell uppföljning av ungdomspolitiken) 
En nationell enkätundersökning genomfördes som underlag för kommunerna som genomför Lupp 
samt för myndigheten i stort. 
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Rikskonferensen 
Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens genomfördes med cirka 500 deltagare. 
 
Ungas utanförskap på arbetsmarknaden 
Myndigheten handlade satsningen att utveckla metoder för att bryta ungas utanförskap på arbets-
marknaden samt ge stöd till ideella navigatorcentrum. Finansiering skedde via medel från Allmänna 
arvsfonden. 
 
Kommunala navigatorsatsningen 
Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag av Utbildnings- och kulturdepartementet samt Näringsdepartemen-
tet att ge stöd till kommuner för att bryta ungas utanförskap. Kommuner fick stöd till navigatorverk-
samheter där de samverkar med den unge i centrum. 
 
 

3.9 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att omfattningen och effektiviteten av sådana åtgärder som stärker 
ungdomars levnadsvillkor skall öka genom att bygga upp och förmedla kunskap, stödja metodut-
veckling och föra dialog med kommuner och ungdomar.  
 
I avsnittet bedöms resultatet utifrån den kunskap som myndigheten har tagit fram och förmedlat, 
arbetet med metodutveckling samt dialogen med relevanta aktörer. Avslutningsvis görs en samlad 
bedömning relativt målet. Några av de prestationer som genomförts för att nå målet, dess genomfö-
rande och utfall, redovisas. 

Kunskapsförmedling 

Målgruppens efterfrågan på kunskap om ungdomars villkor, trender i samhället samt ungdomars 
attityder och värderingar är stor. Det finns även en stor efterfrågan på kunskap om hur andra kom-
muner har arbetat med bland annat samverkan och ungas inflytande. Det har resulterat i en rad före-
läsningar och deltagande i konferenser och möten under året. Många av myndighetens utredningar, 
skrifter och broschyrer har spridits till intresserade kommuner. 
 
Under våren 2006 genomfördes en regional konferensserie för att presentera resultaten av den tema-
tiska analysen Fokus 05 i åtta kommuner runt om i landet. Konferenserna var välbesökta och 
uppskattade. Förutom en presentation av Ungdomsstyrelsens utredning innehöll konferenserna olika 
lokala verksamhetsexempel. Totalt deltog representanter från 85 av landet kommuner. 
 
Rikskonferensen 2006 genomfördes i Stockholm i mitten av november. Temat för konferensen var 
ungas kultur och fritid, egen försörjning samt deltagande och representation. Drygt 500 personer 
deltog, många kommuner var representerade och ett stort antal organisationer. Ungefär lika många 
kvinnor som män deltog. Ungdomsstyrelsen har valt att på ett mer strategiskt sätt en tidigare bjuda in 
forskare samt representanter från organisationer och andra myndigheter som föreläsare och deltagare. 
Syftet är att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan dem och konferensens huvudsakliga 
målgrupp som är kommunala tjänstemän och politiker.  

Metodutveckling 

Under 2006 har myndigheten fortsatt att ge stöd till kommuner som vill utveckla en kunskapsbaserad 
ungdomspolitik. Lupp-enkäten har utvecklats för att kommuner ska kunna skaffa sig bättre kunskap 
om sina unga. Svaren i enkäten kan användas både för att utveckla kommunens verksamhet och för 
att specifikt förbättra ungas villkor. Samtliga kommuner bjöds in till samarbete kring Lupp 2006 och 
27 kommuner valde att delta. Många kommuner visar intresse för metoden. Även internationella 
aktörer har visat intresse, vilket bland annat har lett till ett samarbete med en forskargrupp vid Åbo 
Akademi i Finland samt till att metoden presenterades vid det forskningsseminarium i Kairo som 
myndigheten var med om att arrangera.  
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För att stödja kommunerna har en inspirationsskrift samt en manual spridits. Dessutom har Ung-
domsstyrelsen utvecklat ett analysredskap på webben, Wlupp, för att underlätta kommunernas analys 
och tolkning av det material de samlat in. För de kommuner som deltagit i Lupp tidigare år genom-
fördes en uppföljningskonferens under hösten 2006.  
 
Ungdomsstyrelsen har fortsatt att arbeta med utmärkelsen Årets ungdomskommun, som 2006 delades 
ut för elfte året i rad. Syftet med utmärkelsen är att stimulera kommunernas ungdomspolitiska arbete 
genom att lyfta fram särskilt intressanta metoder och lösningar. Årets ungdomskommun 2006 blev 
Malmö Stad som bland annat valdes för att de trots stora svårigheter och tuffa förutsättningar arbetar 
strategiskt med ungdomspolitiken lokalt och för att öka ungas inflytande. 
 
Sedan ett antal år tillbaka har myndigheten ansvarat för ett arvsfondsprojekt vars syfte är att bryta 
ungas utanförskap på arbetsmarknaden. Denna projektsatsning gick under 2006 in i en intensifierad 
fas då det var sista året för den del av satsningen som riktade sig till arbetsmarknadsprojekt. Satsnin-
gen på navigatorcentrum fortsätter under 2007. I slutet av året lämnade myndigheten en utvärdering 
av projektet till Arvsfondsdelegationen och regeringen. 
 
Under 2006 har andelen kommuner med ungdomspolitiska handlingsprogram minskat i relation till 
året innan. Däremot har ungas delaktighet i utformandet ökat enligt kommunerna själva. Andelen 
kommuner med inflytandeforum, ungdomsråd eller liknade former för dialog mellan ungdomar och 
beslutsfattare ligger på en konstant nivå jämfört med tidigare år. Idag stödjer myndigheten de kom-
muner som är intresserade av att ta fram kommunala handlingsplaner eller att skapa inflytandeforum 
för unga genom att sprida exempel på hur andra har gjort och uppmana kommuner att ta del av va-
randras erfarenheter. Där är myndighetens webbplats en viktig kanal. 

Stöd och dialog 

Stödet till och dialogen med kommunerna är fortsatt en mycket viktig del av Ungdomsstyrelsens 
verksamhet. Kommunala företrädare vänder sig ofta till myndigheten för att få råd och tips. För-
frågningarna rör ofta hur samverkan inom kommunen och med andra aktörer kan utvecklas samt hur 
dialogen med unga kan ske och deras inflytande öka. Verksamheten sker i stor utsträckning i form av 
kommunbesök, ofta med möten med såväl politiker och tjänstemän som unga. Kontakterna med 
målgruppen är omfattande och efterfrågan på myndighetens kunskap och expertis hög. 
 
Samarbetet med de ungdomspolitiska stödjepunkterna har fortsatt under året. De spelar en viktig roll 
då de ofta fungerar som ett stöd och en dialogpart för andra aktörer inom området. Under året har en 
utvärdering av stödjepunkternas arbete slutförts. Syftet har varit att lyfta fram framgångsfaktorer och 
hinder i arbetet för att kunna utveckla arbetet. 2006 var sista året i en fyraårig avtalsperiod med be-
fintliga stödjepunkter och en ny fas i arbetet börjar 2007. 

Samlad bedömning 

Myndighetens arbete inom den kommunala ungdomspolitiken styrs i mycket stor utsträckning av 
målgruppens, kommunernas, behov. Behovet ser olika ut i olika kommuner. Vissa kommuner har 
nyligen påbörjat arbetet och behöver stimulans och inspiration. Andra kommuner har kommit längre 
och behöver framför allt stöd för uppföljning och utvärdering av det redan påbörjade arbetet. 
Tjänstemän kan behöva en viss typ av stöd, politiker ett annat. Den stora efterfrågan på deltagande i 
Lupp, både i Sverige och internationellt, de många anmälningarna och det stora intresset för och 
deltagandet i myndighetens konferenser kan ses som ett gott betyg för Ungdomsstyrelsens arbete 
under 2006. 
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4 Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv 
Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv handläggs och fördelas verksamhetsbidrag till 
nationella ungdomsorganisationer och projektstöd till föreningslivet och andra aktörer inom verk-
samhetsområdet. 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. Verksamhetsområdet arbetar med riktade insatser till ungdomar i riskmiljöer 
och att stödja utvecklingen av drogfria ungdomslokaler i utsatta områden. 
 
Verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 Budgetåret 2004

Kostnader  
Lön inkl MGK 8 440 6 688 5 524
Övriga driftkostnader 1 947 1 605 1 185
Summa kostnader 10 387 8 293 6 709
  
Finansiering  
Ramanslag 17 29:1.1 5 972 6 350 5 312
Ramanslag 17 30.1.12 0 975 0
Ramanslag 17 29.2.10 1) 1 276 0 0
Ramanslag 17 29.2.11 1) 2 993 0 0
Externa medel enligt nedanstående specifikation 46 835 1 424 
Intäkter 110 34 43
Summa finansiering 10 397 8 194 6 779
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 10 tkr budgetåret 2006, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 7. 
1) Avser uppdraget Satsning på ungdomar i riskmiljöer 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv finansieras även med 
externa medel enligt följande (tkr) 
 2006 2005 2004
Uppdrag, Ungas egen organisering, medel från Allmänna arvsfonden 0 369 365
Projekt, informationssamarbete med AB Svenska Spel 0 279 769
Projekt, Netdays, EU-medel, 2004−2005 0 187 262
Arbetsmarknadsverket, anställningsstöd 46 0 0
Diverse övriga externa medel 0 0 28
Summa extern finansiering 46 835 1 424

Verksamhetsmål: 

Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ungdomars egen 
organisering samt uppbyggnad och förmedling av kunskap och stöd till metodutveckling inom områ-
det ungdomars fritids- och kulturliv. 

Återrapportering: 

• Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer. 
o Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- el-

ler etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön. 
o Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag. 

• Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska 
Spels vinst som skall komma ungdomsorganisationernas lokala verksamheter till godo. 

o Redovisning av fördelningen av medel från AB Svenska Spel till de ungdoms-
organisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar 
fördelat på ålder och kön. 

o Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i 
syfte att stödja organisationer och verksamhetsformer som inte annars kan få stöd av 
etablerade bidragsgivare. 
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• Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag re-
spektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt 
andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten. 

• Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, dels vilka 
informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört. 

• Redovisning av samtliga insatser som genomförts inom fritid och föreningsliv inklusive 
kostnader för respektive insats. 

 
 

4.1 Fördelning av statsbidrag 

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Genomförande och utfall: 

4.1.a Fördelning av statsbidrag totalt 2006, 2005 och 2004 
 2006 2005 2004 
 
Kategorier 

Antal 
org. Bidrag, kr

Antal 
org. Bidrag, kr

Antal 
org. Bidrag, kr

Strukturbidrag 47 56 146 777 49 55 354 515 51 52 385 025

Utvecklingsbidrag 9 3 891 213 5 1 991 025 9 3 375 000

Etableringsbidrag 9 3 127 680 7 2 244 431 6 1 800 000

Särskilt bidrag 22 7 450 000 37 10 785 000 41 10 630 000

Särskilt bidrag till  
resurskrävande verksamhet 

 
12 3 000 000 10 2 500 000

 
12 2 800 000

Särskilt bidrag till  
förnyelse/utveckling 

  
8 2 215 000

Summa  73 615 6701) 72 874 9712)  73 205 025
1) Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2006 tilldelades Ungdomsstyrelsen 72 755 000 kr på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer. I re-
gleringsbrevet omdisponerades ytterligare 97 145 kr till 2006 och myndigheten hade också en ingående balans på 763 525 kr år 2006. Dessa medel tillsam-
mans utbetalades till ungdomsorganisationerna i december 2006. 
2) Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2005 tilldelades Ungdomsstyrelsen 72 866 000 kr på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer. Att 
summan ovan är högre beror på en återbetalning för budgetåret 2004 på 8 995 kr, vilket tillsammans med avrundningar på 24 kr ger en skillnad på 8 971 kr. 

 
Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller etablerings-
bidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön 

Genomförande och utfall: 

Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag 
sker i tabell 4.1.b. Av praktiska skäl redovisas även överskottet från AB Svenska Spel i tabellen, se 
vidare avsnitt 4.2. 
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4.1.b Fördelning av struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag per organisation med 
jämförelse över tre år och överskottet från AB Svenska Spel 2006 

Organisationer 

 
 

Bidrag 
20061) 

Överskottet 
från Sv. Spel 

20062) Bidrag 20053) Bidrag 2004 
Solidaritetsorganisationer     
CISV Sverige 432 357 831 195  375 000 
Röda Korsets Ungdomsförbund  432 357 831 195 320 633 375 000 
     
Religiösa organisationer     
Evangeliska Frikyrkan  1 125 665 2 164 064 1 176 754 1 133 685 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 2 089 178 4 016 395 2 138 244 1 926 225 
KFUK-KFUMs Scoutförbund 1 057 570 2 033 152 874 635 910 385 
KFUK-KFUMs Triangelförbund 742 117 1 426 702 846 967 812 505 
Ny Generation Elev- och  
studentorganisation 

 
1 486 815 

 
2 858 366 1 103 391 375 000 

Pingst ung (PU) 1 767 805 3 398 562 1 997 279 1 395 895 
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 606 296 1 165 589 588 191 554 880 
SALT – barn och unga i EFS  1 150 426 2 211 666 1 061 636 1 120 165 
Svenska Alliansmissionens Ungdom    300 000 
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund  432 357 831 195 574 134 706 055 
Svenska Kyrkans Unga 1 817 208 3 493 538 1 877 181 1 814 025 
Svenska Missionskyrkans Ungdom  2 271 950 4 367 769 2 294 516 2 356 505 
Sveriges Unga Muslimer   620 905 639 950 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans  
Ungdomsförbund  

 
794 690 

 
1 527 772 768 945 300 000 

Ungdomsinitiativet inom Syrisk-Ortodoxa 
Ärkestiftet 

 
347 520 

 
668 100   

     
Politiska organisationer     
Centerpartiets Ungdomsförbund  347 520 668 100 398 205 375 000 
Fria Moderata Studentförbundet   504 599 472 755 
Grön Ungdom 347 520 668 100    320 633 300 000 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  596 383 1 146 532 527 508 474 850 
Liberala Ungdomsförbundet 347 520 668 100 320 633 300 000 
Moderata Ungdomsförbundet 937 917 1 803 123 817 045 799 805 
Sveriges Socialdemokratiska  
Ungdomsförbund 

  
 1 212 830 

Ung Vänster4)   1 478 035 1 438 000 
     
Organisationer för funktionshindrade     
Förbundet Unga Rörelsehindrade 406 175 780 862  355 605 
Riksorganisationen Unga Reumatiker  429 633 825 958 400 408 375 040 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 583 818 1 122 377  505 770 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  419 505 806 489 384 744 371 260 
Ung med psoriasis   390 784  
Unga Allergiker 466 325 896 498 423 251 396 905 
Unga Hörselskadade 408 308 784 962 384 651  
     
Organisationer bildade på etnisk grund     
ALBAKOS – Albanska Ungdoms Center 432 357 831 195   
Assyriska Ungdomsförbundet    538 495 
Bosnien-Hercegovinas Muslimska  
ungdomsförbund (BeMUF) 

 
583 008 

 
1 120 818 546 224 519 265 

Bosnisk-Hercegovinska  
ungdomsförbundet i Sverige 

 
 

 
564 815 524 425 

Grekiska Ungdomsförbundet  347 520 668 100 320 633 483 870 
Kurdistans Demokratiska Ungdomsförbund 
i Sverige 

 
347 520 

 
668 100   

Serbiska Ungdomsförbundet 573 737 1 102 996 537 655 498 680 
Serbiska Ungdomsorganisationen   647 916 1 245 604 587 963 513 795 
Sverigefinska Ungdomsförbundet    375 000 
Syrianska Ungdomsförbundet  787 567 1 514 078 902 644 890 580 
Turkiska Ungdomsförbundet 572 483 1 100 585  576 155 
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Nykterhetsorganisationer     
IOGT-NTOs Juniorförbund 1 716 663 3 300 243 1 674 252 1 649 175 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund  
(MHF-Ungdom) 

 
432 357 

 
831 195 

 
543 514 

 
507 885 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 703 500 1 352 462 658 802 677 565 
Svenska Frisksportförbundet 639 775 1 229 952 589 370 562 450 
Sveriges Blåbandsungdom 432 357 831 195 398 205 375 000 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 854 048 1 641 887 736 183 680 840 
     
Miljöorganisation     
Fältbiologerna  432 357 831 195 398 205 375 000 
     
Kulturorganisationer     
Kontaktnätet 1 069 493 2 056 074 1 020 683 1 001 075 
Musik- och Kulturföreningarnas Samarbet-
sorg., MoKS 

 
723 890 

 
1 391 660   

Riksförbundet Unga Musikanter 2 225 808 4 279 063 2 057 304 1 818 775 
UNGiKÖR  625 436 1 202 385 648 444 594 385 
     
Intresseorganisationer     
Elevorganisationen 931 615 1 791 007 878 901 715 140 
Förbundet Ung Företagsamhet 851 156 1 636 326 770 941 710 700 
Riksförbundet Goodgame 347 520 668 100 320 633 300 000 
Sveriges Hundungdom 831 658 1 598 842 762 946 645 005 
Sveriges Unglottor 347 520 668 100 320 633 300 000 
Unga Örnars Riksförbund 1 406 264 2 703 508 1 414 885 1 367 605 
     
Hobbyorganisationer     
Förbundet Aktiv Ungdom 1 667 840 3 206 383 1 463 834 1 369 260 
Förbundet Unga Forskare  432 357 831 195 398 205 375 000 
Sveriges Frimärksungdom 626 778 1 204 966    562 421 519 420 
Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund, 
SVEROK 

 
7 295 338 

 
14 025 113 6 200 594 4 580 230 

Sveriges Schackförbund 1 532 939 2 947 038 1 436 564 1 384 660 
     
Friluftsorganisationer     
Riksförbundet Sveriges 4H 1 364 028 2 622 310 1 329 080 1 251 500 
Svenska Scoutförbundet 3 114 016 5 986 620 3 345 711 3 222 760 
     
Aktieägarorganisation     
Sveriges Unga Aktiesparares  
Riksförbund 

 
612 695 

 
1 177 892 624 365 632 650 

     
Annan typ av organisation     
Booster riksförbund, f.d. Tech group              347 520 668 100   
Förbundet Skog och Ungdom  617 079 1 186 320 542 475 501 325 
Förbundet Vi Unga 1 078 124 2 072 668 992 379 933 380 
Riksorganisation Ungdom mot Rasism 432 357 831 195 398 205 375 000 
Skytterörelsens Ungdomsorganisation 2 608 729 5 015 218 2 727 763 2 740 880 
Sveriges Ekonomiföreningars  
Riksorganisation, SERO 

 
727 410 

 
1 398 428   

Ungdomsförbundet för mångfald   320 633  
Summa 63 165 670 121 434 477 59 589 971 57 560 025 

1) För bå 2006 har ett överskott uppkommit på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer som beror på att medel som avsatts för löpande ansök-
ningar om särskilt bidrag inte har utnyttjats samt att medel som inte utbetalats under 2004 och 2005 har överförts till verksamhetsåret 2006. Överskottet, som 
uppgick till 1 366 954 kr, omfördelades proportionerligt på tidigare beviljat statsbidrag för 2006. 
2) Överskottet från AB Svenska Spel utbetalades i december 2005 och januari 2006, men baseras på fördelningen av statsbidrag för verksamhetsåret 2006. 
3) För bå 2005 har ett överskott uppkommit på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer som beror på att medel som har avsatts för löpande 
ansökningar om särskilt bidrag inte har utnyttjats och på att medel har återbetalats. Överskottet, som uppgick till 1 976 127 kr, omfördelades proportionerligt 
på tidigare beviljat statsbidrag för 2005. 
4) Det belopp som inte har utbetalats till Ung Vänster av anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer uppgår till 763 525 kr och av Svenska Spel-
medel till 160 570 kr. 
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Det totala antalet medlemmar i åldersgruppen 7−25 år som dessa organisationer redovisade inför 
bidragsåret 2006 var 576 944 medlemmar. Motsvarande antal för 2005 var 562 821 och för 2004 
redovisades 587 071 medlemmar i denna åldersgrupp. Förändringarna beror framförallt på skillnader 
i antalet organisationer som har sökt och beviljats statsbidrag på dessa nivåer. Kontrollen av ung-
domsorganisationernas uppgifter om antalet medlemmar bygger på att de granskas av en godkänd 
eller auktoriserad revisor utifrån riktlinjer som har fastställts av Ungdomsstyrelsen. 
 
4.1.c Summering av organisationernas rapporterade medlemsantal med jämförelse över 
tre år  
 7–15 år 16–25 år 
Bidragsår flickor pojkar flickor pojkar

2006 165 614 175 191 88 459 147 680
2005 163 282 166 365 94 351 138 823
2004 175 597 172 151 104 722 134 601

 
I tabell 4.1.c 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. Myndigheten kan därför inte garantera uppgifternas tillförlitlighet. Redovis-
ningen av ålder och kön kan inte direkt jämföras med det totala medlemsantalet, då vissa orga-
nisationer redovisat andra åldersintervall. De förändringar som redovisas mellan olika år beror i hög 
grad på förändringar i vilka organisationer som har sökt och beviljats bidrag. 
 
Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag 

Genomförande och utfall: 

I tabell 4.1.d redovisas en översikt över hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika organi-
sationer. Av praktiska skäl redovisas även överskottet från AB Svenska Spel i tabellen, se vidare 
avsnitt 4.2. 
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4.1.d Fördelning av särskilt bidrag per organisation med jämförelse över tre år och  
överskottet från AB Svenska Spel 2006 

Organisationer 
 

Bidrag 2006 
Sv. Spel-medel 

för 20061) Bidrag 2005 Bidrag 2004 
Solidaritetsorganisationer     
Rädda Barnens Ungdomsförbund 300 000 349 500 150 000 150 000 
CISV Sverige   350 000  
     
Religiösa organisationer     
Credo − Sveriges evangeliska student- och gym-
nasistförening 

 
300 000 

 
349 500 250 000 250 000 

Ungdomsinitiativet inom Syrisk- 
Ortodoxa Ärkestiftet                

  
 100 000 

Sveriges Unga Muslimer 400 000 466 000   
     
Politiska organisationer     
Revolutionär Kommunistisk Ungdom  
(RKU) 

  
 225 000 

Sveriges Socialdemokratiska  
Studentförbund  

  
250 000 225 000 

Vänsterns Studentförbund    100 000 
     
Organisationer för nationella minoriteter     
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS)             300 000 349 500 250 000 250 000 
Romska Ungdomsförbundet                                      300 000 349 500 250 000 250 000 
Sverigefinska Ungdomsförbundet 300 000 349 500 250 000  
Sáminuorra                                                                300 000 349 500 350 000 400 000 
     
Organisationer för funktionshindrade     
De Unga med Neurologiska  
funktionshinder (DUNS)                 

 
200 000 

 
233 000 200 000 200 000 

DövBlind Ungdom                                                    200 000 233 000 200 000 200 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade   350 000  
Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, 
RUS/RSMH                

 
300 000 

 
349 500  200 000 

Riksorganisationen Unga Synskadade                      300 000 349 500 300 000 300 000 
Svenska Celiakiungdomsförbundet   500 000  
Ung med Psoriasis 300 000 349 500  300 000 
Svenska Diabetesförbundet, Ung  
Diabetes                                  

  
 200 000 

Unga Hörselskadade     300 000 
Unga RBU-are                                                          300 000 349 500 250 000 400 000 
     
Organisationer bildade på etnisk grund     
Afro-Ungdom     
ALBAKOS − Albanska Ungdoms Center                   250 000 250 000 
Assyriska Ungdomsförbundet                                  400 000 466 000 500 000  
Bosnisk-Hercegovinska  
ungdomsförbundet i Sverige 

 
400 000 

 
466 000   

Kurdiska Ungdomsförbundet   200 000 250 000 
Kurdistans Demokratiska  
Ungdomsförbund i Sverige 

  
250 000  

Kurdistans Studentförbund i Sverige   150 000  
Somaliska Ungdoms Riksförbundet   200 000  
Svensk-Makedoniska  
Ungdomsriksförbundet 

  
200 000 200 000 

Turkiska Ungdomsförbundet    500 000  
     
Miljöorganisation     
Svenska Ekodemiker                                                   125 000 
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Kulturorganisationer     
Amatörteaterns Riksförbund, ATR                             300 000 300 000 
Cirkusringarna                                                            250 000 250 000 
Iransk Kurdiska Ungdomsförbundet i  Sverige            250 000 
Musik och Kulturföreningarnas  
Samarbetsorg., MoKS 

  
500 000 500 000 

New Moon kulturorganisation   200 000  
Sveriges Eritreanska Unga Muslimer,  
SEUM 

  
 250 000 

     
Intresseorganisationer     
Forum för Adopterade                                                 150 000 150 000 
RFSL Ungdom (Riksf. för sexuellt  
likaberättigande)                    

 
300 000 

 
349 500 250 000 250 000 

Sveriges elevråd − SVEA                                         400 000 466 000 450 000 450 000 
Sveriges Personalvetarstuderandes  
Riksförening (P-riks) 

  
 145 000 

Ung Media Sverige                                                   300 000 349 500 300 000 350 000 
     
Friluftsorganisationer     
Sveriges Muslimska Scouter   200 000 200 000 
     
Fredsorganisation     
Internationellt Kulturutbyte (IKU), Sthlm                  150 000 150 000 
PeaceQuest/Sverige                                                      100 000 
     
Fackorganisation     
Elevkampanjen                                                            185 000 185 000 
     
Annan typ av organisation     
Fritidsforum − Riksförb. Sv. Fritids- och   
Hemgårdar                     

 
1 000 000 

 
1 165 000 1 050 000 1 100 000 

Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer                     225 000 
Sveriges Förenade Gaystudenter                               300 000 349 500 200 000 250 000 
Sveriges Ungdomsråd                                               300 000 349 500 200 000 175 000 
Booster riksförbund, f.d. Tech group                          250 000 250 000 
Ungdomsförbundet för mångfald 250 000 291 250  225 000 
Summa 7 450 000 8 679 250 10 785 000 10 630 000 

1) Överskottet från AB Svenska Spel utbetalades i december 2005 och januari 2006, men baseras på fördelningen av statsbidrag för verksamhetsåret 2006.  

 
4.1.e Fördelning av särskilt bidrag för resurskrävande verksamhet bidragsåren 2006, 
2005 och 2004, kronor 

Organisationer 2006 2005 2004 
De Unga med Neurologiska funktionshinder (DUNS)        200 000 200 000 200 000 
DövBlind Ungdom                                                              200 000 200 000 200 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade                                        300 000 200 000 300 000 
Ung med psoriasis  200 000 300 000 200 000 
Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa  (RUS)/RSMH 200 000  200 000 
Riksorganisationen Unga Reumatiker   300 000 300 000 300 000 
Riksorganisationen Unga Synskadade  200 000 200 000 200 000 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 300 000   
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  300 000 300 000 300 000 
Svenska Diabetesförbundet, Ung Diabetes   200 000 
Unga Allergiker  300 000 300 000 300 000 
Unga Hörselskadade  300 000 300 000 200 000 
Unga RBU-are  200 000 200 000 200 000 
Summa 3 000 000 2 500 000 2 800 000 
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4.2 Fördelning av AB Svenska Spels vinst 

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels vinst 
som skall komma ungdomsorganisationernas lokala verksamheter till godo 

Genomförande och utfall: 

Fördelning av Svenska Spel-medel 2006, 2005 och 20041) 
2006 2005 2004

 
Kategorier Bidrag milj kr

 
Bidrag milj kr Bidrag milj kr

Till ungdomsorganisationerna som uppbär 
struktur- utvecklings- och etableringsbidrag 121,4

 
116,6 105,6

Till ungdomsorganisationerna som uppbär 
särskilt bidrag 8,7

 
11,8 10,6

Projektstöd 20,3 20 16,7

Summa 150,4 148,4 132,9
1) Summorna är avrundade. 

 
Redovisning av fördelningen av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även 
uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder och kön 

Genomförande och utfall: 

Av praktiska skäl redovisas fördelningen av medel från AB Svenska Spel i tabellerna 4.1.b och 4.1.d, 
se vidare avsnitt 4.1. 
 
Av överskottet från AB Svenska Spel 2005 på 153,6 miljoner kronor utbetalades, i december 2005 
och januari 2006, 121,4 miljoner kronor till de ungdomsorganisationer som var berättigade till stats-
bidrag i form av struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag. Bidragsfördelningen avsåg verksam-
hetsåret 2006. Bidragets storlek beräknades till 196,5 procent av organisationernas beviljade stats-
bidrag för bidragsåret 2006. Vidare utbetalades 8,7 miljoner kronor till de ungdomsorganisationer 
som tar emot statsbidrag i form av särskilt bidrag för reguljär verksamhet. Bidragets storlek beräkna-
des till 116,5 procent av organisationernas beviljade statsbidrag för bidragsåret 2006.  
 
I tabellerna 4.1.b och 4.1.d redovisas det bidrag Ungdomsstyrelsen fick att fördela 2005, vilket till 
stor del utbetalades till ungdomsorganisationerna under december 2005 och januari 2006. Bidraget 
avsåg dock verksamhetsåret 2006. Ungdomsstyrelsen bedömer därför att den samlade redovisningen 
av bidrag till ungdomsorganisationerna blir mest rättvisande om redovisningen av såväl statsbidrag 
som överskottet från Svenska Spel-medel avser verksamhetsåret 2006. 
 
Redovisning av antalet medlemmar fördelat på ålder och kön sker i tabell 4.1. c. 
 
Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att  
stödja organisationer och verksamhetsformer som inte annars kan få stöd av etablerade  
bidragsgivare 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen har möjlighet att fördela högst 15 procent av överskottet från Svenska Spel-medel 
i form av projektstöd, främst till organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler 
som gäller för statsbidrag. År 2006 fördelades 20,3 miljoner. Fördelning av dessa medel redovisas 
under avsnitt 4.3 och 4.5. Resterande medel förs över till 2007. 
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4.3 Sökta och beviljade projektbidrag 

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 

Genomförande och utfall: 

 
 2006 2005 2004 

 
Projekt 

Antal 
sökta 

Antal 
beviljade

Belopp Antal 
sökta 

Antal 
beviljade

 
Belopp 

Antal 
sökta 

Antal 
beviljade Belopp

Medel ur Allmänna  
arvsfonden till  
ungdomars organisering i  
samhället 

   
 
 

164 

 
 
 

472) 10 217 400
Medel ur Allmänna  
arvsfonden till ung- 
domars utanförskap på  
arbetsmarknaden1) 

 
 
 

31 162) 5 200 000 67 252)

 
 
 

11 744 400 

 
 
 

55 

 
 
 

242) 6 339 800
Medel ur Allmänna  
arvsfonden till Navigator-
centra1) 

 
 

22 9 4 921 000 31 5

 
 

4 351 000 

  

Projektstöd till kommunala 
Navigatorverksamhet1)  

 
13 132) 2 149 400

   

Medel ur Allmänna  
arvsfonden till  
ungdomssamarbete i 
österled1)   

 
 
 

64 282) 5 223 257 46 332)

 
 
 

5 885 799 

 
 
 

47 

 
 
 

202) 2 687 190
Projektstöd (medel från  
överskottet från AB 
Svenska Spel, 15 %) 

 
 

156 572) 20 287 500 165 522)

 
 

19 967 000 

 
 

36 

 
 

332) 16 728 500
Förebyggande och främjan-
de ungdomsverksamhet: 
- Projektstöd till kompetens- 
och kvalitetsutveckling 
- Projektstöd till utveckling 
av drogfria mötesplatser 
 -Projektstöd till ideella 
organisationers ungdoms- 
verksamhet 

 
 
 

101 
 

46 
 
 

103 

56

14

19

25 272 800

4 986 000

5 350 000

   

1) Dessa medel hanterades inom verksamhetsgrenarna Kommunal ungdomspolitik respektive Internationellt ungdomssamarbete, men Ungdomsstyrelsen har 
valt att samlat redovisa samtliga projektsatsningar ur Allmänna arvsfonden under detta återrapporteringskrav. 
2) Antalet beviljade ansökningar avser även ansökningar som har inkommit till Ungdomsstyrelsen under 2005 men beviljats under 2006. 
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Geografisk spridning, antal 
 
Län 

Sökta 
projekt 2006 

Beviljade
projekt 2006

Sökta 
projekt 2005

Beviljade 
projekt 2005

Sökta 
projekt 2004 

Beviljade 
projekt 2004

Blekinge  6 2 2 0 0 0

Dalarna 6 2 5 2 5 3

Gotland  1 1 2 0 3 0

Gävleborg  14 7 11 4 5 4

Halland  3 1 4 1 4 0

Jämtland  5 2 0 0 2 0

Jönköping  11 5 11 2 7 1

Kalmar  13 8 8 3 9 6

Kronoberg  18 8 8 4 5 4

Norrbotten 21 7 11 3 4 0

Skåne 77 31 48 15 37 14

Stockholm 166 69 97 40 122 59

Södermanland 6 1 4 0 7 0

Uppsala  13 2 5 1 4 1

Värmland 13 4 10 5 11 3

Västerbotten 20 9 19 11 18 8

Västernorrland 12 4 6 2 7 4

Västmanland  11 8 5 2 4 2

Västra Götaland 86 32 40 13 35 14

Örebro  15 2 5 3 5 0

Östergötland 19 7 8 4 8 1

Summa 536 212 309 115 302 124

 
Andel sökande till myndighetens projektsatsningar ur Allmänna arvsfonden som inte tidigare hade 
sökt projektbidrag från myndighetens arvsfondssatsningar var 42 procent (49 organisationer). Av 
dessa fick 30 procent (16 organisationer) bidrag under 2006. Motsvarande andel som inte tidigare 
hade sökt projektbidrag för 2005 var 44 procent (63 organisationer) och av dessa fick 30 procent (19 
organisationer) bidrag för 2005. Motsvarande andel som inte tidigare hade sökt projektbidrag för 
2004 var 48 procent (126 organisationer) och av dessa fick 16 procent (20 organisationer) bidrag för 
2004. 
 
Andel sökande som inte tidigare hade sökt projektbidrag från överskottet från AB Svenska Spel var 
52 procent (80 organisationer) 2006. Av dessa fick 18 procent (10 organisationer) bidrag under 2006. 
Motsvarande andel som inte tidigare hade sökt projektbidrag för 2005 var 47 procent (77 organisa-
tioner) och av dessa fick 43 procent (20 organisationer) bidrag för 2005. Motsvarande andel som inte 
tidigare hade sökt projektbidrag för 2004 var 22 procent (8 organisationer) och av dessa fick 88 pro-
cent (7 organisationer) bidrag för 2004.  
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4.4 Fördelning av bidrag till samlingslokalorganisationerna 

Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, dels vilka informa-
tionsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsen disponerar anslagsposten 17 30.2 ap.2. ”Ungdomars nyttjande av samlingslo-
kaler”. Bidraget på 4 miljoner kronor fördelades 2006 enligt en gemensam ansökan från de samlings-
lokalägande riksorganisationernas samarbetskommitté, Sam-Sam. Samma princip gäller för jämförel-
seåren. 
 
 2006 2005 2004 
Bygdegårdarnas riksförbund 1 098 834 1 087 992 1 084 887 
Riksföreningen Våra Gårdar 785 971 786 226 780 326 
Folkets Hus och Parker (Folkets Hus) 1 068 448 1 079 035 1 088 040 
Folkets Hus och Parker (Folkparker) 716 747 716 747 716 747 
Samlingslokalorganisationernas  
samarbetskommitté (Sam-Sam) 330 000 330 000

 
330 000 

Summa 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

 

Utvecklingsarbete och informationsinsatser 

I samlingslokalorganisationernas redogörelser för informationsinsatser och utvecklingsarbeten kan 
framhållas en rad olika insatser med unga som målgrupp.  
 
Bygdegårdarnas riksförbund redovisar att 1 370 bygdegårdar var anslutna till riksförbundet under 
2006 och att ytterligare 33 föreningar hade anslutit sig under året. Organisationen hade totalt 40 000 
uthyrningsdagar av gårdar för barn- och ungdomsverksamhet samt idrottsverksamhet. Därutöver 
hade de en omfattande film- och teaterverksamhet som ofta riktade sig till unga. Dessutom fanns 50 
biografer som fungerade som viktiga mötesplatser för unga. Ett 50-tal bygdegårdar bedrev även fri-
tidsgårdsverksamhet. Cirka 100 bygdegårdsföreningar driver kontinuerlig amatörteaterverksamhet. 
Förbundet har under de senaste åren uppmanat sina föreningar att bygga upp ett register med ung-
domsansvariga i föreningarna för att lättare nå ut med ungdomsrelevant information.  
 
Riksföreningen Våra Gårdar har under 2006 haft enskilda kontakter med merparten av föreningens 
ungdomsorganisationer, de flesta från nykterhetsrörelsen. Organisationen utkommer fyra gånger per 
år med sin tidning, Våra gårdars tidning, där de bland annat lyfter fram goda exempel på ungdoms-
verksamhet. Organisationen arbetade under 2006 vidare med att föryngra sina fastighetsstyrelser 
genom att arrangera tre regionala konferenser. Våra Gårdars filmverksamhet har årligen uppemot 
120 000 ungdomsbesökare i över 70 lokaler.  
 
Folkets Hus och Parkers idéprogram som antogs 2004 fokuserar särskilt ungas delaktighet och kul-
turskapande. Många ungdomsföreningar, både de rikstäckande och andra lokala föreningar, använder 
Folkets Hus och Parker. Flera utvecklingsprojekt bedrevs med särskilt fokus på ungdomar, till exem-
pel: 

• festivalsektionen som arbetar med utrednings- och informationssamarbete runt större musik-
festivaler vilket till exempel kan innebära utredning av åtgärder som främjar säkerheten, mil-
jön och olika juridiska och försäkringsmässiga frågor, 

• digitala hus, där ny teknik ska anpassa samlingslokaler till ungas aktiviteter. Mellan åren 
2004 och 2005 ökade antalet digitala biografer från 9 till 50. Under 2006 har ytterligare 10 
digitala biografer startats. Organisationen driver genom projektet den första digitala biograf-
kedjan i Europa och har därigenom rönt ett internationellt intresse.  

• har organisationen arrangerat en interaktiv konstutställning i samarbete med Gringo, Gringo-
landia, med fokus på uppdatering av svenskheten. 

• har organisationen arrangerat cirkusskolor runt om i landet i samarbete med Cirkus Cirkör. 
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• har ett nätverk skapats för medlemmar i förortsområden, Storstadsfokus. I detta ingår 14 fol-
kets hus från Stockholm, Göteborg och Malmö. 

• har en särskild distansutbildning i arrangörskap genomförts i samarbete med Brunnsviks 
Folkhögskola, Ungt arrangörskap. 

• har stöd getts till att ungdomar själva ska ta över en del av lokalen för ett ungdomskafé eller 
någon liknande verksamhet - Ungdomsinflytande i den lokala verksamheten.  

 
Samtliga organisationer har genom Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté (Sam-Sam) 
under året varit delaktiga i ett med Sveriges kommuner och landsting gemensamt projekt kring idé-
skriften Var dags rum. I skriften presenteras en rad exempel på hur kommuner och föreningsliv till-
sammans kan förnya verksamheterna och samarbetet. Idéskriften skickades under våren 2006 till 
samtliga kommuner i Sverige.  
 
 

4.5 Myndighetens samtliga insatser inom fritid och  
föreningsliv  

Redovisning av myndighetens samtliga satsningar som genomförts inom fritid och föreningsliv inklu-
sive kostnader för respektive insats 

Samtliga insatser 

Återrapporteringskravet är nytt för budgetåret 2006 och det har därför inte varit möjligt att jämföra 
med tidigare år. Beskrivning av hur kostnaderna har redovisats nedan förklaras i avsnitt 1.(belopp anges i 
tkr) 

Insats Kostnader, anslagsfinansie-
ring, anslagsposten 17 29.1.1 

Kostnader, anslagsfinansiering, 
anslagsposten 17 29.2.10, 11 

Kostnader, ex-
tern finansiering 

Förvaltning av verksamhets-
området 

904  46 

Organisationsstöd 991   
Utredning av stöd till  
ungdomsorganisationer 

 
158 

  

Projektstöd till regional och 
nationell ungdomsverksamhet 

 
403 

  

Förebyggande och främjande 
verksamhet för ungdomar i 
riskmiljöer 

  
 

4 334 

 

Utredning om unga och  
föreningsidrott 

 
58 

  

Kunskapöversikt om ungas 
datorspelande och organisering 

 
56 

  

Summa  2 570 4 334 46 
Verksamheten är också finansierad med intäkter på 65 tkr för en konferens inom projektet Förebyggande och främjande som tillförts anslagsposten 17 
29.2.10, Satsning på ungdomar i riskmiljöer. Verksamheten är finansierad med arbetsmarknadsstöd på 46 tkr som har tillförts anslagsposten 17 29.1.1 Ung-
domsstyrelsen. 

Förvaltning av verksamhetsområdet 

Förvaltning av verksamhetsområdet innebär att koordinera och utveckla verksamheten mot målet. 
Det innebar bland annat arbete med interna styrdokument, kompetensutveckling, revidering av 
webbsida, deltagande i referensgrupper och studiebesök. 

Organisationsstöd 

Arbetet med organisationsstöd handlar om att förvalta och utveckla det nationella bidragssystemet 
till ungdomsorganisationer. Vidare innebär det sådant som att förbättra rutiner för handläggning och 
kvalitetssäkring av ansökningar samt informationsinsatser, möten och konferenser med ungdomsor-
ganisationer. 



UNGDOMSSTYRELSEN 2007-02-15 45 (86)  
ÅRSREDOVISNING 2006   

 

Utredning av stöd till ungdomsorganisationer 

Utredningen har studerat relationen mellan organisationsbidrag till ungdomsorganisationer på statlig, 
landstings- och kommunal nivå, vilket har inneburit att ta reda på regelverk kring stöd till ungdom-
sorganisationer för samtliga landsting/kommuner samt en enkät kring aktuella för-ändringar av re-
gelverk.  

Projektstöd till regional och nationell ungdomsverksamhet 

Arbetet med projektstöd innebär att fördela 15 procent av AB Svenska spels överskott till organisati-
oner och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag eller projektstöd 
från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser. 

Förebyggande och främjande verksamhet för ungdomar i riskmiljöer 

Inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag fördelar myndigheten 2006 och 2007 projektstöd till 
förebyggande och främjande verksamhet för ungdomar i riskmiljöer. Det handlar om stöd till kompe-
tens- och kvalitetsutveckling, utveckling av drogfria mötesplatser och stöd till ideella organisationers 
ungdomsverksamhet. 

Utredningen om unga och föreningsidrotten 

Utredningen har genomförts utifrån ett regeringsuppdrag att analysera idrottspolitiken utifrån ungas 
egen upplevelse. Det har inneburit sammanställning och framtagning av statistik, rapportskrivande 
och resultatspridning.  

Kunskapsöversikt om ungas datorspelande och organisering 

Syftet med kunskapsöversikten New Game – Om unga och datorspelande(Ungdomsstyrelsens skrif-
ter 2006:2) var att få en bättre kunskapsbas för såväl myndighetens som andra aktörers verksamhet 
som rör ungdomars datorspelande. Resultatet har uppmärksammats vid olika konferenser. 
 
 

4.6 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsogrenen är att stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället ge-
nom bidragsgivning till ungas egen organisering samt stöd till metodutveckling inom ungas fritid och 
kulturliv. Ungdomsstyrelsen har tre generella verktyg för att bidra till verksamhetsmålet: organisati-
onsstöd, projektstöd och kunskapsförmedling. 

Organisationsstöd 

Under 2006 fördelade myndigheten, 73,6 miljoner kronor i statsbidrag till ungdomsorganisationer 
och 130,1 miljoner kronor från överskott av medel från AB Svenska Spel till de statsbidragsberätti-
gade organisationerna. Stödet har under ett antal år ökat kraftigt. Kraven på myndighetens kontroll 
och granskning av ungdomsorganisationerna har också ökat. Det har lett till stora förändringar i 
myndighetens arbete. Under 2006 har nya föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag till ungdoms-
organisationer börjat tillämpats. Det är svårt att idag bedöma och värdera de samlade effekterna av 
de insatser som myndigheten har genomfört. Omfattningen av myndighetens arbete med organisati-
onsstöd, i termer av förändringsarbete och handläggningsresurser har dock ökat markant under året. 
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Projektstöd 

Under 2006 har verksamhetsområdet fortsatt att arbeta med projektstöd till nationell och regional 
ungdomsverksamhet. Projektstödet motsvarar en andel om högst 15 procent av Svenska Spel-medlen 
som Ungdomsstyrelsen enligt ett särskilt regeringsbeslut får fördela. Med projektstöd till regional 
eller nationell ungdomsverksamhet har Ungdomsstyrelsen kunnat stödja projekt som syftar till för-
nyelse och utveckling av ungas kultur- och fritidsverksamheter och projekt för att stärka ungas egen 
organisering.   
 
Inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag har myndigheten, under 2006 arbetat med en större 
projektsatsning Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Medel kommer också att fördelas 
under 2007 och satsningen utvärderas 2008. Denna satsning ger möjlighet att inom verksamhetsom-
rådet fördela projektstöd till kommunal verksamhet, ett område där det tidigare har funnits begränsa-
de resurser. Myndigheten lämnade en delredovisning av uppdraget den 1 november 2006. 

Kunskapsförmedling 

Kunskapsförmedling är ett verktyg som har blivit viktigare och som därför getts större utrymme 
inom verksamhetsområdet. Det handlar om att ta fram och förmedla relevant kunskap till dem som 
arbetar med ungdomar inom fritidsområdet och i föreningar. Ungdomsstyrelsens bedömning är att 
utvecklingen och förmedlingen av kunskap inom detta område historiskt sett har varit svag och att 
potentialen för ökad måluppfyllelse genom ökade insatser är hög. 
 
Myndighetens kunskapsförmedling inom verksamhetsområdet sker genom publikationer, på webb-
platsen och i olika forum för erfarenhetsutbyte. Under året har verksamhetsområdet publicerat en 
rapport, New game – om unga och datorspel, som visar hur ny informationsteknologi fått ökad bety-
delse för ungas fritid och organisering. Inom satsningen på unga i riskmiljöer har en skrift som speg-
lar insatser inom ramen för projektstöd, Förebyggande och främjande – erfarenheter från utveck-
lingsarbete i fyra kommuner, tagits fram. Myndigheten har även initierat en utredning om kommuna-
la bidrag till ungdomsföreningar. Under året har en enkät med frågor kring bidragsgivning skickats 
till samtliga kommuner och en kartläggning av bidragsreglerna pågår.  
 
Antalet personer i målgruppen som myndigheten har nått inom verksamhetsområdet genom olika 
former av fysiska möten har under året ökat med cirka 30 procent. Huvudanledningen till den stora 
ökningen beror på uppdraget kring förebyggande och främjande ungdomsverksamhet som medfört 
nya och breddade kontaktytor för verksamhetsområdet, exempelvis polis, skola, allmännyttiga bo-
stadsföretag och socialtjänst. 

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att genomslaget för myndighetens arbete inom verksamhetsområdet 
har ökat inom områdena organisationsstöd och kunskapsförmedling. Verksamheten inom det särskil-
da regeringsuppdraget Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet är sannolikt betydelsefullt 
för myndighetens möjligheter att bidra till verksamhetsmålet, då en betydande del av ungas fritid och 
kulturliv pågår inom kommunal verksamhet.  
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5 Verksamhetsgren Internationellt  
ungdomssamarbete  

Inom verksamhetsområdet Internationella ungdomsprogram handläggs och fördelas projektmedel 
från EU:s utbytesprogram Ungdom enligt förordningen (2001:1061) och pilotprogrammet Ung-
domsutbyte med utvecklingsländer enligt särskilt avtal med myndigheten Sida samt fördelning av 
medel ur Allmänna arvsfonden för Ungdomssamarbete i österled. Dessutom ingår att ansvara för det 
europeiska nätverksprojektet SALTO Information Resource Center (IRC). En annan del av verksam-
heten är kunskapsförmedling, metodutveckling och stöd till verksamma aktörer inom området samt 
samordning av myndighetens internationella samarbete. 
 
Verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete, totala kostnader och  
finansiering i tkr 
 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 Budgetåret 2004
Kostnader  

Lön inkl MGK 9 280 9 050 9 108
Övriga driftkostnader 1 944 1 151 2 390
Summa kostnader 11 224 10 201 11 498 
  

Finansiering  

Ramanslag 17.29:1.1 3 967 3 783 3 919
Ramanslag 17.29:2.2 2 506 2 458 2 566
Externa medel enligt nedanstående specifikation. 4 716 3 827 5 041
Intäkter 45 33 43
Summa finansiering 11 234 10 101 11 569

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 10 tkr budgetåret 2006, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 7. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete finansieras 
även med externa medel enligt följande (tkr) 
 2006 2005 2004
EU-programmet Ungdom, EU-medel 2 892 2 295 2 546
SALTO Information Resource Center (IRC), EU-medel 1 058 643    872
Projekt, Netdays, EU-medel 0 0   159
Uppdrag, Ungdomssamarbete i österled, medel från Allmänna arvsfonden 523 508    587
Projekt, Pilotprogrammet kring utbyte med utvecklingsländer, medel från Sida 243 361  339
Projekt, medel från Svenska institutet 0 20 259
Uppdrag, Europaparlamentsval, medel från Justitiedepartementet 0 0 250
Diverse övriga externa medel 0 0 29
Summa extern finansiering 4 716 3 827 5 041

Verksamhetsmål: 

Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till 
internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom det interna-
tionella ungdomssamarbetet. 

Återrapportering: 

• Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade 
ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på ålder och 
kön.  

• Redovisning av andelen av fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte del-
tar i internationella sammanhang. 

• Redogörelse för samarbetspartners, fördelade på olika länder, i projekt som beviljats bidrag 
från myndigheten. 

• Redovisning av samtliga insatser som genomförts inom internationellt ungdomsamarbete in-
klusive kostnader för respektive insats samt beskrivning av på vilket sätt och i vilken om-
fattning ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället stärkts. 
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5.1 Antalet ansökningar inom EU-programmet  
Ungdom 

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansök-
ningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på ålder och kön  

Genomförande och utfall: 

Antal inkomna och beviljade ansökningar 
Delprogram Sökt 2006 Beviljat 2006 Sökt 2005 Beviljat 2005 Sökt 2004 Beviljat 2004
1.1 Ungdomsutbyte 125 71 128 75 133 67
1.2 Ungdomsutbyte 

partnerland1) 
8 6 18 15 7 5

2.1 Europeisk  
volontärtjänst  

237 198 201 171 149 141

2.2 Europeisk  
volontärtjänst  
partnerland 

27 24 10 10 11 11

3.1 Ungdomsinitiativ 29 21 24 14 25 12
3.2 Framtidssatsning 30 26 11 10 17 11
5.1 Stödaktiviteter 21 16 17 10 12 7
5.2 Stödaktiviteter  

partnerland 
11 5 8 7 5 5

5.3 NA-projekt2) - 62 - 51 - 57
Summa 488 429 417 363 359 316

1) Kommissionen bytte 2005 terminologi från tredje land till partnerland för projekt med länder som ligger utanför EU/kandidatländer/EES-området. Den nya 
termen används framöver i årsredovisningen. 
2) Med NA-projekt avses aktiviteter som initierats av det nationella kontoret för EU-programmet Ungdom (National Agency), Ungdomsstyrelsen. Projektstöd 
söks därmed inte. 

 
Antalet ansökningar inom EU-programmet Ungdom ökade med 17 procent 2006 i jämförelse med 
2005. Antalet beviljade projekt ökade med 18 procent. Andelen godkända projekt av sökta projekt 
var 88 procent, vilket var 1 procentenhet högre än 2005. Under den senaste treårsperioden ökade 
antalet ansökningar och beviljade projekt kontinuerligt för de flesta delprogrammen. Undantag här är 
dock ungdomsutbyten som har hållit sig på en konstant nivå. NA-projekt ökade med 22 procent mel-
lan 2005 och 2006. 
 
I de 429 projekt som har fått stöd från Ungdomsstyrelsen och EU-programmet Ungdom har totalt 
3 047 ungdomar deltagit, av vilka 1 293 ungdomar kommer från Sverige. För ungdomsledare är mot-
svarande siffror 1 064 ungdomsledare totalt och 537 ungdomsledare0F

1 från Sverige. Bidrag utgår till 
samtliga som deltar i svenska projekt. Många projekt har fler utländska än svenska deltagare och 
därför går en större andel medel till utländska deltagare.1F

2  

Fördelning efter kön och ålder, svenska ungdomar och ungdomsledare 

Bland svenska deltagande ungdomar och ungdomsledare är det i stort sett jämn könsfördelning inom 
de olika delprogrammen, utom inom Europeisk volontärtjänst där kvinnorna fortfarande dominerar.  
 

                                                           
1 Inkluderar totala antalet ungdomsledare som har deltagit inom delprogrammen Stödaktiviteter, NA-aktiviteter och Ungdomsutbyten. 
2 Siffrorna är baserade på den information som kan tas ut från Europeiska kommissionens databas Youthlink. 
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Fördelning efter kön (deltagande ungdomar och ungdomsledare) 
Kvinnor 2006 Män 2006 Kvinnor 2005 Män 2005 Kvinnor 2004 Män 2004 Delprogram 
Antal Andel 

(%) 
Antal Andel 

(%)
Antal Andel 

(%)
Antal Andel 

(%) 
Antal Andel 

(%) 
Antal Andel 

(%)
1.1 Ungdomsutbyte 1) 527 50 536 50 627 53 551 47 488 50 496 50
1.2  Ungdomsutbyte 

inom partnerland1) 
26 49 27 51 71 50 71 50 23 51 22 49

2.1 Europeisk  
volontärtjänst 
sändande 2) 

65 68 31 32 110 65 61 35 97 70 42 30

2.2  Europeisk  
volontärtjänst 
inom partnerland 

11 85 2 15 8 80 2 20 2 33 6 67

3.1 Ungdomsinitiativ 77 39 120 61 42 48 45 52 53 55 43 45
3.2 Framtidssatsning 12 46 14 54 6 60 4 40 5 45 6 55
5.1 Stödaktiviteter3) 34 50 34 50 21 50 21 50 5294 50 5284 50
5.2 Stödaktiviteter 

partnerland3) 
9 50 10 50 19 50 19 50 5 50 5 50

5.3 NA-projekt 163 55 132 45 141 50 140 50 141 58 100 42
Summa 924 50 906 50 1 045 53 914 47 1 343 52 1 248 48

1) Svenska ungdomsledare har uppskattats till genomsnittligt två ledare/projekt, då information ej kan tas ut ur kommissionens databas.  
2) Under 2005 och 2004 angavs det totala antalet volontärer (svenska och utländska som deltog i svenska projekt).  
3) Fördelningen av kön inom stödaktiviteter och stödaktiviteter med partnerland har uppskattats då informationen inte framgår av kommissionens ansöknings-
handlingar.  
4) Ett projekt hade 1 000 deltagare i en informationskampanj, vilket ger stort utslag.  

 
Fördelning efter ålder (deltagande ungdomar) 

2006 2005 2004 Delprogram 

<15 
år 

15–17 
år 

18–25 
år 

>25 
år 

<15 
år 

15–17 
år 

18–25 
år 

>25 
år 

<15 
år 

15–17 
år 

18–25 
år 

>25 
år 

1.1 Ungdomsutbyte 7 438 469 7 21 549 401 18 30 481 326 7

1.2  Ungdomsutbyte 
inom partnerland 

0 10 31 0 10 53 53 1 0 9 28 0

2.1 Volontärtjänst 
sändande 

0 0 95 1 0 0 164 7 0 0 138 1

2.2  Volontärtjänst 
inom partnerland 

0 0 12 0 0 0 8 2 0 0 6 2

3.1 Ungdomsinitiativ 2 74 120 1 3 26 55 3 5 0 86 5
3.2 Framtidssatsning 0 0 26 0 0 0 10 0 0 0 11 0
Summa 9 522 753 9 34 628 691 31 35 490 595 15

Statistik på ålder saknas för deltagare i verksamheter inom Stödaktiviteter, samt för ungdomsledare inom Ungdomsutbyte. 

 
Åldersfördelningen har blivit än mer koncentrerad till den målgrupp som programmet riktar sig till, 
15–25 år. Undantag har gjorts vid specifika skäl för både äldre och yngre deltagare. En stor ökning 
av antalet deltagare i individuella projekt, volontärtjänst, ungdomsinitiativ och framtidssatsning, har 
skett. 
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5.2 Medel till ungdomar som vanligtvis inte deltar i interna-
tionella sammanhang 

Redovisning av andelen av fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i 
internationella sammanhang 

Genomförande och utfall: 

Europeiska kommissionen har länge haft en inkluderingsstrategi som innebär att ungdomar med be-
gränsade möjligheter ska prioriteras i ansökningsförfarandet. Kommissionen definierar unga med 
begränsade möjligheter utifrån de hinder de har i livet, det kan vara inom följande områden: utbild-
ning, sociala problem, ekonomi/fattigdom, fysisk och psykisk ohälsa, geografi eller kulturella om-
ständigheter.  
 
Då Ungdomsstyrelsens handläggare anger projektets inkluderingsstatus förhåller de sig till denna 
definition. I ansökningshandlingarna finns särskilda rutor som de som söker kan fylla i om de anser 
att projektet inkluderar ungdomar med begränsade möjligheter. De måste då motivera hur projektet 
uppfyller inkluderingstanken. I vissa fall kan handläggarna utifrån ansökan utläsa att projektet faller 
inom ramen för denna prioritering även om en sådan ruta inte har kryssats i. Mer information om 
ungdomarnas bakgrund kan också efterfrågas i en begäran om komplettering. Trots detta kan det 
ibland vara svårt att med säkerhet säga om ett projekt bör kategoriseras som ett inkluderingsprojekt.  
  
Årets siffror visar att en tredjedel av alla beviljade projekt är projekt som involverar unga med be-
gränsade möjligheter. Dessa projekt får 34 procent av tillgänglig budget, vilket ligger på samma nivå 
som tidigare år. Om man ser till varje delprogram har förändringar skett. Andelen inkluderingspro-
jekt av medel inom EVS har minskat något sedan föregående år men i antal ligger de på samma nivå 
som 2004. Det är även värt att notera att antalet ungdomsinitiativ av inkluderings-karaktär har tre-
dubblats. Detta är en följd av ett fokuserat och målinriktat arbete för att nå ut till unga med färre möj-
ligheter. 
 
Antal beviljade projekt och andel medel fördelade på inkluderingsprojekt 
Delprogram Antal projekt 

2006
Andel av 

medel (%)
Antal projekt 

2005
Andel av 

medel (%)
Antal projekt 

2004 
Andel av 

medel (%)
1.1 Ungdomsutbyte 35 44 33 41 37 53
1.2 Ungdomsutbyte 

partnerland 
4 73 4 31 1 40

2.1 Europeisk  
volontärtjänst 

49 14 61 21 50 27

2.2 Europeisk  
volontärtjänst 
partnerland 

6 22 3 37 8 57

3.1 Ungdomsinitiativ 14 71 5 39 5 51
3.2 Framtidssatsning 5 21 0 0 0 0
5.1 Stödaktiviteter 7 48 6 36 3 56
5.2 Stödaktiviteter 

partnerland 
0 0 4 53 5 100

Summa  120 34 116 34 109 44
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5.3 Samarbetspartner som beviljats medel  

Redogörelse för samarbetspartners, fördelade på olika länder, i projekt som beviljats bidrag från 
myndigheten 

Genomförande och utfall: 

Mest frekventa samarbetspartner från programländerna är Storbritannien och Tyskland följt av Itali-
en, Frankrike, Spanien och Polen, vilket skiljer sig en del från tidigare år då Tyskland dominerat följt 
av Storbritannien, Italien, Spanien och Grekland. 
 
Geografisk spridning av beviljade projekt med samarbetspartner från programländer1)   
År 
/Länder 

2006 2005 2004

Belgien 5 12 7
Bulgarien 1 5 1
Cypern 2 1 0
Danmark 10 7 1
Estland 8 9 5
Finland 15 10 11
Frankrike 23 18 13
Grekland 14 21 20
Irland 3 15 4
Island 5 5 4
Italien 26 29 15
Lettland 12 11 12
Litauen 5 11 5
Luxemburg 2 0 0
Malta 3 9 2
Nederländerna 10 11 6
Norge 16 9 2
Polen 19 19 18
Portugal 13 6 3
Rumänien 0 12 11
Slovakien 6 9 3
Slovenien 9 6 7
Spanien 20 26 24
Storbritannien 54 56 44
Tjeckien 4 3 4
Turkiet 11 5 1
Tyskland 50 59 34
Ungern 4 12 6
Österrike 9 10 3
1) Siffrorna är baserade på den information som kan tas ut från Europeiska kommissionens databas Youthlink. De uppgifter som kan tas fram är inte heltäck-
ande då totala antalet partnerländer för varje projekt inte alltid redovisas i databasen.  

 
Ungdomsstyrelsen har prioriterat och stimulerat kontakter med Medelhavsländerna och har bland 
annat genomfört ett långsiktigt samarbete med Egypten och Jordanien i ungdomsfrågor vilket åter-
speglar sig i mängden projekt med partner från dessa länder. Svenska projektarrangörer har inom 
regionen Östra Europa och Kaukasus haft flest samarbeten med Moldavien, Ukraina och Vitryssland. 
En bidragande orsak är att myndigheten även hanterar bidrag från Allmänna arvsfonden för Ung-
domssamarbete i österled och att synergier uppstår mellan programmen.  
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Geografisk spridning av beviljade projekt med samarbetspartner från partnerländer1)   
År 
/Länder 

2006 2005 2004

Medelhavsområdet 
Algeriet 0 0 3

Egypten 1 8 6

Israel 0 3 2

Jordanien 4 6 3

Libanon 2 3 3

Marocko 1 3 3

Palestina 2 2 4

Syrien 1 6 0

Tunisien 0 1 1

Östra Europa och Kaukasus 
Armenien 1 2 2

Vitryssland 3 0 1

Moldavien 4 1 0

Ryssland 2 5 3

Ukraina 4 1 1

Sydöstra Europa 
Albanien 1 0 0
Bosnien och Hercegovina 1 1 0
Kroatien 0 1 1

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien 0 1 1

Serbien och Montenegro 2 3 1

Latinamerika 
Argentina 0 0 0

Brasilien 1 1 0

Chile 0 0 1

Colombia 1 1 0
Costa Rica 1 0 0
Guatemala 1 0 0
Mexico 1 2 0

Uruguay 2 1 1
Programländer 
Belgien 1 0 2
Danmark 2 2 0
Estland 2 0 0
Finland 0 2 3
Grekland 2 1 1
Irland 0 1 0
Italien 1 1 2
Lettland 0 0 1
Litauen 1 2 0
Malta 0 1 0
Norge 1 0 1
Polen 2 1 1
Portugal 1 2 1
Slovakien 1 0 0
Slovenien 2 2 0
Spanien 2 2 1
Storbritannien 0 0 2
Turkiet 1 1 0
Tyskland 1 1 1
Ungern 2 1 0
Österrike 1 1 0

1) Siffrorna är baserade på den information som kan tas ut från Europeiska kommissionens databas Youthlink. De uppgifter som kan tas fram är inte heltckan-
de då totala antalet partnerländer för varje projekt inte alltid redovisas i databasen.  
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5.4 Myndighetens samtliga insatser inom internationellt 
ungdomsamarbete 

Redovisning av samtliga insatser som genomförts inom internationellt ungdomssamarbete inklusive 
kostnader för respektive insats samt beskrivning av på vilket sätt och i vilken omfattning ungdomars 
interkulturella förståelse och inkludering i samhället stärkts. 

Samtliga insatser 

Återrapporteringskravet är nytt för budgetåret 2006 och det har därför inte varit möjligt att jämföra 
med tidigare år. Beskrivning av hur kostnaderna har redovisats nedan förklaras i avsnitt 1. 
   (beloppen anges i tkr) 

Insats Kostnader, anslagsfinansie-
ring, anslagsposten 17 29.1.1 

Kostnader, anslagsfinansie-
ring, anslagsposten 17 29.2.2 

Kostnader, ex-
tern finansiering 

Förvaltning av verksamhets-
området 

 
237 

  

EU-programmet Ungdom  2 506 2 892 
SALTO Information Re-
source Center (IRC) 

 
 

 
1 058 

Ungdomssamarbete i österled   523 
Utbyte med utvecklingsländer   243 
Summa 237 2 506 4 716 

 
I följande redovisning ingår en beskrivning av de insatser som genomförts inom verksamhetsområdet 
samt ett resonemang kring hur ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället 
stärkts.  

Förvaltning av verksamhetsområdet 

Förvaltning av verksamhetsområdet innebär att koordinera och utveckla verksamheten. Det innebar 
bland annat arbete med interna styrdokument, kompetensutveckling, revidering av webbsida, samar-
bete samt information. 

EU-programmet Ungdom 

EU-programmet är ett europeiskt utbytesprogram och utbildningsprogram för icke formellt lärande 
för unga från Europa och Medelhavsområdet. Inom EU-programmet Ungdom ligger störst fokus på 
den interkulturella förståelsen samt ungdomars inkludering i samhället  
 
SALTO-IRC 
Det europeiska nätverksprojektet SALTO Information Resource Center (IRC) har under året löpande 
administrerat extranätet Youthnet genom att uppdatera innehållet och ge användarstöd.  
Youthnet migrerades till ett nytt webbpubliceringssystem och omstrukturerades delvis inför lanse-
ringen av Ung och Aktiv i Europa. Det årliga europeiska seminariet för de nationella kontorens in-
formationsansvariga arrangerades i Budapest i november. 
 

Ungdomssamarbete i österled 

Ungdomssamarbete i österled är ett utbytesprogram mellan ungdomar och ungdomsledare i östra 
Europa. Genom Allmänna arvsfondens satsning Ungdomssamarbete i österled har myndigheten de 
senaste tre åren arbetat för att öka ungas inflytande och delaktighet i samhället samt ungas interkultu-
rella lärande och tolerans för andra kulturer. Satsningen avslutades den sista december 2006.  

Utbyte med utvecklingsländer 

Syftet med utbyte med utvecklingsländer är att främja nya kontakter mellan grupper av människor i 
Sverige och utvecklingsländer. Utbytet ska bidra till ett ökat engagemang och en samhällsdialog 
kring globala rättvisefrågor.  
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Ungas interkulturella förståelse och inkludering 

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering 
genom bidragsgivning och stöd till metodutveckling. Ungdomsstyrelsen har därför satsat på att öka 
kvalitén i projekt och att erbjuda metodutveckling till dem som ansöker om bidrag.  
 
 

5.5 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i sam-
hället genom bidragsgivning till internationella ungdoms- och ungdomsledarutbyten samt stöd till 
metodutveckling inom det internationella ungdomssamarbetet.  

Bidragsgivning 

Myndighetens insatser för att nå verksamhetsgrenens mål har under 2006 varit fokuserade på en fort-
satt kvalitetssäkring av bidragsgivningen inom EU-programmet Ungdom och de övriga internationel-
la utbytesprogrammen, att nå nya användare, att förbereda målgruppen inför EU:s nya ungdomspro-
gram Ung och Aktiv i Europa för perioden 2007−2013 samt att utveckla metoder för inter-nationellt 
ungdomsutbyte. En urvalskommitté har haft regelbundna möten, gemensamma bedömningsmallar 
för ansökningar och slutrapporter har använts och en onlinedatabas har vidareutvecklats. Dessa initi-
ativ har bidragit till större öppenhet, transparens och tillgänglighet i handläggnings-processen.  
 
De flesta delprogram inom EU-programmet Ungdom har under 2006 fått ökad verksamhet. Antalet 
ansökningar och beviljade projekt har ökat liksom antalet ungdomar som har deltagit inom pro-
grammet. Europeisk volontärtjänst och särskilt korttidsvolontärtjänsten har prioriterats under året. 
Även Framtidssatsning och Ungdomsinitiativ har ökat vilka, liksom volontärtjänsten, vänder sig till 
ungdomarna själva. Inom dessa delprogram får ungdomarna möjlighet att driva egna projekt.  
 
Det är i stort sett jämn könsfördelning bland deltagarna inom de olika delprogrammen. En ökning av 
beviljade projektmedel har möjliggjorts dels genom att EU-programmet Ungdoms budget för 2006 
ökade från 2005, dels för att kvalitetssäkringen och de stimulerande aktiviteterna som myndigheten 
utfört har varit framgångsrika.  
 
Genom Allmänna arvsfondens satsning på Ungdomssamarbete i österled samt Sidas pilotsatsning 
Ungdomsutbyte med utvecklingsländer har myndigheten nått aktörer som är intresserade av att 
genomföra internationella ungdomsutbyten. I de slutrapporter som redovisas i projekten har ungdo-
mar som deltagit i internationella projekt gett uttryck för en ökad interkulturell förståelse.  

Metodutveckling 

Ungdomsstyrelsen har arbetat strategiskt med att vidareutveckla myndighetens utbildningsstrategi, 
där nya utbildningsmoduler och nytt metodmaterial för de olika delprogrammen har utvecklats med 
fokus på inkludering, interkulturellt lärande, projektledning och krishantering. För att säkerställa 
kvalitet har en särskild uppföljning av myndighetens internationella utbildningsmoduler genomförts. 
Under året har det skett en satsning på utvärdering av projekt och program med externa konsulter. 
Dessutom har Ungdomsstyrelsen under året representerats i en europeisk arbetsgrupp – Youthpass – 
som ska ta fram ett instrument för erkännande av de kunskaper och kompetenser som ett aktivt delta-
gande i EU-programmet Ungdom kan leda till. Myndigheten följer också aktivt det nationella arbete 
som pågår med att öka erkännandet av icke-formell utbildning inom ungdomsområdet. 
 
Ungdomsstyrelsen har under 2006 genomfört en utvärdering för att identifiera framgångsfaktorer och 
hinder för kommuner som önskar utveckla sitt internationella samarbete på ungdomsområdet. Utvär-
deringen visar att detta arbete till stor del är beroende av eldsjälars engagemang samt ad-hoc-
verksamhet. Behovet av att utveckla långsiktiga strategier och stödjande strukturer för att ytterligare 
främja detta arbete är tydligt.  
 
Ungdomsstyrelsen har under en längre tid haft ett nätverk, Nätverket för internationellt ungdoms-
samarbete (NIU), för att sprida information om EU-programmet Ungdom. Nätverket består av 15 
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aktörer i olika delar av Sverige (Eksjö, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Jönköping−Växjö, Kalmar, 
Karlstad, Motala, Robertsfors, Skara, Skellefteå, Sollefteå, Stockholm, Örebro och Östersund). Sam-
arbetet med NIU är strategiskt betydelsefullt för rekryteringen av nya användare av internationella 
ungdomsprogram på lokal och regional nivå, för utvecklingen av nya metoder inom området och i 
förberedelserna inför EU:s nya ungdomsprogram. Under 2006 fortsatte NIU sitt arbete med att sprida 
erfarenheter och information kring möjligheterna att arbeta internationellt till aktörer på lokal och 
regional nivå.  

Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att omfattningen och kvaliteten av myndighetens verksamhet inom 
verksamhetsgrenen har ökat, framförallt inom bidragsgivningen för EU-programmet Ungdom. Ett 
större antal ungdomar och ungdomsledare har haft möjlighet att delta i internationella ungdomspro-
jekt och de har i samband med slutrapporter gett uttryck för en stärkt interkulturell förståelse och 
inkludering i samhället. Genom kompletterande internationella program för bidragsgivning har det 
internationella ungdomssamarbetet förstärkts ytterligare. En förbättring har skett i det interna och 
externa kvalitetsarbetet på verksamhetsområdet för bland annat bidragshantering, metod- och utbild-
ningsmaterial samt utveckling av regionala stödstrukturer i landet.  
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6 Organisationsstyrning 

Återrapportering: 

Ungdomsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt som myndigheten i sin 
verksamhet har tagit till vara ungdomar som en resurs. 
 
 

6.1 Ungdomar som en resurs 

Redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin verksamhet har tagit till vara 
ungdomar som en resurs 

Genomförande och utfall: 

Ungdomsstyrelsens verksamhet vänder sig främst till personer som arbetar med ungdomar, politiker 
och tjänstemän, och i mindre utsträckning till ungdomar direkt. Inom vissa delar av verksamheten 
har dock myndigheten även unga som en direkt målgrupp. Detta gäller till exempel statsbidraget till 
ungdomsorganisationer och delar av EU-programmet Ungdom. 
 
Att se unga som en resurs och att i den mån det är möjligt ta tillvara ungdomar som en resurs är 
centralt för myndigheten. Det är emellertid inte alltid enkelt att beskriva hur det går till. För att tyd-
liggöra kan följande indelning göras: 
 
Unga är brukare och därmed en målgrupp som brukar myndighetens service. För att kunna anpassa 
insatserna efter ungas behov och önskemål behöver myndigheten kunskap om deras syn på verksam-
heten. 
Unga som grupp har inte samma möjligheter som andra och på grund av sin ålder har många bristan-
de erfarenhet av offentlig verksamhet. De kan därför behöva aktivt stöd för att de ska kunna ta del av 
olika verksamheter och bidrag, ett kompensatoriskt perspektiv anläggs. 
Ur ett verksamhetsperspektiv kan man argumentera för att myndigheters verksamhet blir bättre och 
mer ändamålsenlig om olika åldersgrupper medverkar i utformning och genomförande av verksam-
heten. Ungas inspel behövs för att förbättra verksamheten och för kvalitetssäkring (UNG 2003, Ung-
domsstyrelsens skrifter 2003:6). 
 
Metoder som myndigheten använder  
Syfte Metod 
Brukare Kundundersökning, enkäter, intervjuer 
Kompensatoriskt Aktiv handläggning, kvalitetssäkring av webben, samarbete med lokala 

aktörer 
Verksamhet Attityd- och värderingsundersökning, utvärderingar, fritidsvaneundersök-

ning, rikskonferens, idéskrifter, metodböcker, kommunbesök, peer education 
(unga lär unga) 

 

Nationell och kommunal ungdomspolitik  

Ungdomsstyrelsen har fortlöpande bjudit in ungdomsorganisationer till dialog om den nationella 
ungdomspolitiken. Det har främst skett genom Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, 
LSU men även med vissa ungdomsorganisationer direkt. Inom verksamhetsområdet har unga tagits 
tillvara som en resurs främst utifrån ett verksamhetsperspektiv men även till viss del ur ett brukar-
perspektiv samt ett kompensatoriskt perspektiv. Några exempel på det nämns nedan. 
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Ungdomsstyrelsen hade 2006 regeringens uppdrag att arrangera Skolval 2006. Myndighetens be-
dömning var att det var angeläget att ungdomar själva deltog i stor utsträckning, både i planering och 
i genomförande. Därför inleddes ett samarbete med Sveriges Elevråd – SVEA och Sveriges Ung-
domsråd. Samarbetet ledde till att det mesta av det praktiska genomförandet gjordes av de två ung-
domsorganisationerna medan Ungdomsstyrelsen intog en samordnande roll. 
 
Genom arbetet med den kommunala ungdomspolitiken försöker Ungdomsstyrelsen att få tjänstemän 
och politiker i kommunerna att inse vikten av att unga är delaktiga i utvecklingen av den kommunala 
ungdomspolitiken. Ett konkret exempel på detta är Lupp (se avsnitt 3.3). Flera av de kommuner som 
har genomfört enkätundersökningen har låtit unga reflektera över resultatet och arbetat vidare med 
detta i kommunala handlingsplaner. 
 
På Ungdomsstyrelsens rikskonferens var unga både föreläsare och deltagare. I urvalet till Årets ung-
domskommun ingår representanter från ungdomsorganisationer, år 2006 var det Sveriges ungdoms-
råd, som centrala aktörer i myndighetens externa urvalsgrupp. Representanter för ungdomsorganisa-
tioner har bjudits in till de referensgrupper som knutits till de utredningar som har genomförts under 
året. I de undersökningar som gjorts under året har intervjuer och enkätundersökningar genomförts 
med ungdomar.  
 
Under året har verksamhetsområdet arbetat med så kallad aktiv handläggning av arbetsmarknads-
satsningen samt inom bidragsgivning till kommunerna i syfte att underlätta för unga att ta del av 
stödformerna. Det har inneburit att myndigheten fört en aktiv dialog med de enskilda ansökarna om 
ansökans innehåll för att bättre kunna bedöma ansökans förutsättningar och för att kunna ge råd och 
stöd även i de fall ansökan inte beviljas.  
 
Inom verksamhetsområdet har kunskap om metoder för att ta tillvara unga som en resurs även lett till 
att andra myndigheter har tagit tillvara unga på ett bättre sätt. Ungdomsstyrelsen har bland annat 
deltagit som specialister för att bistå Socialstyrelsen och WHO i arbetet med att inkludera unga i 
arbetet med att ta fram en ny handlingsplan om ungas miljö och hälsa. 

Fritid och föreningsliv 

Inom verksamhetsområdet Fritid och föreningsliv har unga tagits tillvara som resurs på en rad olika 
sätt. Utifrån ett brukarperspektiv har insatser genomförts under året för att möjliggöra för ungdom-
sorganisationerna att ge synpunkter på systemet för statsbidrag. Under 2006 har två större seminarier 
riktade till ungdomsorganisationerna genomförts för att diskutera hur organisationerna upplever 
bidragssystemet och myndighetens handläggning. Seminarierna användes som underlag för myndig-
hetens fortsatta utveckling av bidragshandläggningen. 
 
Ur ett kompensatoriskt perspektiv har verksamhetsområdet arbetat med aktiv handläggning av pro-
jektstöd till regional och nationell ungdomsverksamhet. Ett exempel på hur ett projekt kan ta form 
utifrån principen om aktiv handläggning kan hämtas från projektet Myggbiten i Hassela. Ungdomar 
möts och planerar ett sommarläger inför sommarlovet. Projektet vänder sig till unga mellan 13 och 
20 år i glesbygdskommunen Nordanstig och ska skapa tillfälle för unga att mötas och engagera sig i 
sin egen fritid och sin kommun. Ungdomarna är delaktiga i hela processen, under ett års tid, med att 
planera både form och innehåll för lägret. 
 
För att få en bättre kunskapsbas för såväl myndighetens som andra aktörers verksamhet inom områ-
det ungas kultur, idrott och fritid publicerade myndigheten under 2006 en skrift om ungdomars da-
torspelande, New Game – Om unga och datorspelande (Ungdomsstyrelsen 2006:2). I skriften 
skildras bland annat olika aktiviteter inom några ungdomsorganisationer och den problematiserar 
varför och hur ungdomar organiserar sig kring datorspelande. 
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Internationellt ungdomssamarbete 

Inom verksamhetsområdet Internationellt ungdomssamarbete har unga tagits tillvara som en resurs 
främst utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, men delvis även utifrån ett verksamhetsperspektiv och 
ur ett brukarperspektiv. Unga har medverkat aktivt i processen kring ansökningar inom EU-
programmet Ungdom, såväl i planering och genomförande som i uppföljning av projekt. De har ock-
så deltagit som representanter för olika ideella organisationer eller individuellt i Ungdoms-styrelsens 
verksamhet nationellt och internationellt. 
 
Unga som har praktisk erfarenhet från programmet har förmedlat sina erfarenheter till andra unga vid 
utbildningar och avresekurser för volontärer – volontärtjänstens existensberättigande bygger på att 
unga ska vara en resurs i de projekt som de deltar i. Under 2006 har den största ökningen av projekt 
varit framtidssatsning, volontärtjänst och ungdomsinitiativ där unga helt självständigt planerar och 
driver sina egna projekt utan inblandning från vuxna.  
 
Under 2006 ingick svenska ungdomar i en referensgrupp kring utvecklingen av Youthpass på euro-
peisk nivå och bidrog där med sina kunskaper och erfarenheter. 
 
För att nå unga som vanligen inte reser utomlands har Ungdomsstyrelsen samarbetat med lokala 
aktörer och organisatörer som har goda kontakter med målgruppen. Under 2006 fortsatte samarbetet 
med myndighetens nationella nätverk, NIU. 
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7 Uppföljning av indikatorer på ungas  
levnadsvillkor  

Ungdomsstyrelsen fick i regleringsbreven för 2005, 2006 och 2007 i uppdrag att följa upp indikato-
rer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget ska redovisas i årsredovisnin-
gen. De indikatorer som Ungdomsstyrelsen ska följa upp i årsredovisningen för 2006 är: 
 

• Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar. 
• Andel ungdomar som är aktiva i en förening. 
• Ungdomars möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen. 
• Andel ungdomar som deltar i partipolitiska organisationer. 
• Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar. 
• Ungdomars deltagande i val till riksdag, kommuner och landsting.  
• Andelen kommuner med någon typ av inflytandeforum för ungdomar. 
• Andelen kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner med inriktning på ungdomars 

levnadsförhållanden. 
 
Ungdomsstyrelsen genomför återkommande kvantitativa nationella enkäter för att följa utveck-
lingen av ungas levnadsvillkor, enkäten kallas Nupp (Nationell uppföljning av ungdomspolitiken). 
Ungdomsstyrelsen genomförde vintern 2006/2007 en Nupp-undersökning där 6 000 unga tillfrågades 
om sin syn på inflytande och demokrati, skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtids-planer. 
Data från denna undersökning är tillgängliga från mars 2007 och utgör inte underlag för denna redo-
visning.  
 
Redovisningen bygger på den Nupp-undersökning som genomfördes 2004 samt på uppdaterade data 
från SCB för åren 2004/2005. Målgruppen för Nupp var ungdomar i åldern 16−25 år. Enkäten ski-
ckades till 5 000 slumpvis utvalda individer. Data från SCB:s undersökning om levnadsförhållanden 
(ULF) redovisas sammanslagna för åren 2004 och 2005 för att få ett större underlag och därmed 
säkrare jämförelser mellan grupper. Underlaget för ULF bygger på svar från 1 486 individer i åldrar-
na 16–25 år och 6 153 individer i åldrarna 35–74 år. I redovisningen jämförs det sammanslagna re-
sultatet 2004/2005 med det sammanslagna resultatet 2003/2004. Indikatorer om medlemskap och 
aktivitet i föreningar och politiska organisationer bygger således på ULF-datamaterial som delvis 
överlappar varandra. Detta innebär att möjligheterna att göra jämförelser över tid är begränsade.  

Insatser på området 

Vi väljer att ge en samlad beskrivning av de insatser myndigheten gör inom de områden som indika-
torerna avser. För några av indikatorerna kan en direkt koppling till myndighetens verksamhet göras. 
Det gäller framför allt ungas deltagande och aktivitet i föreningslivet. Ungdomsstyrelsen stimulerar 
ungdomars möjligheter att delta i föreningslivet genom de bidrag som ges till ungdomsorganisatio-
ner. Myndigheten gör inga särskilda satsningar på ungas deltagande i partipolitiska organisationer. 
Däremot ingår vissa av de politiska ungdomsförbunden bland de organisationer som får del av det 
statsbidrag som myndigheten förvaltar. 
 
Samverkan och samarbete med kommuner är en viktig del av Ungdomsstyrelsens verksamhet. Dä-
remot gör myndigheten inga riktade insatser för att få kommuner att skapa handlingsplaner eller in-
rätta inflytandeforum. Det är de behov kommunerna har som styr samarbetet. Ungdomsstyrelsen 
arbetar med att öka kommunernas kunskap om ungdomars levnadsvillkor. Det sker genom upp-
byggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med kommuner och ungdomar. Ett 
sjuttiotal kommuner har sedan 2001 tillsammans med Ungdomsstyrelsen genomfört Lupp-enkäten 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Ungdomar får svara på frågor om hur de har det och vad 
de tycker är viktigt. I Lupp-enkäten finns ett avsnitt om politik, samhälle och inflytande. Utifrån 
resultatet av undersökningen kan kommunerna se över sina strategier och mål för den kommunala 
ungdomspolitiken och villkoren för ungdomar. 
 
Ett centralt uppdrag för Ungdomsstyrelsen är att ta fram och förmedla kunskap om ungas villkor och 
om den nationella ungdomspolitiken. Genom bidragsgivning till ungas egen organisering, stöd till 
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metodutveckling inom området ungdomars fritid och föreningsliv stärker Ungdomsstyrelsen ungdo-
mars delaktighet i samhällsutvecklingen. 

 

Indikator 1. Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar 
 
Andel 16−25-åringar som är medlemmar i en förening 2004/2005, procent 

16−25 år 
 16−19 år 20−25 år

Män Kvinnor Samtliga 
35−74 år

Samtliga 52 72 65 63 64 88
Ursprung        
Svensk bakgrund 54 76 68 66 67 91
Utländsk bakgrund 38 49 44 45 45 77
Socioekonomisk grupp  
Föräldrahushållet        
Arbetare 45 76 63 64 63 90
Tjänstemän 54 73 66 63 65 89
Företagare (exklusive 
akademikeryrken) 59 68 67 61 64 88
Region        
Storstadsområden (H1−H2) 44 65 58 54 56 86
Större städer (H3) 52 76 64 70 67 90
Övriga (H4−H6) 62 75 74 64 69 89
Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2004/05 

 
Föreningslivet har en stark ställning bland unga och finns överallt där ungdomarna finns – i skolan, i 
bostadsområden, i storstädernas förorter och på landsbygden. Men andelen unga som är medlemmar 
i föreningar är 24 procentenheter lägre än andelen föreningsmedlemmar i gruppen 35–75-åringar och 
andelen sjunker. Sedan mätningen 2000/2001 har andelen minskat med cirka 10 procentenheter. 
Över 60 procent av dem som är medlemmar i någon förening är medlemmar i en idrottsförening. 
Äldre unga (20–25 år) är medlemmar i större utsträckning än yngre (16–19 år) och unga med svensk 
bakgrund är medlemmar i större utsträckning än unga med utländsk bakgrund.2F

3 Skillnaderna mellan 
grupperna har ökat sedan 2000/2001.  
 
Sedan Statistiska centralbyråns mätningar 2000/2001 har föreningsmedlemskap bland ungdomar i 
åldrarna 16−25 år minskat från 74 till 64 procent. Utvecklingen är densamma, men inte lika drama-
tisk, i den äldre jämförelsegruppen där andelen med föreningsmedlemskap har minskat från 93 till 88 
procent. Bland ungdomar med utländsk bakgrund har andelen minskat från 68 till 45 procent. Mots-
varande minskning för gruppen unga med svensk bakgrund är från 75 till 67 procent. 
 
Skillnaderna mellan 2003/2004 och 2004/2005 är små. En viss förändring i föreningsaktivitet har 
skett mellan grupper och i olika regioner. I storstadsområden har andelen 16–25-åringar som är med-
lemmar i föreningar minskat från 59 till 56 procent. Den största minskningen har skett inom gruppen 
kvinnor. Andelen föreningsmedlemmar i gruppen 16−19-åringar som bor i mindre kommuner har 
ökat från 56 till 62 procent medan andelen har minskat med 5 procentenheter i gruppen 20−25-
åringar. En ökning eller minskning från ett år till ett annat säger endast i begränsad utsträckning 
något om utvecklingen.  
 
 

                                                           
3 Med utländsk bakgrund avses den som är född i ett annat land eller har två föräldrar som är födda i ett annat land. 
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Indikator 2. Andel ungdomar som är aktiva i en förening 
 
Andel ungdomar som är aktiva i en förening 2004/05, procent 

16−25 år 
 16−19 år 20−25 år

Män Kvinnor Samtliga 
35−74 år

Samtliga 29 27 30 26 28 36
Ursprung        
Svensk bakgrund 30 29 31 28 29 38
Utländsk bakgrund 22 14 20 14 17 25
Socioekonomisk grupp  
föräldrahushållet        
Arbetare 23 24 24 24 24 34
Tjänstemän 31 30 32 29 30 40
Företagare (exklusive  
akademikeryrken) 33 25 34 21 28 37
Region        
Storstadsområden (H1-H2) 22 25 28 19 23 33
Större städer (H3) 27 27 27 28 27 37
Övriga (H4-H6) 40 29 36 32 34 39 

Källa: Statistiska centralbyrån ULF-undersökning 2004/05 

 
Andelen unga som är aktiva i förening bygger på resultatet av en enkätfråga i ULF. Enkäten precise-
rar inte vad som avses med att vara aktiv. Var och en som svarar på enkäten får själv bedöma om de 
är aktiva eller inte. Det samma gäller för indikatorn aktiv i politisk organisation. 
 
I ungdomsgruppen tycks andelen aktiva i gruppen med svensk bakgrund vara större än bland unga 
med utländsk bakgrund och i dessa grupper är skillnaderna större bland kvinnor än bland män. Inom 
ungdomsgruppen som helhet finns det inga signifikanta skillnader mellan aktivitet beroende på soci-
oekonomisk bakgrund eller vilken typ av region man bor i. Det finns heller inga signifikanta skillna-
der mellan yngre och äldre unga eller mellan män och kvinnor.   
 
Totalt sett är skillnaden mellan undersökningsåren 2003/2004 och 2004/2005 små. Andelen aktiva 
2004/2005 ligger någon procentenhet lägre i alla grupper utom i gruppen unga med utländsk 
bakgrund. I denna grupp har andelen aktiva ökat från 10 till 14 procent i åldern 20−25 år. Andelen 
aktiva i gruppen företagare har minskat för kvinnor men ökat för män. Även i de olika regionerna 
framkommer att andelen aktiva kvinnor minskat i storstadsområdena samtidigt som andelen aktiva 
män har ökat. Den totala minskningen med någon procentenhet är inte unik för ungdomsgruppen. En 
minskning har även skett i åldersgruppen 35−74 år. 
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Indikator 3. Ungas möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i kom-

munen 
 
Andel 16−25-åringar som upplever att de har möjlighet att föra fram idéer till besluts-
fattare i kommunen, procent 
 
 

Kön Ålder1) Födelse- 
bakgrund 

Föräldrarnas studie-
bakgrund 

Funktions-
hinder 

 Totalt Killar Tjejer 16-19 
år 

20-25 år Inrikes 
född 

Utrikes 
född 

Låg- 
utbil-
dade 

Hög- 
utbil-
dade 

Vet 
ej 

Ja Nej 

Stora/ 
mycket 
stora möj-
ligheter 

9 11 8 9 9 9 12 8 14 8 9 9 

Små/inga 
möjligheter 

61 59 63 61 61 61 64 62 58 54 67 61 

Vet ej 30 30 29 30 30 30 24 30 28 38 24 30 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Källa: Ungdomsstyrelsens Nupp-undersökning 2004 
1 Ej signifikans 

 
Ungdomar upplever generellt att möjligheterna att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är 
ganska små. Nästan två tredjedelar upplever att möjligheterna är små eller obefintliga. En något stör-
re andel killar än tjejer upplever dock att det finns möjlighet att föra fram idéer till beslutsfattare i 
kommunen. Det finns inga skillnader mellan yngre (16−19 år) och äldre (20−25 år) ungdomar.  
 
Unga utlandsfödda upplever i större utsträckning än unga födda i Sverige att möjligheterna att föra 
fram idéer till beslutsfattare i kommunen är stora eller mycket stora. En större andel utlandsfödda 
upplever också att möjligheterna är mindre än inrikes födda även om skillnaderna är att betrakta som 
relativt små. Gruppen unga med lågutbildade föräldrar upplever i mindre utsträckning än unga med 
högutbildade föräldrar att möjligheterna att föra fram idéer i den egna kommunen är goda.3F

4  
 
Hälften av de ungdomar som deltog i Nupp-undersökningen uppger att de vill vara med och påverka, 
men det är relativt få som verkligen har kontaktat beslutsfattare. Unga kvinnor och ungdomar med 
högutbildade föräldrar är i något större utsträckning mer aktiva i detta hänseende än unga män och 
ungdomar med lågutbildade föräldrar. Detta mönster gäller även utanför ungdomsgruppen. Högut-
bildade är överrepresenterade i svenska kommunfullmäktigegrupper medan lågutbildade och mede-
lutbildade är underrepresenterade oavsett ålder. 
 

Indikator 4. Andel ungdomar som deltar i partipolitiska organisationer  
 
Ungdomsstyrelsen har valt att mäta deltagande i partipolitiska organisationer (politiskt parti, politiskt 
ungdomsförbund eller kvinnoförbund) som andel medlemmar i dessa. SCB:s senaste fördjupade 
analys kring svenskars aktiviteter i samhällslivet och engagemang i politiska frågor som publicerades 
2003 visar att ungdomar är kraftigt underrepresenterade inom partiväsendet, liksom inom förenings-
livet i stort.4F

5 Antalet medlemmar i politiska partier minskade i samtliga åldersgrupper mellan 
1980/1981 och 2000/2001. Den kraftigaste nedgången finns bland män i åldersgruppen 16−24 år, där 
andelen partimedlemmar har minskat med nästan tre fjärdedelar. Detta betyder också att rekryte-
ringsbasen för unga kandidater till kommuner, landsting och riksdag är liten. För att kunna få en 
positiv utveckling måste äldre ge plats åt yngre, samtidigt som fler unga engagerar sig i partipolitiska 
organisationer. 
 
 

                                                           
4 Med högutbildade föräldrar avses att båda föräldrarna har akademisk examen, med lågutbildade att ingen av föräldrarna har akademisk examen. 
5 Politiska resurser och aktiviteter 1992−2001, SCB 
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Andel ungdomar som är medlemmar i politiska organisationer 2004/05, procent 
16−25 år 

 16−19 år 20−25 år
Män Kvinnor Samtliga 

35−74 år

Samtliga 4 3 5 3 4 7
Ursprung        
Svensk bakgrund 4 3 5 2 4 7
Utländsk bakgrund 2 4 2 5 3 6
Socioekonomisk grupp föräldra-
hushållet        
Arbetare 2 2 2 2 2 6
Tjänstemän 3 4 5 2 4 6
Företagare (exklusive akademiker yrken) 11 2 6 6 6 9
Region        
Storstadsområden (H1−H2) 3 4 4 2 3 5
Större städer (H3) 4 4 5 3 4 7
Övriga (H4−H6) 7 2 5 3 4 9

Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2004/05. 

 
Sju procent av Sveriges 16–84-åringar är medlemmar i en politisk organisation. Bland unga är ande-
len 4 procent. Det finns skillnader inom ungdomsgruppen, bland annat mellan kvinnor med svensk 
respektive utländsk bakgrund där kvinnor med svensk bakgrund i mindre utsträckning är medlemmar 
i politiska organisationer än kvinnor med utländsk bakgrund. En annan skillnad framträder mellan 
yngre och äldre ungdomar, då de yngsta i större utsträckning har något politiskt medlemskap.  
 
En nämnvärd förändring som har skett mellan 2003/2004 och 2004/2005 gäller de som bor i andra 
regioner än storstadsområdena och de större städerna. I de övriga regionerna är det en större andel 
unga 16–25 år som är medlemmar i politiska organisationer i de senare undersökningarna, samtidigt 
som andelen 35–74-åringar som är medlemmar i politiska organisationer sjönk. 
 
Andel ungdomar som är aktiva i politiska organisationer 2004/2005, procent 

16−25 år 
 16−19 år 20−25 år

Män Kvinnor Samtliga 
35−74 år

Samtliga 1,1 0,7 1,4 0,3 0,9 1,9
Ursprung  
Svensk bakgrund 1,0 0,8 1,6 0,2 0,9 1,7
Utländsk bakgrund 1,4 - - 1,1 0,5 2,6
Socioekonomisk grupp för-
äldrahushållet 

 

Arbetare 0,6 - 0,5 - 0,2 1,8
Tjänstemän 0,5 1,1 1,6 - 0,9 1,8
Företagare (exklusive akade-
miker yrken) 

3,3 0,7 1,9 1,6 1,7 2,1

Region  
Storstadsområden (H1−H2) 0,8 - 0,7 - 0,3 1,4
Större städer (H3) 0,5 1,2 1,4 0,4 0,9 2,0
Övriga (H4−H6) 2,2 0,8 2,3 0,6 1,5 2,3

Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2004/05 

 
Det är en mycket liten del av befolkningen som anser sig vara aktiva i politiska organisationer, både 
bland unga och äldre. Skillnaderna inom ungdomsgruppen är dock liten. Det saknas uppgifter om 
unga kvinnor, men tidigare undersökningar har inte visat på några nämnvärda skillnader mellan unga 
män och kvinnor. Sett till hela ungdomsgruppen finns det tendenser till skillnader om hänsyn tas till 
socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist, där unga från företagarhushåll och unga från 
andra regioner än storstadsområdena i större utsträckning är aktiva i politiska organisationer.  
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En av Ungdomsstyrelsens studier visar att ju mer man kan om politik och om hur samhället fungerar, 
desto större är övertygelsen om att man kan påverka den politiska utvecklingen.5F

6 Tilltron till syste-
met påverkas av den egna kunskapen och av föräldrarnas attityder. Attityderna påverkas i sin tur av 
föräldrarnas utbildningsnivå. Ju bättre kunskaper man har om demokrati och samhällsfrågor desto 
större är sannolikheten att man är positivt inställd till partimedlemskap. SCB:s fördjupade analys 
kring aktiviteter och engagemang i samhälls- och politiska frågor visar på att ungdomar är kraftigt 
underrepresenterade inom partiväsendet, liksom inom föreningslivet i stort.6F

7 Antalet medlemmar i 
politiska partier minskade i samtliga åldersgrupper mellan undersökningar 1980/1981 och 
2000/2001. Den kraftigaste nedgången var bland killar i åldersgruppen 16−24 år, där andelen parti-
anslutna minskade med nästan tre fjärdedelar.  
 
Skillnaderna mellan undersökningsåren 2003/2004 och 2004/2005 är små, som mest cirka en procen-
tenhet.  
 
 

Indikator 5. Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar 

 
En tredjedel av unga i åldrarna 16−25 år uppgav i Nupp 2004 att de inte hade varit delaktiga i någon 
politisk aktion, en tredjedel angav att de hade deltagit i någon form av aktion och en tredjedel hade 
deltagit i två eller flera olika former av aktioner det senaste året. De vanligaste formerna av politisk 
aktion var att skriva på namninsamlingar, vilket drygt hälften uppgav att de hade gjort. Andra vanli-
ga aktioner var att bära symboler som uttrycker en åsikt och att delta i lagliga demonstrationer, alltså 
traditionellt konventionella och lagliga aktioner. Det var få ungdomar som uppgav att de hade delta-
git i olagliga politiska aktioner. 
 
Andel 16−25-åringar som under de senaste 12 månaderna har deltagit i politiska aktio-
ner, procent 

 
Skriva på 
en namn-
insamling

Bära 
märken/ 

Symboler 

Delta i 
bojkott/

köpstrejk

Delta i
lagliga

demon-
stratio-

ner

Delta i 
olagliga 
demon-
stratio-

ner

Måla politiska 
slagord på  

allmän plats

Ockupera 
byggna-

der 

Skada 
andra/allmän 

egendom i 
protest

Har jag gjort 52 25 8 14 3 2 1 2
Har jag inte 
gjort men kan 
tänka mig att 
göra 

37 36 42 47 17 8 10 5

Skulle jag 
aldrig göra/har 
aldrig gjort 

11 40 50 39 80 90 90 93

Summa1) 100 101 100 100 100 100 101 100
1) På grund av avrundning kan summan bli 99–101. 

 
Killar uppgav i större utsträckning än tjejer att de var intresserade av politik. De uppgav också i stör-
re utsträckning än tjejer att de hade deltagit i okonventionella aktioner som till exempel olagliga 
demonstrationer, målat politiska slagord och skadat andras eller allmän egendom. Förhållandet var 
det motsatta för mer konventionella aktioner som att skriva på namninsamling, ta kontakt med politi-
ker eller skriva insändare. Det ska understrykas att det totalt sett var få ungdomar som uppgav att de 
hade deltagit i okonventionella aktioner.  
 

                                                           
6 Unga medborgare – Ungdomsstyrelsens slutrapport från projektet Ung i demokratin, Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:2. 
7 Politiska resurser och aktiviteter 1992−2001, SCB 2003. 
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Andel 16−25-åringar med olika bakgrund som har deltagit i politiska aktioner de senaste 
12 månaderna, procent 

 Kön Ålder1) Födelsebakgrund
Föräldrarnas  

studiebakgrund 
Funktions-

hinder1) 

Antal 
aktioner 

Totalt Killar Tjejer 
16-19 

år
20-25 

år
Inrikes 

född
Utrikes 

född
Låg-

utbildade

Hög- 
utbilda-

de 

Vet 
ej 

Ja Nej

0 35 39 31 36 35 33 50 36 29 40 29 35

1 32 31 34 31 33 34 22 35 28 29 30 32

2 15 13 16 15 15 15 12 14 13 14 15 15

3 8 6 10 9 8 8 8 8 12 8 9 8

>3 10 11 9 10 10 10 9 8 18 9 18 10
Källa: Ungdomsstyrelsens Nupp-undersökning 2004 
1) Ej signifikans 

 
Tjejer hade deltagit i politiska aktioner i större utsträckning än killar och inrikes födda i större 
utsträckning än utrikes födda. I den grupp ungdomar som inte har deltagit i någon politisk aktion är 
det vanligare att föräldrarna är lågutbildade, medan det är vanligare att ungdomar som har deltagit i 
många politiska aktioner har föräldrar med hög utbildning. Det finns inga skillnader mellan yngre 
och äldre ungdomar i detta avseende. 
 
Andel 16–25-åringar som känner sig delaktiga eller inte delaktiga i det svenska samhäl-
let och som har deltagit i politiska aktioner under de senast föregående 12 månaderna, 
procent 

 
Skriva på en 

namn- 
insamling 

Bära mär-
ken/ 

symboler 

Delta i 
bojkott/ 

köpstrejk 

Delta i 
lagliga 

demonstra-
tioner 

Delta i 
olagliga 
demon-

strationer

Måla politis-
ka slagord 
på allmän 

plats 

Ockupera 
byggnader 

Skada 
andra/ 
allmän 

egendom i 
protest 

Jag känner mig 
delaktig i det svens-
ka samhället 

56 28 9 17 3 2 1 1

Jag känner mig inte 
delaktig i det svens-
ka samhället 

49 23 8 12 5 3 1 3

 
Unga som kände sig delaktiga i det svenska samhället har i större utsträckning deltagit i konventio-
nella politiska aktioner och har i mindre utsträckning deltagit i okonventionella aktioner. Bland dem 
som kände sig delaktiga i det svenska samhället uppgav 45 procent att de var ganska eller mycket 
intresserade av politik. Bland dem som inte kände sig delaktiga var det 29 procent. 
 
Sedan början av 1990-talet har det politiska handlandet överlag förändrats. Andelen som deltog i 
konventionella politiska aktioner minskade mellan åren 1997 och 2002. Intresset för politiska frågor 
och samhällsfrågor bland unga tycks inte skilja sig åt från äldre generationer men det finns en allmän 
uppfattning att unga i större utsträckning engagerar sig för sakpolitiska frågor snarare än partipoli-
tiska. Ungdomsstyrelsen visar i en tidigare rapport att det är färre som går med i ett politiskt parti 
samtidigt som fler säger sig vara politiskt intresserade och utför politiska handlingar. Men detta är en 
del av en allmän utveckling och är inte unik för ungdomsgruppen, även om den tar sig starkare 
uttryck bland yngre.7F

8 
 
 

                                                           
8 Allt eller inget – om ungas syn på engagemang och partipolitik, Ungdomsstyrelsen rapporterar 18,  2000. 
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Indikator 6. Ungdomars deltagande i val till riksdag, kommuner och 

landsting 

 
Ungas deltagande i allmänna val följs löpande upp av Statistiska centralbyrån. Valdeltagandet i Sve-
rige har minskat sedan 1980-talet. Dessutom har skillnaderna i valdeltagandet ökat. Sociala 
bakgrundsfaktorer som ålder, inkomst, sysselsättning och utbildning, visar ett allt starkare samband 
med valdeltagandet. Lågutbildade, låginkomsttagare, förstagångsväljare, arbetare och invandrare 
röstar i mindre omfattning än mer socialt gynnade grupper. Tre fjärdedelar av 18-åringarna anser 
dock att valdeltagande är ett effektivt sätt att påverka politiska beslut.8F

9 
 
Inför riksdagsvalet 2006 hade antalet förstagångsväljare ökat med cirka 11 procent jämfört med i 
riksdagsvalet 2002 och beräknades vara cirka 430 000. Av väljarkåren 2006 var cirka 6 procent 
förstagångsväljare. I de kommunala valen tillkom cirka 16 000 förstagångsväljare som vid det tillfäl-
let var utländska medborgare. Dessvärre finns inga officiella data på valdeltagande eftersom uppgif-
ter om valen 2006 inte är färdigställda. Ungdomsstyrelsen redovisar därför statistik från tidigare val.  

50

55

60

65

70

75

80

85

90
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Andel röstande av röstberättigade i valen 2002. Relationen mellan val till riksdag, 
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, procent.  
 
Andelen som röstar i valen till landstings- och kommunfullmäktige är ett par procentenheter lägre än 
andelen som röstar till riksdagen i alla åldersgrupper. 
 
Riksdagsvalen 
Under en period av 15 år har valdeltagandet i riksdagsvalen successivt minskat bland förstagångsväl-
jare. År 1994 var deltagandet bland förstagångsväljarna 82 procent och 2002 var det 70 procent. Det 
är en nedgång med 12 procentenheter sedan valet 1994 och 4 procentenheter jämfört med valet 1998. 
Valdeltagandet i hela befolkningen har följt en liknande utveckling. Mellan riksdagsvalen 1994 och 
2002 sjönk valdeltagande med 7 procentenheter bland 22–29-åringar och med 5 procentenheter bland 
30–74-åringar.  
 

                                                           
9 Unga medborgare – Ungdomsstyrelsens slutrapport från projektet Ung i demokratin, Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:2. 
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Deltagande i val till riksdagen 1994–2002, procent 
Förstagångsväljare 18–22 år 2002 1998 1994 
Män 68 75 78 
Kvinnor 73 73 85 
Samtliga 70 74 82 
22-29 år    
Män 73 75 79 
Kvinnor 76 79 84 
Samtliga 74 77 81 
30-74 år    
Män 83 84 88 
Kvinnor  86 87 91 
Samtliga 85 86 90 

Källa: Statistiska centralbyrån 

 

 I grupper som i någon mening kan betraktas som resurssvaga i samhället, lägre utbildade, lågin-
komsttagare och arbetslösa, är valdeltagandet markant lägre än i mer resursstarka grupper, oavsett 
ålder. Skillnaden i valdeltagande mellan dem med utländsk respektive svensk bakgrund är stor. 
Bland svenskfödda med två utrikes födda föräldrar röstade 62 procent, medan valdeltagandet för 
svenskfödda med två inrikes födda föräldrar var 83 procent.  
 
Landstingsfullmäktige 
Mellan 1994 och 2002 minskade röstandet till landstingsfullmäktige i alla åldersgrupper. Störst var 
minskningen bland förstagångsväljare där andelen som röstade 2002 var 11 procentenheter mindre 
än åtta år tidigare. I gruppen 22–29 år var minskningen 6 procentenheter och i gruppen 30–74 år var 
minskningen 5 procentenheter.  
 
Deltagande i val till landstingsfullmäktige 1994–2002, efter kön och  
förstagångsväljare, procent 

Förstagångsväljare18–22 år1) 2002 1998 1994 
Män 64 68 73 
Kvinnor 69 67 82 
Samtliga 66 67 77 
22-29 år       
Män 67 68 71 
Kvinnor 71 72 80 
Samtliga 69 70 75 
30-74 år       
Män 80 79 85 
Kvinnor  83 83 89 
Samtliga 82 81 87 

Källa: Statistiska centralbyrån 
1) (22-åringar återfinns i två grupper beroende på när de fyller år.) 

 
Kommunfullmäktige 
I valen till kommunfullmäktige minskande deltagandet mer än i landstingsvalen mellan 1994 och 
2002. Bland förstagångsväljarna var minskningen 12 procentenheter, i gruppen 22–29 år var 
minskningen 8 procentenheter och bland 30–74-åringarna var minskningen 5 procentenheter.  
 
Deltagande i val till kommunfullmäktige 1994–2002, efter kön och  
förstagångsväljare, procent 
Förstagångsväljare 18–22 år 2002 1998 1994 
Män 65 69 75 
Kvinnor 69 68 83 
Samtliga 67 68 79 
22-29 år       
Män 68 69 75 
Kvinnor 72 74 81 
Samtliga 70 71 78 
30-74 år       
Män 80 80 86 
Kvinnor  84 84 89 
Samtliga 82 82 87 
Källa: Statistiska centralbyrån 
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En utredning om deltagande i valet till kommunfullmältige 2002 konstaterar, som flera studier gjort 
tidigare, att ålder har en tydlig positiv effekt på röstningsbenägenheten. Äldre röstar i större 
utsträckning än yngre. Gifta och sammanboende liksom högutbildade och individer i högre in-
komstklasser har ett högre valdeltagande än genomsnittet.9F

10 Ungdomar är en grupp som i mindre 
omfattning är gifta och sammanboende, de har också kortare utbildning och lägre inkomster. Ung-
domsstyrelsen har i Fokus 05 (Ungdomsstyrelsens skrifter 2005:10) konstaterat att ungas etablering 
på arbetsmarknaden och i familjeliv har förskjutits uppåt i åldrarna.  
 
 

Indikator 7. Andel kommuner med någon typ av inflytandefo-
rum för ungdomar 

Ett inflytandeforum för ungdomar är enligt Ungdomsstyrelsens definition ett forum för dialog mellan 
ungdomar och beslutsfattare i kommunen. Inflytandeforumet ska behandla övergripande kommunala 
frågor och exempel på forum är ungdomsråd, ungdomsforum, ungdomsfullmäktige, ungdomsting 
och ungdomsparlament. Elevråd, fritidsgårdsråd och andra former av direkt brukarinflytande är ex-
empel på forum som inte inkluderas i den här redovisningen.  
 
Redovisningen bygger på en enkät som Ungdomsstyrelsen skickade till samtliga kommuner i Sverige 
i slutet av 2006. Vi fick svar från 179 av 290 kommuner vilket ger en svarsfrekvens på 62 procent. 
Mätningen har genomförts med samma metod de övriga åren som redovisas. 
 
Kommunala inflytandeforum 2001 – 2006 
År Andel (%) 
2006 51 
2005 55 
2004 55 
2003 58 
20021) 63 
2001 54 
1)  Inkluderar även stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö 

 
Inflytandeforumen har olika funktioner på olika orter. I tabellen nedan finns uppgifter om vilka funk-
tioner 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 har flera funktioner. År 2006 var 
samtliga funktioner vanligare än året innan. 
 
Andel inflytandeforum i kommuner som uppger att de har någon eller några av  
följande funktioner 2002-2006 

År 
Formell remissinstans 

(%) 
Rådgivande funktion 

mot politiker (%) 
Lämnar synpunkter till 

tjänstemän (%) 
Driver egna frågor 

(%) 
2006 42 71 76 77 
2005 38 59 65 74 
2004 34 69 77 69 
2003 25 68 70 73 
20021) 31 65 63 67 

1) Inkluderar även stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö 

 

Indikator 8. Andel kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner 

med inriktning på ungdomars levnadsförhållanden 
 
Information om förekomsten av kommunala handlingsplaner har inhämtats i den enkät som skicka-
des till samtliga kommuner i slutet av 2006. Redovisningen bygger på 179 svar vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 62 procent. Mätningen har genomförts med samma metod de övriga åren som redo-
visas.  
 
                                                           
10 Vem röstar och varför? En analys av valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktigeval, Ds 2003:54 
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Alla kommuner fick i enkäten frågan om de hade ett politiskt antaget sektorsövergripande dokument 
som slår fast strategier och mål för det politiska arbetet med ungas villkor i kommunen. Av dem som 
svarade uppgav 28 procent att de hade ett sådant dokument vilket innebär en sänkning från 2005 och 
i nivå med 2004. 
 
Andel kommuner med ungdomspolitiska handlingsplaner 2000−2006 

 
För att få en uppfattning om hur väl förankrat dokumentet är bland ungdomarna har vi frågat kom-
munerna i hur stor utsträckning unga har varit med i utformningen av dokumentet. Jämfört med tidi-
gare år har andelen unga som har deltagit ökat.  
 
Ungdomars delaktighet i utformningen av mål- och strategidokument 2001−2006 

År 
Delaktiga i stor 

utsträckning (%) 
Delaktiga i viss 

utsträckning (%) Ej delaktiga (%) Inget svar (%) 
2006 36 56 8 0 
2005 33 48 16 3 
2004 26 52 23 0 
2003 42 44 14 0 
2002 40 42 13 4 
20011)  67 20 13 

1) 2001 fanns endast svarsalternativen delaktiga och ej delaktiga. 

 
Sammantaget har förekomsten av ungdomspolitiska handlingsprogram minskat samtidigt som ungas 
delaktighet i utformningen av dem har ökat relativt 2005 enligt kommunerna. Två tredjedelar av 
kommunerna har arbetat för att göra innehållet i kommunens handlingsprogram känt bland unga. 
 

År Andel kommuner (%) 
2006 28 
2005 37 
2004 29 
2003 25 
2002 24 
2001 21 
2000 21 
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8 Administration och beräkningsgrunder 
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en administrativ enhet. I den administrativa 
verksamheten ingår: 
 
1 generaldirektör, 1 administrativ chef, 2 ekonomihandläggare, 0,73 ekonomiassistent, 1 registrator 
med ansvar för arkiv, 1 drift- och nätverksansvarig och 0,90 receptionist/telefonist = 7,63 årsar-
betskrafter. 
 

Fördelning av myndighetsgemensam kostnad (MGK) 

Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader) uppgick den 31  
december 2006 till 12 573 tkr. 
 
Antal årsarbetskrafter var 46,09 personer. 
 
Antal personer som MGK ska fördelas på är 46,09 - 7,63 (administrativ personal) = 38,46 personer. 
 
Genomsnitt MGK per person är 12 573 tkr delat med 38,46 personer = 326,91 tkr per person. 
 

Myndighetens informationsinsatser 

 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 
Kostnader    
Lön inkl MGK 6 259 5 760 5 985 
Övriga driftkostnader 882 804 963 
Summa kostnader 7 141 6 564 6 948 
    
Finansiering    
Ramanslag 17 29.1.1 7 045 6 476 6 714 
Arbetsmarknadsverket 0 0 114 
Intäkter 96 88 120 
Summa finansiering 7 141 6 564 6 948 
 
 
Informationsinsatsernas kostnader och finansiering fördelas jämt på de fyra verksamhetsgrenar som 
återfinns i de tidigare avsnitten avseende budgetåren 2006, 2005 och 2004.  
 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 
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9 Ekonomisk redovisning 
 

9.1 Resultaträkning 

 
(belopp anges i tkr) 

 Not 2006 2005

Verksamhetens intäkter  

Intäkter av anslag  29 985 25 804

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1  1 410 973

Intäkter av bidrag  8 665 7 534

Finansiella intäkter 2 83 35

Summa  40 143 34 346

  

Verksamhetens kostnader   

Kostnader för personal 3 -25 547 -22 663

Kostnader för lokaler  -2 694 -3 102

Övriga driftkostnader   -11 051 -8 478

Finansiella kostnader 4 -49 -18

Avskrivningar och nedskrivningar  -760 -483

Summa  -40 101 -34 744

  

Verksamhetsutfall  42 -398

  

Transfereringar  

Medel som erhållits från statsbudgeten för  

finansiering av bidrag  108 804 78 227

Medel som erhållits från myndigheter  

för finansiering av bidrag  4 246 3 541

Lämnade bidrag   -113 020 -81 768

Saldo   30 0

  

Årets kapitalförändring 5 72 -398
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9.2 Balansräkning 

 
(belopp anges i tkr) 

 Not 2006-12-31 2005-12-31 

TILLGÅNGAR   

   

Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 6 2 706 767 

Summa   2 706 767 

   

Fordringar   

Kundfordringar  89 109 

Fordringar hos andra myndigheter 7 934 464 

Övriga fordringar 8 323 145 

Summa  1 346 718 
   

Periodavgränsningsposter   

Förutbetalda kostnader 9 861 769 

Upplupna bidragsintäkter 10 1 219 1 324 

Summa  2 080 2 093 

   

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 11 40 501 144 742 

   

Kassa och bank   

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 12  6 031 3 166 

Summa  6 031 3 166 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  52 664 151 486 

   

KAPITAL OCH SKULDER    

   

Myndighetskapital   

Balanserad kapitalförändring 13 -1 873 -1 475 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   72 -398 

Summa  -1 801 -1 873 

   

Skulder m.m.   

Lån i Riksgäldskontoret 14 2 706 767 

Skulder till andra myndigheter 15 812 900 

Leverantörsskulder  1 993 1 145 

Övriga skulder 16 40 502 144 452 

Summa   46 013 147 264 

   

Periodavgränsningsposter   

Upplupna kostnader 17 1 986 2 023 

Oförbrukade bidrag 18 6 466 4 072 

Summa   8 452 6 095 

   

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  52 664 151 486 
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9.3 Anslagsredovisning 

(belopp anges i tkr) 

 
ANSLAG    

Nomenklatur             
(inkl benämning) 

Not Ingående
överförings-

belopp

Årets till-
delning

enligt regl.
brev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående
överförings-

belopp

17 29.1.1 19   

Ramanslag,  
Ungdomsstyrelsen 

 
572 19 055  

 
19 627 

 
19 325 302

    
17 29.2.1 20   

Ramanslag, 
Statsbidrag till ungdoms-
organisationer 
 

 

763 72 755 97

 
 

73 615 

 
 

73 615 0

17 29.2:2    

Ramanslag, 
Nationellt kontor för  
EU-program 

 

42 2 500

 
 

2 542 

 
 

2 506 36
    
17 29.2:3 21   

Ramanslag, 
Utvecklingsinsatser gentemot 
kommuner 

 

114 6 000 405

 
 

6 519 

 
 

6008 511
    

17 29.2.10 22   

Ramanslag, 
Satsning på ungdomar i 
riskmiljöer 

 

0 37 000

 
 

37 000 

 
 

30 342 6 658
    

17 29.2.11    

Ramanslag,  
Administration av satsningen 
på ungdomar i riskmiljöer 

 

0 3 000

 
 

3 000 

 
 

2 993 7
    

17 30.2:2    

Ramanslag, 
Ungdomars nyttjande 
av samlingslokaler 
 

 

0 4 000

 
 

4 000 

 
 

4 000 0

Summa anslag  1 491 144 310 502 146 303 138 789 7 514
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9.4 Finansieringsanalys 

(belopp anges i tkr) 
 

 Not 2006 2005  

Drift    

Kostnader 23 -39 254  -34 261 

    

Finansiering av drift    

Intäkter av anslag  29 985 25 804  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  1 410 973  

Intäkter av bidrag  8 665 7 534  

Övriga intäkter  83 35  

Summa medel som tillförts för finansiering av 
drift 

 40 143  34 346 

    

Ökning (-) av kortfristiga fordringar   -584  1 021 

Minskning (-) av kortfristiga skulder  -100 833  106 462 

    

Kassaflöde till drift     -100 528  107 568 

    

Investeringar    

Investeringar i materiella tillgångar  -2 787 -131  

Summa investeringsutgifter  -2 787  -131 

    

Finansiering av investeringar    

Lån från Riksgäldskontoret  2 787 175  

- amorteringar  -848 -483  

Summa medel som tillförts för finansiering av 
investeringar 

 
1 939

  
-308 

Kassaflöde till investeringar  -848  -439 

    

Transfereringsverksamhet    
Lämnade bidrag  -113 020 -81 768  

Förändring av kortfristiga fordringar och  
skulder 

 
-30

 
0 

 

Utbetalningar i transfereringsverksamhet  -113 050  -81 768 

    

Finansiering av transfereringsverksamhet    

Medel som erhållits från statsbudgeten för finan-
siering av bidrag 

 108 804 78 227  

Medel som erhållits från andra myndigheter för 
finansiering av bidrag 

 
4 246

 
3 541 

 

Summa medel som tillförts för finansiering av 
transfereringsverksamhet 

 
113 050

  
81 768 

    

Kassaflöde från transfereringsverksamhet  0  0 
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  2006  2005 

     

Förändring av likvida medel  -101 376  107 129 

    

Specifikation av förändring av likvida medel     

    

Likvida medel vid årets början  147 908  40 779 

Ökning (+) av tillgodohavande hos    

Riksgäldskontoret  2 865  2 679 

Minskning (-) av avräkning med statsverket  -104 241  104 450 

    

Summa förändring av likvida medel  -101 376  107 129 

    

Likvida medel vid årets slut  46 532  147 908 
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9.5 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 föreskrifter och 
allmänna råd till denna. Bokföringen följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. 
 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 000 kronor bokförts som periodavgränsningsposter. 
Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 000 kronor. 
 

Värderingsprinciper 

 
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier med mera som har ett anskaff-
ningsvärde om minst 10 000 kronor och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre 
år. Investeringarna redovisas i balansräkningen och avskrivning sker enligt den ekonomiska livs-
längd som fastställts för de olika kategorierna av anläggningstillgångar. Avskrivning sker från den 
månad som tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar datautrustning kostnadsbokförs då 
den beräknade livslängden understiger tre år. 
 
Tillämpade avskrivningsprinciper 
3 år Datorer och kringutrustning 
5 år Övriga kontorsmaskiner och inredningsinventarier 
5 år Bilar och transportmedel 
6 år Arkivinventarier, datanätverk, larmanläggning 

 
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 resultatredovisningen, avsnitt 1.1. 
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Ersättningar och andra förmåner 

 
Styrelsen 

Styrelsens ledamöter Ledamot perioden Ersättningar 
 (kr)

Andra förmåner 
(kr) 

Andra råds- och 
styrelseuppdrag

Pelle Ahnlund 0601-0606 1 450 - -

Anna Angelin 0601-0612 4 350 - -

Nihad Bunar 0607-0612 2 900 - -

Maria Graner 0601-0612 7 250 - -

Carin Götblad 0601-0606 0 - -

Aldo Iskra 0601-0612 5 800 - Musik i Syd AB

Joakim Johansson 0601-0606 1 450 - -

Lil Ljunggren Lönnberg 0601-0612 7 250 - Högskolan 
Kristianstad

Ola Lindholm  0607-0612 0 - -

Ewa Persson Göransson 0607-0612 2 900 - Statens 
Institutionsstyrelse

Björn Söderberg 0601-0612 1 450 - -

Britt-Inger Stoltz 0601-0612 8 700 - -

Eva Tallvid 0607-0612 4 350 - -

Inger Widén Cederberg 0601-0606 4 350 - -

 
Ledande befattningshavare Ordförande

perioden

 
Andra förmåner 

(kr)  
Andra styrelse-

uppdrag
Per Nilsson 
generaldirektör 

0601-0612 864 335 Förmån:  
tjänstebil 7 260 

Friluftsrådet
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Noter  
(belopp anges i tkr) 

 

Resultaträkningen 

 2006 2005
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

  
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen  
-  konferensintäkter 1 312 872
-  försäljning av publikationer 96 87
-  försäljning av informationsmaterial, övrigt material m.m. 2 6
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 8 
Summa 
 

1 410 973 

 
Enligt regleringsbrev för år 2006 beräknas Ungdomsstyrelsen disponera avgiftsintäkter på 1 000 tkr. Regeringen har medgivit undantag 
från begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Ungdomsstyrelsen har under år 2006 ökat avgifterna för den 
årliga rikskonferensen för att täcka sina kostnader, vilket är förklaringen till skillnaden mellan budgetåren.   

 
Not 2 Finansiella intäkter 

    

Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 82 27
Övriga finansiella intäkter 1 8
Summa 83 35

 
Not 3 Kostnader för personal 

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

 
16 706 15 158

Övriga kostnader för personal 8 841 7 505
Summa 25 547 22 663

 
Not 4 Finansiella kostnader 

    

Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 46 18
 Övriga finansiella kostnader 3 0
Summa 49 18

 
Not 5 Årets kapitalförändring 

    

Avskrivningar -760 -483
Amortering av lån 848 483
Förändring av semesterlöneskuld  107 -452
Övriga periodiserade kostnader/intäkter -153 54
Periodiserad fordran, lämnade bidrag 30 0
Summa  72 -398
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Balansräkningen 

 
 2006-12-31 2005-12-31

Not 6 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
  

Ingående anskaffningsvärde 2 726 2 621
Årets anskaffningar  2 787 131
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -898 -25
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 960 -1 502
Årets avskrivningar  -760 -483
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 811 25
Utgående bokfört värde  2 706 767

  
Not 7 Fordringar hos andra myndigheter 

  

Fordran ingående mervärdesskatt 865 457
Kundfordringar 5 7
Övriga fordringar 64 0
Summa 934 464

 
Not 8 Övriga fordringar 

  

Fordringar EU-program, EU-medel, bidragsmedel 160 0
Övriga diverse fordringar 163 145
Summa 323 145

 
Not 9 Förutbetalda kostnader 

  
- Förutbetalda hyreskostnader 710 623
- Övriga förutbetalda kostnader 151 146
Summa 861 769

 
Not 10 Upplupna bidragsintäkter 

  
- Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, till verksamhet 1 219  1 324
 Summa 1 219 1 324

______________________________________________________________________________ 
Samtliga fordringar avser EU-programmet Ungdom inklusive SALTO-IRC som avslutades 2006-12-31. Dessa medel erhålls efter slutredo-
visning. 

 
Not 11 Avräkning med statsverket 

  
Ingående balans 144 742 40 292
  
Avräknat mot statsbudgeten:    
- Anslag 138 789 104 031
  
Avräknat mot statsverkets checkräkning:  
- Anslagsmedel som tillförts räntekonto -19 055 -19 111
- Uppbördsmedel m.m. 159 009 180 206
- Transfereringar m.m. -382 984 -160 676
Utgående balans1) 40 501 144 742

______________________________________________________________________________ 
1) Se förklaring till skillnad mellan budgetåren under not 16, Övriga skulder 
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 2006-12-31 2005-12-31

Not 12 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  
  
Anslagsmedel 800 660
Bidrag från annan statlig myndighet 
Övriga icke statliga bidrag  

6 331 
-1 100 

3 800
-1 294

Summa behållning på räntekonto 6 031 3 166
 
- varav kortfristigt likviditetsbehov 

 
2 273 1 264

 
Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev 

 
2 500 2 500

______________________________________________________________________________ 
Det kortfristiga likviditetsbehovet är 2 273 tkr och detta täcks av ingående behållning på räntekontot samt anslagstilldelningen under 
januari månad 2007. De viktigaste faktorerna för saldots utveckling är myndighetens utbetalningar m.m. i verksamheten under januari 
2007. 
 
Not 13 Balanserad kapitalförändring 

  
Periodiseringsdifferenser -1 873  -1 475
Summa -1 873  -1 475

 
Not 14 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

  
Ingående balans 767 1 075
Under året nyupptagna lån 2 787 175
Årets amorteringar -848 -483
Utgående balans  2 706 767

 
Utnyttjad låneram 2 706 767 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 500 1 700

______________________________________________________________________________ 
Ungdomsstyrelsen har bytt lokal under år 2006 och har med anledning av detta gjort investeringar som har ökat låneramen. 

 
Not 15 Skulder till andra myndigheter 

  
Sociala avgifter 537  487
Momsskuld  23 17
Leverantörsskulder   252 396
Summa    812 900

 
Not 16 Övriga skulder 

  
Personalens källskatt 549 509
EU-medel, EU-programmet Ungdom, till bidrag 
Medel från AB Svenska Spel, till bidrag 1) 

17 423 
22 511 

16 446
127 496

Övriga skulder 19 1
Summa 40 502 144 452

1) Mot bakgrund av en mer omfattande handläggningsprocess för fördelningen av statsbidrag bedömde myndigheten att beslut om statsbi-
drag för verksamhetsåret 2006 inte kunde ske förrän under januari 2006. Hittills har huvuddelen av överskottet från AB Svenska Spel 
fördelats till de statsbidragsberättigade organisationerna som en procentsats i förhållande till statsbidragets storlek. Myndigheten föreslog 
därför i den årliga skrivelsen till regeringen i oktober 2005 om fördelningen av överskottet från Svenska Spel att samma princip skulle 
gälla för år 2005 och att huvuddelen av de medel som myndigheten disponerar under år 2005 skulle fördelas till de statsbidragsberättigade 
organisationerna senast under januari 2006. Regeringen beslutade i december 2005 i enlighet med myndighetens förslag. Dessa medel 
har tidigare år betalats ut under december månad. Under år 2006 utbetalades därför huvuddelen av de Svenska Spel-medel som myndighe-
ten disponerar för åren 2005 och 2006 i enlighet med regeringsbeslut U/2005/7857/UNG och regeringsbeslut U2006/8580/UNG, vilket 
förklarar skillnaden mellan budgetåren. 
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 2006-12-31 2005-12-31

Not 17 Upplupna kostnader 
  
- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 1 617 1 713
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 142 156
- Övriga upplupna kostnader 227 154
Summa 1 986 2 023

 
 
Not 18 Oförbrukade bidrag 

  
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter m.m.1) 6 385 4 044
- Bidrag som erhållits från icke statliga  
   organisationer m.m. 

 
81 28

Summa  6 466 4 072
 
1) varav för transfereringar 
 

 
1 752 989

 

Anslagsredovisningen 

 
Not 19 
 
Anslagsposten 17 29.1.1, Ungdomsstyrelsen  
 
Enligt regleringsbrevet för år 2006 disponerar myndigheten en anslagskredit på 572 tkr. Ungdomsstyrelsen har inte utnytt-
jat krediten.  
 
 
Not 20 
 
Anslagsposten 17 29.2.1, Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
 
Det föreligger en differens mellan Ungdomsstyrelsens anslagsredovisning och statsredovisningssystemet Hermes enligt 
tabell nedan. Enligt regeringsbeslut U2006/4667/BIA (delvis) beslutades att 1 000 tkr ska föras till anslagsposten 17.29.2.12 
som disponeras av Kammarkollegiet. I statsredovisningssystemet Hermes användes Ungdomsstyrelsens anslagspost 
17.29.2.1, Statsbidrag till ungdomsorganisationer för att verkställa beslutet. 1 000 tkr har lagts in som tilldelade medel på 
denna anslagspost utöver de medel som är tilldelade enligt regleringsbrevet för år 2006, U 2005/9363/BIA (slutligt). Denna 
extra tilldelning framgår inte av något regeringsbeslut. Ungdomsstyrelsen har i anslagsredovisningen redovisat enligt de 
regeringsbeslut som myndigheten har erhållit under året. Detta innebär att det blir en differens på 1 000 tkr mellan Ung-
domsstyrelsens anslagsredovisning avseende tilldelade medel och statsredovisningssystemet Hermes. Eftersom 1 000 tkr har 
omdisponerats överensstämmer totalt disponibelt belopp.  
 
 Ingående 

överförings- 
belopp 

Årets till-
delning

enligt 
regleringsbrev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående
överförings-

belopp

Ungdomsstyrelsens  
anslagsredovisning 

 
763 72 755 97

 
73 615 

 
73 615 0

 
Anslagsredovisning i  
statsredovisningssystemet 
Hermes 

 
 
 

763 73 755 -903
 

 
 
 

73 615 

 
 
 

73 615 0

 
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2007-02-15 82 (86)  
ÅRSREDOVISNING 2006   

 

Not 21 
 
Anslagsposten 17 29.2.3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 
 
Det föreligger en differens mellan Ungdomsstyrelsens anslagsredovisning och statsredovisningssystemet Hermes enligt 
tabell nedan. I regleringsbrevet för år 2006, U 2005/9363/BIA (slutligt) beslutades att Ungdomsstyrelsen skulle få dispone-
ra 3 procent av anslagssparandet på anslagsposten 17 29.2.3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner. Vidare framgick det 
av regleringsbrevet att en omdisponering skulle ske från regeringens disposition till ovanstående anslagspost på 405 tkr. I 
Hermes har sedan redovisats en indragning på 341 tkr. Finansdepartementets indragning grundar sig på att omdisponerade 
medel under 2006 har ingått i beräkningsunderlaget avseende anslagssparandet för år 2005. Beräkningen överenstämmer 
inte med anslagsförordningens 11 § och det saknas ett regeringsbeslut som styrker denna indragning. Ungdomsstyrelsen 
har valt att följa anslagsförordningens 11 §. Detta innebär att Ungdomsstyrelsen får behålla hela sitt anslagssparande från 
år 2005. 
 
 Ingående 

överfö-
rings- 

belopp 

Årets till-
delning

enligt regl.
brev

Omdispo-
nerade 

anslagsbe-
lopp

Indragning Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående
överfö-

rings-
belopp

Ungdomsstyrelsens  
anslagsredovisning 

 
114 6 000 405 0

 
6 519 

 
6 008 511

 
Anslagsredovisning i  
statsredovisningssystemet 
Hermes 

 
 
 

114 6 000 405
 

-341

 
 
 

6 178 

 
 
 

6 008 170

 
 
Not 22 
 
Anslagsposten 17 29.2.10, Satsning på ungdomar i riskmiljöer 
 
Enligt regeringsbeslut U2006/5168/UNG (delvis) får Ungdomsstyrelsen disponera högst 2 000 tkr av anslagsposten för 
utgifter som myndigheten har för externa uppdrag, som rör utvärderings- och utredningsverksamhet, samt erfarenhets-
spridning och myndighetens besök i kommuner och ideella organisationer med anledning av satsningen. Ungdomsstyrelsen 
har disponerat totalt 1 276 tkr för dessa ändamål.  

 

Finansieringsanalysen 

 
Not 23 

 2006 2005
  
Kostnader enligt resultaträkningen 40 101 34 744
Justeringar:  
- Avskrivningar och nedskrivningar -760 -483
- Reaförlust -87 0
Kostnader enligt finansieringsanalysen 39 254 34 261
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9.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

 
(belopp anges i tkr) 

   
  2006 2005 2004 2003 2002
Låneram Riksgäldskontoret   

Beviljad   3 500 1 700 1 400 1 200 1 200

Utnyttjad   2 706 767 1 075 657 762

   
Kontokrediter Riksgäldskontoret   

Beviljad  2 500 2 500 2 500 1 700 1 700

Maximalt utnyttjad  0 584 1 259 1 735 1 629

   
Räntekonto i Riksgäldskontoret   

Ränteintäkter  82 27 27 8  39

Räntekostnader  0 0 2 22 3

   
Avgiftsintäkter   

Avgiftsintäkter som disponeras   

Beräknat belopp enligt regleringsbrev  1 000 1 000 1 000 1 000 1 500

Avgiftsintäkter                                  1 410 973 588 981 1 082

   
Anslagskredit   

Beviljad    572 0 569 273 650

Utnyttjad    0 0 0 0 44

   
Anslag    

Ramanslag   

Anslagssparande  7 514 1 491 563 628 675

varav intecknat1)  6 499 0 0 0 250

   
Personal    

Antalet årsarbetskrafter (st)  46,09 41,56 39,25 41,4 42,25

Medelantalet anställda (st)   48 43 41 43 43

   
Driftkostnad per årsarbetskraft  854 824 865 828 792

   
Kapitalförändring   

Årets   72 -398 283 -318 -158

Balanserad   -1 873 -1 475 -1 758 -1 440 -1 282

______________________________________________________________________________ 
1) Av anslagssparande på anslagsposten 17 29.2.10, Satsning på ungdomar i riskmiljöer avser 6 499 tkr beviljade bidrag under år 2006 som 
kommer att utbetalas under år 2007. 
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Styrelsens beslut och underskrifter 

Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2006 har tagits vid styrelsemöte på 
Ungdomsstyrelsen 2007-02-15 av styrelsens ordförande Per Nilsson samt ledamöterna  
Anna Angelin, Maria Graner, Aldo Iskra, Ola Lindholm, Lil Ljunggren-Lönnberg,  
Ewa Persson Göransson, Britt-Inger Stoltz och Eva Tallvid.  
 
Styrelsen godkänner att årsredovisningen för budgetåret 2006 överlämnas till regeringen. Årsre-
dovisningen innehåller följande dokument: resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning,  
anslagsredovisning, finansieringsanalys, tilläggsupplysningar och noter samt sammanställning över 
väsentliga uppgifter. Föredragande var administrativ chef Gun-Britt Spring Larsson. 
 
Styrelsen för Ungdomsstyrelsen 
 
 
 
Per Nilsson 
generaldirektör 
 
 
Anna Angelin    Nihad Bunar 
 
Maria Graner    Aldo Iskra 
 
Ola Lindholm   Lil Ljunggren-Lönnberg 
 
Ewa Persson Göransson  Björn Söderberg 
 
Britt-Inger Stoltz  Eva Tallvid 
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Riksrevisionen 
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