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Generaldirektören har ordet 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 fått flera nya ansvarsområden och utökade resurser. 
Myndigheten har vuxit och fått ta nya lokaler i anspråk. Från och med årsskiftet 2007/2008 tog 
Ungdomsstyrelsen över verksamhet och fördelning av statsbidrag i enlighet med förordningar och 
regleringsbrev för sammanlagt åtta nya bidragsformer inom politikområdena integration, 
jämställdhet, folkrörelse och minoritet. Även inom ramen för regeringens handlingsplan för att 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer samt regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål har myndigheten fått nya uppdrag. Det handlar bland annat om uppdrag riktade mot 
hedersrelaterat våld, arrangerade äktenskap samt sexuell exponering på nätet. 
 
Myndigheten har inom det ungdomspolitiska området under året presenterat ett stort antal 
betydelsefulla och uppmärksammade utredningar. Flera av dem har rönt stort intresse från 
medierna. Ungdomsstyrelsen har också genomfört ett stort antal aktiviteter för att stödja 
kommunerna i deras ambition att utveckla det lokala och regionala ungdomsarbetet. 
Rikskonferensen, vårens konferensserie samt ett betydande antal konferenser med olika inriktning 
har bidragit till att sprida beprövad erfarenhet och aktuell kunskap om unga till myndighetens 
målgrupper på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Ett väl fungerande samarbete med 
Årets ungdomskommun 2007, Kristinehamn, har också varit utmärkande detta år. 
 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 fördelat statsbidrag till ungdomsorganisationer och överskottet 
från Svenska spel AB. Myndigheten har på detta sätt bidragit till att främja ungas engagemang, 
organisering och delaktighet i samhället. 
 
Intresset för det internationella ungdomssamarbetet har under 2008 varit stort. EU-programmet 
Ung och Aktiv i Europa har utvecklats framgångsrikt och myndigheten har sedan årsskiftet fått 
ansvar för informationskanalen Eurodesk. Under året har myndigheten varit aktiv inom ett treårigt 
ungdomspolitiskt samarbete med Turkiet och tagit emot internationella besök från ett antal länder 
inom och utanför Europas gränser.  
 
Ungdomsstyrelsen har i sitt interna kvalitetsarbete under 2008 satsat betydande resurser på ett 
utvecklingsarbete där verksamhetsstyrning, processkartläggning och kompetensförsörjning står i 
centrum. Myndigheten har inom ramen för detta arbete tagit fram en ny styrmodell och en vision: 
Vi är en kunskapsburen myndighet som alltid gör skillnad i inflytande och välfärd för våra 
målgrupper.  
 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 varit en efterfrågad myndighet. Det är min samlade bedömning 
att myndighetens arbete med att förmedla kunskap, stöd och goda exempel på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå har varit framgångsrikt. Kunskap om människors livsvillkor, stöd 
till ideella organisationer samt att bistå utveckling och delge erfarenheter är centrala inslag i vårt 
uppdrag. Ungdomsstyrelsen har härvidlag ett övergripande ansvar för att de nationella politiska 
målen får genomslag inom olika samhällssektorer. I fokus för detta arbete står inflytande och 
välfärd. Utmaningar inför 2009 saknas inte, men det är med stor tillförsikt jag ser fram emot ett 
nytt och spännande verksamhetsår. 
 
Per Nilsson 
generaldirektör 
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1 Verksamhetsöversikt 
och verksamhetsstyrning 
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, 
utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:58). 
 
Följande mål gäller för verksamheten inom Ungdomsstyrelsens ansvarsområde 
Politikområde ungdomspolitik 
Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd 
Alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande 
 
Politikområde integrationspolitik  
• lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund 
• en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund 
• en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som 
följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska 
vara delaktiga i och medansvariga för 
• ett samhälle fritt från diskriminering. 
 
Politikområde jämställdhetspolitik  
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
 
Politikområde folkrörelsepolitik  
Målet för folkrörelsepolitiken är att människor ska ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och 
delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.  
 
Politikområde minoritetspolitik 
Målet med minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras 
möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.  
 
Ungdomsstyrelsens verksamhet ska redovisas enligt följande indelning: 
 

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren 
Ungdomspolitik Förvaltning Implementering av ungdomspolitik 

Fritid och föreningsliv 
Internationellt ungdomssamarbete 

Integrationspolitik Bidrag Fördelning av bidrag 
Jämställdhetspolitik Bidrag Fördelning av bidrag 
Folkrörelsepolitik Bidrag Fördelning av bidrag 
Minoritetspolitik Bidrag Fördelning av bidrag 
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Resultatredovisningen beskriver i huvudsak de återrapporteringskrav som Ungdomsstyrelsen är 
ålagd att uppfylla enligt regleringsbrevet för budgetåret 2008. Nedan visas årsredovisningens 
disposition:  
  
1. Verksamhetsöversikt och verksamhetsstyrning 
1.1 Redovisning av myndighetens sjukfrånvaro 
1.2 Redovisning av myndighetens mål för kompetensförsörjning 

2 - 4 Verksamhetsområde Förvaltning 
 Politikområde Ungdomspolitik 

2 Verksamhetsgren Implementering av ungdomspolitik 
3 Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv 
4 Verksamhetsgren Internationellt ungdomssamarbete 
5 Verksamhetsområde Bidrag 
 Politikområde Integrationspolitik 
5.1 Verksamhetsgren Fördelning av bidrag 
 Politikområde Jämställdhetspolitik 
5.2 Verksamhetsgren Fördelning av bidrag 
 Politikområde Folkrörelsepolitik 
5.3 Verksamhetsgren Fördelning av bidrag 
 Politikområde Minoritetspolitik 
5.4 Verksamhetsgren Fördelning av bidrag 
  Övriga mål och återrapporteringskrav 

6 Organisationsstyrning 
6.1 Redovisa ungdomar som resurs samt hur myndigheten har verkat för 

jämställdhet och mångfald 
6.2 Redovisa myndighetens arbete med att utveckla resultatmått 

7. Indikatoruppföljning 
 Administration och beräkningsgrunder 

8 Administration och beräkningsgrunder 
  Finansiella delar  

9 Ekonomisk redovisning 
 
Jämförelser med tidigare budgetår 
I regleringsbrevet för budgetåret 2008 är Ungdomsstyrelsens verksamhet indelad i sju 
verksamhetsgrenar. Då Ungdomsstyrelsen i regleringsbrevet för 2008 har fått en annan indelning i 
verksamhetsgrenar (se ovan) än tidigare år, har myndigheten bedömt att jämförelser med tidigare 
budgetår inte är relevant för kostnader och finansiering av verksamhetsgrenarna totalt. 
Ungdomsstyrelsen har gjort jämförelser med tidigare budgetår för de återrapporteringskrav där det 
är möjligt. Kommentarer lämnas i anslutning till respektive återrapporteringskrav. 
 
Verksamhetsgrenar 
Ungdomsstyrelsen har fyra nya verksamhetsgrenar från och med 2008 inom fyra nya 
politikområden. Under 2008 har Ungdomsstyrelsen för första gången fördelat bidrag inom 
politikområdena Integrationspolitik, Jämställdhetspolitik, Folkrörelsepolitik och Minoritetspolitik. 
Redovisning av återapporteringskrav, redovisning av kostnader och finansiering för verksamheten 
samt bidragsfördelning inom dessa fyra nya verksamhetsgrenar sker för respektive 
verksamhetsgren under avsnitt 5.  
 
Ungdomsstyrelsens tidigare verksamhetsgrenar Nationell ungdomspolitik och Kommunal 
ungdomspolitik har bildat en verksamhetsgren Implementering av ungdomspolitik. 
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Övertagande av verksamhet och fördelning av statsbidrag 
Under 2008 har Ungdomsstyrelsen tagit över verksamhet och fördelning av statsbidrag i enlighet 
med förordningar och regleringsbrev för sammanlagt åtta nya bidragsformer. 
  
Hanteringen av statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund överfördes från 
Integrationsverket till Ungdomsstyrelsen under 2007. Bidrag fördelades för första gången av 
Ungdomsstyrelsen 2008. Det skedde vid två tillfällen under verksamhetsåret. I januari 2008 
fördelades enligt regleringsbrev hälften av statsbidraget som organisations- och verksamhetsbidrag 
utifrån den då gällande förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar 
integration. En ny förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
trädde i kraft den 1 juli 2008. Under hösten 2008 fördelades i enlighet med regleringsbrev 
resterande anslag efter nya förordningsbestämmelser till organisationerna för bidragsåret 2008. I 
enlighet med den nya förordningen fördelades denna gång bidraget enbart som organisationsbidrag 
och nya krav tillämpades. Hösten 2008 upprättade också myndigheten ett nytt 
ansökningsförfarande för ansökan om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund för 
bidragsåret 2009. Under 2008 har Ungdomsstyrelsen också för första gången fördelat bidrag enligt 
en ny förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av 
intolerans samt statsbidrag för att stödja jämställdhetsarbetet bland de nationella minoriteterna 
(regeringsbeslut 2008-04-29, IJ 2008/1074/DISK). 
 
Ungdomsstyrelsen tog den 1 februari 2008 över verksamhet från Delegationen för fördelning av 
statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Genom regleringsbrev för anslaget 
24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder och regleringsbrev för anslaget 30:3 Bidrag för kvinnors 
organisering har Ungdomsstyrelsen tilldelats medel för denna verksamhet samt medel till 
fördelning av bidrag. Inom ramen för övertagandet hanteras för första året bidragsgivning enligt tre 
olika förordningar: Statsbidrag till kvinnors organisering (2005:1089) med ändring i förordning 
(2007:1138), Statsbidrag till jämställdhetsprojekt (2006:390) med ändring i förordning (2007:1137) 
samt en särskild satsning enligt Ungdomsstyrelsens regleringsbrev på statsbidrag för 
jämställdhetsprojekt inom kultursektorn. 
  
Från och med 2008 tog Ungdomsstyrelsen över handläggningen av bidragsgivning från 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet för statsbidrag till organisationer för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Under hösten 
2007 ansvarade Integrations- och jämställdhetsdepartementet för ansökningsförfarandet efter då 
gällande riktlinjer. Då bidraget tidigare inte varit reglerat i förordning beslutade departementet 
under hösten 2007 om en ny förordning för statsbidraget. Ungdomsstyrelsen fick enligt 
regleringsbrev fördela anslaget till organisationerna för bidragsåret 2008 vid två tillfällen. Med 
utgångspunkt i de av departementet mottagna ansökningarna hösten 2007 fördelade 
Ungdomsstyrelsen under februari månad i enlighet med regleringsbrevet hälften av de anslagna 
medlen till organisationerna för bidragsåret 2008. Den nya förordningen för statsbidraget 
(2008:349) utfärdades den 22 maj 2008. Under hösten 2008 upprättade Ungdomsstyrelsen en ny 
ansökningsomgång utifrån bestämmelserna i den nya förordningen och fördelade den resterande 
delen av anslaget enligt regleringsbrev till organisationerna för bidragsåret 2008. Samtidigt togs 
också ansökningshandlingar och riktlinjer fram för ansökan om statsbidrag till organisationerna för 
bidragsåret 2009.  
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Vid ingången av 2008 övertog Ungdomsstyrelsen också fördelningen av bidragen till nationella 
minoriteter från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet ansvarade för ansökningsförfarandet hösten 2007 efter då gällande 
förordning och riktlinjer. I slutet av 2007 infördes ändringar enligt förordningen (2007:1136) av 
den då gällande förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Med 
utgångspunkt i de av departementet mottagna ansökningarna hösten 2007 fördelade 
Ungdomsstyrelsen under februari månad, i enlighet med regleringsbrevet och de ändrade 
förordningsbestämmelserna, anslagna medel till organisationerna för bidragsåret 2008. Under 
hösten 2008 upprättade myndigheten ett nytt ansökningsförfarande för ansökan om statsbidrag till 
organisationerna för bidragsåret 2009.  
  
Sammantaget har övertagandet av nya statsbidrag ställt höga krav på överföring av dokumentation, 
rutiner, kunskap och tolkning av bestämmelser och praxis. En viktig uppgift har varit att lämna 
information till målgruppen om gällande bestämmelser och konsekvenser i anslutning till ändring i 
förordning och Ungdomsstyrelsens hantering av bidraget. Under året har ett utvecklingsarbete inom 
bidragsformerna också påbörjats för att digitalisera ansöknings- och handläggningsförfarandet. 
Inom ramen för ett myndighetsövergripande utvecklingsprojekt har en processkartläggning 
genomförts efter en modell från Ekonomistyrningsverket och analyserats utifrån ett 
förbättringsperspektiv. Vidare har riskanalys genomförts för alla bidragsformer. Riskanalysen har 
sedan varit underlag i den fortsatta planeringen av verksamheten. Ungdomsstyrelsens bedömning är 
att årets arbete med verksamhetsövertagande och utveckling av arbetssätt kommer att förbättra 
myndighetens hantering av bidrag. 
 
Hantering av uppdrag inom verksamhetsgrenar 
Ungdomsstyrelsen fick 2006 ett tidsbegränsat uppdrag som innebar att genomföra en satsning på 
förebyggande och främjande verksamheter för ungdomar i riskmiljöer. Uppdraget slutfördes under 
2008. Redovisningen av kostnader och finansiering för verksamheten (anslagsposterna 17 29:2.10 
och 17 29:2.11) sker under verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv, avsnitt 3.  
 
Ungdomsstyrelsen har från och med 2008 genom regleringsbrev inom anslagsposten Särskilda 
jämställdhetsåtgärder, 14 24:1.11, och ändring av regleringsbrev med datum 2008-04-24,  
2008-06-26 samt 2008-09-25, tilldelats medel för fem nya uppdrag. Uppdragen är: 
1. Insatser för att förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor 
2. Insatser i syfte att främja unga föräldrars återinträde i utbildning och arbete 
3. Uppdrag att kartlägga arrangerade äktenskap 
4. Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn och 
ungdomar 
5. Uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet inom de nationella minoriteterna. 
 
Kostnader och finansiering för verksamheten för de fyra första uppdragen redovisas under 
verksamhetsgrenen Implementering av ungdomspolitik, avsnitt 2. Kostnader och finansiering samt 
bidragsgivning för det femte uppdraget redovisas under verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv, 
avsnitt 3.  
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Ekonomisammanställning 
Kostnaderna för Ungdomsstyrelsens förvaltning, 60 786 tkr, täcks till cirka 70 procent av anslags-
medel, till cirka 3,5 procent av försäljning av publikationer, konferensintäkter och finansiella 
intäkter med mera samt till cirka 25,5 procent av externa medel. 
 
Ungdomsstyrelsens kostnader och finansiering för budgetåret 2008, 
totalsammanställning i tkr 
Driftkostnader 
Lön och MGK1) 41 336
Övriga driftkostnader 19 450
Summa kostnader 60 786
 
Finansiering 
 
Anslagsmedel 
Ramanslag 14 24:1.9    Jämställdhetsprojekt 755
Ramanslag 14 24:1.10  Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn 127
Ramanslag 14 24:1.11  Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Ungdomsstyrelsen 5 364
Ramanslag 17 29:1.1    Ungdomsstyrelsen (förvaltningsanslag) 23 218
Ramanslag 17 29:2.2    Nationellt kontor för EU-program 2 618
Ramanslag 17 29:2.3    Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 4 146
Ramanslag 17 29:2.10  Satsning på ungdomar i riskmiljöer 3 306
Ramanslag 17 29:2.11  Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer 281
Ramanslag 17 30:3.2    Ungdomsstyrelsen (Kvinnors organisering) 2 723
Summa anslagsmedel 42 538
 
Externa medel (intäkter av bidrag) 
Medel från Sida 3 133
EU-medel 5 645
Medel från Integrations- och jämställdhetsdepartementet 6 084
Medel från Partsrådet (tidigare Utvecklingsrådet), till utvecklingsprojekt 629
Summa externa medel 15 491
 
Intäkter 
Intäkter av publikationer och konferenser, finansiella intäkter m.m. 2 249
Summa intäkter 2 249
 
Summa finansiering 60 278
Skillnaden, 508 tkr, mellan kostnader och finansiering, är årets kapitalförändring enligt myndighetens resultaträkning 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 2008 ut bidrag till föreningsliv, kommuner samt 
lokala projekt enligt följande 
 i tkr 
Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag 
Ramanslag 01 47:1.5     Stöd för nationella minoriteter 3 800 
Ramanslag 13 10:2.13   Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 19 000 
Ramanslag 13 10:2.14   Stöd till verksamhet som motverkar rasism och liknande former 
av intolerans 9 292 
Ramanslag 13 10:2.15.  Stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 13 380 
Ramanslag 13 10:2.16   Stöd till verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska 
och andra liknande grupperingar 1 200 
Ramanslag 13 10:2.17   Stöd till Quick Response 250 
Ramanslag 13 10:2.18   Stöd till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt 
transpersoner 6 315 
Ramanslag 14 24:1.9     Jämställdhetsprojekt 6 893 
Ramanslag 14 24:1.10   Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn 1 248 
Ramanslag 14 24:1.11   Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till Ungdomsstyrelsen 1 250 
Ramanslag 17 29:2.1     Statsbidrag till ungdomsorganisationer 72 000 
Ramanslag 17 29:2.3     Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 1 986 
Ramanslag 17 29:2.10   Satsning på ungdomar i riskmiljöer, återbetalningar -320
Ramanslag 17 30:3.1     Bidrag för kvinnors organisering 26 770 
Summa Lämnade bidrag av medel från statsbudgeten  163 064
Medel från andra myndigheter för finansiering av bidrag 
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer, medel från Sida 283 
Summa Lämnade bidrag av medel från andra myndigheter 283
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 
Utbetalda bidrag med medel från AB Svenska Spel  147 955 
Utbetalda bidrag inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa (2007-2013), EU-medel  17 509 
Utbetalda bidrag inom EU-programmet Ungdom (2000-2006), EU-medel  591 
Finansiella intäkter, eurokonto - 80
Summa Lämnade bidrag av övriga erhållna medel  165 975
Finansiella intäkter, eurokonto 80
 
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 329 402

_______________________________________________________________________ 
 
Ungdomsstyrelsens insynsråd 
Ungdomsstyrelsens generaldirektör är ordförande i insynsrådet och ansvarar för att hålla rådet 
informerat om verksamheten. 
 
Insynsrådets sammansättning: Tidsperiod 
Per Nilsson, generaldirektör 0801— 0812 
Nihad Bunar, docent, ungdomsforskare 0801— 0812 
Annie Johansson, riksdagsledamot 0801— 0812 
David Jonasson, översättare samiska 0801— 0812 
Henrik Melius, ordförande, Spiritus Mundi 0801— 0812 
Ewa Persson Göransson, generaldirektör, Statens Institutionsstyrelse 0801— 0812 
Viveca Urwitz, enhetschef, Socialstyrelsens HIV-prevention 0801— 0812 
 
Insynsrådet har sammanträtt sex gånger under året.  
 
Organisation 
Myndigheten hade 52 anställda i tjänst den 31 december 2007 och 62 anställda i tjänst den 31 
december 2008. Medeltal anställda i tjänst var 58. Medelåldern var 42 år. Årsarbetskrafter var 54. 
Åldersspridningen var 27 till 62 år.  
 
Under budgetåret 2008 anställdes 14 personer, 3 personer kom tillbaka efter tjänstledighet, 2 perso-
ner slutade sin anställning, 3 personer blev tjänstlediga och 2 personer blev föräldralediga.  
 
Myndigheten hade 62 personer anställda i tjänst vid årets slut. Av dessa 62 tjänster var 43 
tillsvidareförordnanden, 3 tjänster var vikariat, 1 tjänst var projektanställning och 15 tjänster var 
allmänna visstidsanställningar. Tjänsterna fördelade sig på 36 kvinnor och 26 män, vilket innebär 
att andelen kvinnor är 58 procent och andelen män 42 procent. Andelen män har minskat med 2 
procentenheter i förhållande till 2007.  
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Myndigheten är organiserad i tre verksamhetsenheter och en stabsenhet 
Enheter Antal anställda i tjänst 2008-12-31

Generaldirektör 1 

Enheten för Nationell och kommunal ungdomspolitik 19 

Enheten för Organisationsstöd 15 

Enheten för Internationellt samarbete  10 

Stabsenheten 17 

 

1.1 Redovisning av sjukfrånvaro  

Anställdas sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro1)  Totalt 2008, andel (%) Totalt 2007, andel (%) 

Totalt 0,8 1,1 

Kvinnor 0,9 1,1 

Anställda 30−49 år 0,7 0,9 

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. 

1.2 Myndighetens mål för kompetensförsörjning 

Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen har som mål att behålla, utveckla och rekrytera den kompetens som är nöd-
vändig för att uppnå verksamhetens mål. För att uppnå dessa mål har Ungdomsstyrelsen under 
2008 sökt medel från Partsrådet för att intensifiera arbetet med kompetensförsörjningen i en 
partssammansatt grupp och påbörjat arbetet med självvärdering och kompetensanalys. Detta arbete 
kommer myndigheten att fortsätta med under 2009. Ungdomsstyrelsen har samtidigt sökt medel till 
att utveckla myndighetens verksamhetsstyrning och till processutveckling. Detta kommer att 
påverka myndighetens arbete under framför allt 2009. Samtidigt fortsätter myndighetens 
handläggarforum sitt arbete med att öka kvaliteten i handläggningsprocesserna.  
 
Ungdomsstyrelsen har som fortsatt mål att rekrytera personal med olika 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. Myndigheten har 
som mål att arbetsplatsen ska ha jämn könsfördelning. Under 2008 var andelen män 42 procent och 
andelen kvinnor 58 procent. Andelen män har minskat med 2 procentenheter i förhållande till 2007. 
Ungdomsstyrelsen har satt upp som mål att personalens medelålder bör vara cirka 40 år de 
kommande åren. Personalens medelålder var 42 år under 2008. För att i övrigt uppnå sina mål 
fortsätter myndigheten sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsplats ur alla aspekter, främst att de 
anställda har ett stort mått av ansvar och självständighet i sitt arbete och möjligheter till 
vidareutveckling. I dagsläget ser inte Ungdomsstyrelsen några problem med att rekrytera personal. 
 
Ungdomsstyrelsen kommer under början av 2009 att fatta beslut om ett antal strategiska mål, varav 
ett mål är att stärka kunskapsutvecklingen och skapa en lärande organisation. Målet är att 65 
procent av medarbetarna ska uppleva att Ungdomsstyrelsen i sin planering av verksamheten bygger 
insatserna på tidigare erfarenheter som är dokumenterade och utvärderade. Arbetet kommer att 
pågå under 2009 och 2010.  
 
Ungdomsstyrelsen har som målsättning att även fortsättningsvis erbjuda myndighetsgemensam 
utbildning i aktuella frågor samt erbjuda introduktion till nyanställd personal och 
kompetensutveckling för personalen i statstjänstemannarollen.  
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Varje år genomför chefer utvecklingssamtal med samtliga medarbetare för avstämning av 
arbetssituation, arbetsmiljö och kompetensutveckling.  
 
Ungdomsstyrelsen kommer att fortsätta med sina årliga medarbetarundersökningar. Syftet är att 
följa personalens syn på Ungdomsstyrelsen som arbetsplats och utvecklingen sedan tidigare 
mätningar.   
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2 Verksamhetsgren Implementering av 
ungdomspolitik 
 
Inom verksamhetsgrenen Implementering av ungdomspolitik ligger ansvaret för att samordna och 
genomföra uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken utifrån de mål som har slagits fast av 
riksdag och regering. En annan viktig uppgift är att bygga upp och förmedla kunskap om ungas 
levnadsvillkor, stödja metodutveckling och föra dialog med relevanta aktörer. Myndighetens arbete 
för att stödja landets kommuner att utveckla en sektorsövergripande ungdomspolitik som bygger på 
kunskap om målen för den nationella såväl som för den internationella ungdomspolitiken, kunskap 
om ungas levnadsvillkor och metoder för att skapa ungdomsinflytande i den kommunala 
ungdomspolitiken finns inom verksamhetsgrenen. Dessutom ingår genomförandet av 
Ungdomsstyrelsens Rikskonferens, utmärkelsen Årets ungdomskommun och arbetet med lokala 
enkätundersökningar, Lupp.  
 
En annan del av verksamheten är forskningssamverkan, både nationellt och internationellt. Inom 
verksamhetsgrenen genomförs också uppdragen stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat 
våld, utbildningsinsatser för att förebygga mäns våld mot unga kvinnor med särskilt fokus på 
hedersrelaterat våld, insatser kring sexuell exponering och exploatering på internet, 
metodutveckling för att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden och kartläggning av 
förekomsten av arrangerade äktenskap mot ena partens vilja. Inom verksamhetsgrenen finns även 
det övergripande ansvaret för handläggning av myndighetens remissyttranden.  
 
Verksamhetsgrenen Implementering av ungdomspolitik, totala kostnader och 
finansiering i tkr 
 Budgetår 2008
Kostnader 
Lön inkl MGK 17 791
Övriga driftkostnader 10 146
Summa kostnader 27 937
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1.1 10 581
Ramanslag 17 29:2.3 4 146
Ramanslag 14 24:1.11*) 4 573
Externa medel enligt nedanstående specifikation 6 526
Intäkter 2 038
Summa finansiering 27 864

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 73 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s.9. 
*) Avser uppdragen  
• Insatser för att förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor 
• Insatser i syfte att främja unga föräldrars återinträde i utbildning och arbete 
• Kartlägga arrangerade äktenskap 
• Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om sexuell exploatering av barn och ungdomar. 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Implementering av ungdomspolitik 
finansieras även med externa medel enligt följande (tkr) 
 
Uppdrag  2008
Uppdrag från Integrations- och jämställdhetsdepartementet 

5 561
Projekt, Samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det 
ungdomspolitiska området, medel från Sida 875
Partsrådet 90
Summa extern finansiering  6 526

 



UNGDOMSSTYRELSEN 2009-02-23 14(113) 
ÅRSREDOVISNING 2008 

 
 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen  
Implementering av ungdomspolitik (tkr) *) 
Lämnade bidrag 2008 2007 2006
Bidrag till kommuner m.fl., 
anslagsposten Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 

1 986
 

1 331 2 122

Bidrag till Navigatorcentrum, medel från 
Utbildnings- och kulturdepartementet 0

 
570 600

Bidrag till Navigatorcentrum, medel från 
Näringsdepartementet 0

 
450 500

Uppbokad och avbokad fordran, 
anslagsposten Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 0

 
 

30 -30
Bidrag till Svea – Sveriges Ungdomsråd, 
medel från Justitiedepartementet 0

 
0 550

Summa bidrag som utbetalats enligt 
resultaträkningen  1 986

 
2 381 3 742

*) För jämförelseåren var denna verksamhetsgren uppdelad i två verksamhetsgrenar, verksamhetsgren Nationell ungdomspolitik och verksamhetsgren 
Kommunal ungdomspolitik. För jämförelseåren har dessa två verksamhetsgrenar summerats ihop, då den tidigare bidragsgivningen inom dessa två 
verksamhetsgrenar från och med 2008 genomförs inom verksamhetsgren Implementering av ungdomspolitik. 

 
Verksamhetsmål: 
Omfattningen och effektiviteten av åtgärder som förbättrar ungdomars levnadsvillkor ska öka 
genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, metodutveckling och dialog med myndigheter, 
kommuner, internationella organ, andra aktörer och ungdomar. 
 
Återrapportering: 
• Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet, inklusive slutsatser och förslag, som 
myndighetens verksamhet har genererat genom undersökningar och statistik samt av hur ny 
kunskap har spridits på nationell och lokal nivå. 
• Redovisning av hur arbetet med nätverket av ungdomsforskare har utvecklats. 
• Redovisning av de insatser som myndigheten genomfört i syfte att förebygga mäns våld mot 
flickor och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
• Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört undersökningar, genom de 
ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation, och vilka slutsatser 
och förslag undersökningarna lett till. 
• Redovisning av arbetet med att stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete samt 
resultatet av dessa insatser. 
 
I avsnittet görs en redovisning utifrån återrapporteringskraven. Avsnittet avslutas med en 
bedömning av resultat relativt verksamhetsmålet. 

2.1 Ny kunskap som myndighetens verksamhet har genererat 

Redovisning av den nya kunskap på ungdomsområdet, inklusive slutsatser och förslag, som 
myndighetens verksamhet har genererat genom undersökningar och statistik samt av hur ny 
kunskap har spridits på nationell och lokal nivå 
 
Genomförande och utfall: 
Ny kunskap på ungdomsområdet har genererats genom Ungdomsstyrelsens utredningar men även 
genom de övriga aktiviteter som myndigheten genomför. Under 2008 har Ungdomsstyrelsen bland 
annat producerat manualer, kartläggningar, metod- och idéskrifter samt regeringsrapporter. Den 
nya kunskap som har genererats genom myndighetens skrifter, inklusive slutsatser och förslag, 
beskrivs här i korthet. 
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Under 2008 har Ungdomsstyrelsen publicerat följande skrifter  
 
En andra chans – utvärdering av ideella navigatorcentrum för unga  
I rapporten presenteras de viktigaste erfarenheterna och slutsatserna från satsningen på 
navigatorcentrum med ideell huvudman 2004–2007. Navigatorcentrum har utvecklat 
framgångsrika metoder för att få arbetslösa ungdomar i arbete. 
 
Genom satsningen har nya metoder och samverkansformer utvecklats för att underlätta för unga 
som står långt utanför arbetsmarknaden att komma in. Otraditionella lösningar för samarbete och 
otraditionella metoder har lett till sysselsättning bland tidigare icke-sysselsatta. Verksamheten har 
involverat runt 2 000 unga varav mellan 45 och 71 procent av de unga efter en tid i 
navigatorcentrum har gått vidare till utbildning, arbete eller praktik. Detta motsvarar och överstiger 
de resultat som reguljära arbetsmarknadssatsningar rapporterar under perioden. Många av dessa 
unga har en historia som inkluderar sociala och psykiska problem och de har stått långt från 
arbetsmarknaden. Många har också under en lång period haft försörjningsstöd. Även unga som inte 
har fått arbete, praktikplats eller utbildning berättar att tiden på navigatorcentrumen lett till ökade 
kunskaper i hur man söker arbete och i hur myndigheter fungerar samt har gett dem ökat 
självförtroende. 
 
Navigatorcentrum med ideell huvudman har som komplement till ordinarie verksamhet i befintliga 
organisationer, arbetsförmedlingen, gymnasieskolan och socialförvaltningen bland annat bidragit 
till: 
• att effektivt bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden. 
• samverkan med relevanta aktörer (offentliga aktörer som arbetsförmedlingen, socialtjänst och 
gymnasieskola men även med näringsliv och föreningsliv) genom att överbrygga strukturella 
hinder. 
• bättre matchning mellan arbetskraft och arbetsmarknad. 
• bättre metoder för coachning och vägledning för unga som står utanför arbetsmarknaden. 
• skapa en ingång där unga lättare kunnat erbjudas samlad hjälp i form av coachning, vägledning, 
individuellt stöd efter behov och hjälp med att se vilka rättigheter och skyldigheter de har på 
arbetsmarknaden. 
• att via uppsökande verksamhet nå nya grupper av unga som inte fångas in i kommunens ordinarie 
verksamhet. 
• att utveckla metoder för att identifiera målgruppen som omfattas av kommunernas 
informationsansvar enligt skollagen 1 kap. 18 §. 
 
Trots de fördelar som nämnts ovan så har inget navigatorcentrum med ideell huvudman utvecklats 
från att ha varit en projektverksamhet till att bli en löpande verksamhet och detta trots att dessa 
navigatorcentrum har haft en större måluppfyllelse än de med en kommunal huvudman. 
Utvecklingen för de kommunala navigatorcentrumen är den motsatta där det ständigt bildas fler. I 
dessa sker samverkan företrädesvis inom kommunen och i mindre utsträckning med ideella eller 
privata sektorn. 
 
Mötesplatser för unga – aktörerna, vägvalen och politiken 
Boken Mötesplatser för unga – aktörerna, vägvalen och politiken är en antologi om mötesplatser 
som fritidsgårdar och ungdomens hus. Den innehåller en sammanfattning av dagens forskning och 
diskussion om ungas mötesplatser samt ger en historisk överblick av ungdomspolitikens och de 
öppna verksamheternas framväxt. I antologin medverkar elva författare som ger många svar, 
inspiration och konkreta förslag på hur man kan skapa en fungerande verksamhet som verkligen 
gör skillnad i unga människors liv. I ett slutkapitel har Ungdomsstyrelsen identifierat fem 
utvecklingsområden: 
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• systematiskt kvalitetsarbete om uppdrag, mål, målgrupp och uppföljning 
• kunskap om breddad roll för mötesplatser 
• kunskap om äldre ungdomars fritidsbehov och besök på mötesplatser 
• kunskap om olika professioners arbetssätt 
• forskning och utveckling av det främjande arbets- och förhållningssättet. 
 
Demokrati och mänskliga rättigheter - svenska folkets kunskaper och värderingar  
Rapporten Demokrati och mänskliga rättigheter är en bearbetning av material från ett antal stora 
medborgar- och ungdomsundersökningar som har genomförts i Sverige de senaste åren. Några av 
de resultat som framkommer i rapporten redovisas här i korthet. Skillnaden mellan yngres och 
äldres kunskaper om politik och politiska system har minskat sedan mitten av 1980-talet och är 
marginell i 2006 års Valundersökning. När individer själva får bedöma sina politiska kunskaper är 
det dock betydligt fler unga som anger att de inte alltid förstår de politiska frågorna. Kunskaper om 
demokratin varierar betydligt mellan olika gymnasieelever. Elever som går på de 
högskoleförberedande programmen har de största kunskaperna. De lägsta kunskaperna hos 
eleverna finns på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen med övervikt av pojkar.  
 
Stödet för demokratin är väl utbrett i Sverige. De allra flesta anser också att de mänskliga 
rättigheterna och individens frihet respekteras i Sverige. Demokratiska val värderas högt i Sverige, 
endast i Danmark återfinns ett starkare stöd för allmänna val. Andelen som håller med om att 
valdeltagande är en viktig del av det goda medborgarskapet är högst bland kvinnor, individer som 
röstade vid det senaste valet samt hos de äldre. Mötes- och demonstrationsfrihet som principer har 
ett mycket starkt stöd i Sverige. Men när det kommer till olika extremistgruppers rätt att hålla 
offentliga möten vill en majoritet kunna förbjuda grupper som genom sin verksamhet vill störta det 
politiska systemet med våld. En majoritet vill också kunna förbjuda rasistiska organisationers 
verksamhet. Stödet för förbud är störst bland kvinnor, individer med kort utbildning, äldre samt 
utlandsfödda. 
 
Ung idag 2008 – en beskrivning av ungdomars villkor  
Ungdomsstyrelsen har under 2008 genomfört en uppföljning av indikatorer på ungdomars 
livssituation. Rapporten visar på såväl positiva som negativa resultat. Andelen unga som når 
kunskapsmålen i årskurs 9 ökar, elever upplever i större utsträckning att skolan arbetar mot 
mobbning och kränkande behandling och att det finns möjligheter till inflytande i skolan. Andelen 
kommuner som har inflytandeforum för unga och handlingsplaner med ungdomsperspektiv har 
ökat. Samtidigt har unga generellt en sämre ekonomisk situation än äldre och i flera fall är 
tendensen att unga får det allt sämre. En större andel unga än äldre har ekonomiskt bistånd och låg 
ekonomisk standard och andelen ökar. Särskilt utsatta är unga ensamstående med barn. En negativ 
utveckling syns även i andelen unga med sjuk- och aktivitetsersättning och i andelen unga som har 
ansökningar om betalningsförelägganden, som är skuldsatta och som har ansökningar om vräkning. 
Tendensen är också att det blir större skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper av unga med 
avseende på bakgrund, kön och geografisk hemvist.  
 
I Ung idag 2008 betonar Ungdomsstyrelsen vikten av att ungas utveckling kontinuerligt följs upp 
och blir belyst utifrån olika faktorer som ålder, kön, etnisk och socioekonomisk bakgrund, 
geografisk hemvist, sexuell läggning och eventuella funktionshinder. Det är också viktigt att ungas 
villkor relateras till andra åldersgrupper och utvecklingen i andra länder. 
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Att förstå utsatthet – en studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv  
I boken Att förstå utsatthet diskuteras hur utsatthet i ungas liv förstås, vilka de utsatta är och om 
ungas fritid kan motverka utsatthet. På uppdrag av Ungdomsstyrelsen har Mats Trondman 
analyserat en större ungdomsenkät. Hans analys visar hur komplicerat det är att identifiera vilka 
som är utsatta och hur utsatthet kan komma till uttryck bland unga. Några av de resultat som 
framkommer i studien är att unga som är utsatta också i stor utsträckning är missnöjda med sina 
livsvillkor och möjligheter. Studien visar hur stress, självförtroende och ekonomiska villkor får 
betydelse för ungas situation. Trondman diskuterar unga människors egen förmåga att motverka sin 
utsatthet och menar att exempelvis fritidsaktiviteter kan utgöra en motkraft. 
 
Konsten att bry sig om – föreningslivets betydelse för unga, kommunerna och staten 
Konsten att bry sig om är en antologi som baseras på erfarenheter från projekt som har fått bidrag 
från Ungdomsstyrelsen i regeringens satsning på förebyggande och främjande arbete för unga 
mellan 2006 och 2008. Antologin är ett försök att knyta teori till praktik och består av ett antal 
forskningskapitel som beskriver olika dimensioner av föreningslivet och det förebyggande arbetet. 
De innehåller bland annat en teoretisk diskussion om främjandebegreppet, en historisk exposé om 
dragkampen mellan föreningslivet och staten, civilsamhällets roll i det förebyggande och främjande 
ungdomsarbetets utveckling samt om hur ungdomar uppfattats av vuxna och utifrån samhälleliga 
förutsättningar.  
 
Insatser för unga i riskmiljöer  
Insatser för unga i riskmiljöer är Ungdomsstyrelsens slutrapport av satsningen på unga i riskmiljöer 
och förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Utifrån arbetet har myndigheten identifierat 
ett antal utvecklingsområden där nya insatser och ett fördjupat arbete kan stärka förutsättningarna 
för att bryta utanförskap bland unga. Dessa utvecklingsområden är: 
• Kompetens- och kvalitetsutveckling 
Satsningen på förebyggande och främjande ungdomsverksamhet har inneburit ett genomslag för 
fortbildning av ungdomsarbetare. Det är det största kompetenslyft som någonsin genomförts för 
målgruppen. Även om stora resurser investerats i kompetens- och kvalitetsutveckling av olika slag 
bedömer myndigheten att området är i behov av fortsatt utveckling och ett mer kontinuerligt stöd. 
• Erfarenhetsutbyte 
Ungdomsstyrelsen har konstaterat att möjligheterna till erfarenhetsutbyte bland professionella 
ungdomsarbetare behöver förbättras och utvecklas. Föreningslivet är en viktig aktör i det 
förebyggande och främjande ungdomsarbetet, inte minst som innovatör inom det sociala arbetet där 
nya metoder, verksamheter och arbetssätt etableras. Det finns dock få forum och system för 
erfarenhetsutbyte mellan den kommunala verksamheten och föreningslivet. 
• Forskning och utveckling 
Utifrån myndighetens erfarenheter kan konstateras att det finns behov av mer kunskap om hur 
risksituationen ser ut för ungdomar idag, om systematiskt kvalitetsarbete kring mål och uppföljning, om de 
yrkesverksammas kompetens och roller, om mötesplatser och om socialpedagogiska metoder. 
 
I rapporten lämnar Ungdomsstyrelsen ett antal förslag. Myndigheten föreslår att en ny modell för 
utvecklingsstöd inrättas, en utvecklingsdialog för att bryta utanförskap, och att resurser avsätts för 
detta. Ungdomsstyrelsen föreslår vidare förstärkta insatser för erfarenhetsutbyte och att nationella 
medel eller system som kompletterar det befintliga programmet Ung och aktiv i Europa bör 
etableras i syfte att stärka förutsättningarna för internationellt utbyte av erfarenheter mellan 
professionella ungdomsarbetare. Ungdomsstyrelsen föreslår även att den nationella nivån stärks 
kring forskning och utveckling inom ungdomsområdet. 
 
Fokus 08 - en analys av ungas utanförskap  
Den fjärde tematiska analysen inom uppföljningssystemet för ungdomspolitiken kartlägger ungas 
levnadsvillkor och upplevelse av sin situation i ett antal utanförskapsområden. Analysen är särskilt 
inriktad på utbildning och arbete i fyra utvalda områden. 
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Resultaten visar att unga i utanförskapsområden har ett sämre utgångsläge inför fortsatta studier i 
jämförelse med elever som är bosatta i mer välbärgade områden. I två av de studerade 
grundskolorna är andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet under 60 procent. Det 
beror på en mängd faktorer, förmodligen främst på att andelen elever med utländsk bakgrund och 
kort vistelsetid i Sverige är betydligt högre i skolor som ligger i utanförskapsområden jämfört med 
i andra skolor. Studieresultaten påverkas också av studietraditionen i hemmet, och även där skiljer 
sig skolorna i utanförskapsområdena från övriga. Det ställs särskilt höga krav på skolorna för att 
kunna kompensera för dessa sämre förutsättningar. Eleverna lyfter själva fram behovet av bra 
lärare. I förslagen lyfts dessutom ökad undervisning i modersmål parallellt med satsningar i 
svenska språket. 
 
Sysselsättningsgraden för unga i utanförskapsområden är betydligt lägre jämfört med unga i 
övriga delar av kommunerna. Unga kvinnor är sysselsatta i lägre grad än unga män. 
Kvinnorna studerar i större utsträckning än männen och fler av dem är föräldralediga. 
Erfarenheten av arbetslöshet är störst bland unga födda i Afrika, Syd- och Centralamerika och 
i Västra Asien och bland unga vars föräldrar har låga inkomster. För att underlätta 
etableringen på arbetsmarknaden behöver unga som bor i utanförskapsområden hjälp att få 
bättre kontakter med arbetslivet och slippa vandra mellan olika statliga och kommunala 
instanser för att få hjälp med arbetssökandet. Praktikplatser är den verksamhetsform som flest 
unga arbetslösa i utanförskapsområden efterfrågar.  
 
Förslag om förändringsområden och rekommendationer ges inom områdena utbildning och 
etablering på arbetsmarknaden: 
 
• Ge kommunala skolor i utanförskapsområden bättre möjligheter att rekrytera lärare med rätt 
kompetens och erfarenhet. 
• Öka undervisningen i modersmål och genomför även undervisning i kärnämnena på andra språk 
än svenska för att underlätta för nyanlända att klara skolan. Förstärk samtidigt satsningarna på 
svenska språket. 
• Säkerställ att lärare har kompetens att undervisa i skolor med mycket blandade elevgrupper. Det 
är ett viktigt kunskapsområde som bör ingå i lärarnas grundutbildning och även i fortbildning. 
Särskilt viktigt är att lärarna får praktik under grundutbildningen. 
• Kommuner bör förbättra samverkan mellan skolor, arbetsmarknadens aktörer och högskolor för 
att stärka elevers kunskap, studiemotivation och framtida möjligheter. 
• Komplettera det ordinarie betygssystemet med ett nytt mätsystem så att skolan kan synliggöra 
elevernas framgångar även om de inte får godkända betyg. 
• Använd metoder som visar hur eleverna bedömer sin skola och sina lärare som ett led i skolans 
kvalitetsutveckling. 
• Synliggör alltid elevers vistelsetid i landet i samband med redovisningen av skolans resultat. 
• Ungas kontaktnät med arbetslivet behöver stärkas. Inom jobbgarantin bör arbetsplatsbesök, 
mentorverksamheter, korta praktikperioder och andra liknade aktiviteter sättas in tidigt. 
• Förstärk jobbgarantin för unga så att tidigt individuellt stöd kan prioriteras. Särskilt viktigt är 
det för unga i utanförskapsområden som borde erbjudas insatser inom 30 dagar. 
• Lagstiftningen behöver ändras för att möjliggöra en gemensam och integrerad organisation 
mellan kommuner och stat dit alla arbetssökande kan vända sig, en väg in. Vår bedömning grundar 
sig på att kommunernas arbetsmarknadspolitik idag har fått en allt viktigare roll för stora grupper 
av arbetssökande, vilket leder till att det nuvarande delade ansvaret inte är det mest effektiva för 
den som är arbetssökande. 
• Försäkringskassan, eller en annan lämplig aktör, bör få i uppdrag att arbeta med unga som av 
hälsoskäl inte är etablerade på arbetsmarknaden. Som nuvarande regelverk ser ut finns ingen 
självklar aktör för rehabiliteringen av unga då målgruppen ofta saknar sjukersättningsgrundande 
inkomst vilket innebär att de inte faller under Försäkringskassans ansvar. 
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Kunskapsproduktion inom förebyggande och främjandesatsningen under 2008 
Inom satsningen på unga i riskmiljöer har en rad olika publikationer tagits fram. Ovan har vi 
redovisat Mötesplatser för unga – aktörerna, vägvalen och politiken, Att förstå utsatthet – En 
studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv, Konsten att bry sig om - 
Föreningslivets betydelse för unga, kommun och stat och Insatser för unga i riskmiljöer.  
 
Utöver dessa har följande publikationer tagits fram inom uppdraget: skriften Mediabilden av 
fritidsgårdar och andra mötesplatser för unga som är en studie av hur fritidsgårdar och andra 
mötesplatser för unga skildras i medierna. Civilsamhällets sociala betydelse – fyra bilder av 
främjandearbete för ungdomar som rymmer en presentation av fyra utvecklingsprojekt som 
genomförts av Svenska Scoutrådet, Stockholms Stadsmission, Hassela och satsningen från 
Saltsjöbaden IF (Fisksätra Aktivitetscenter).  
 
Annan kunskapsproduktion under året 
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot ena 
partens vilja. Utredningen ska redovisas till regeringen den 31 maj 2009. Under 2008 har 
myndigheten informerat om vårt uppdrag och de slutsatser vi kommit fram till under ett antal 
konferenser i Sverige och i Norge. Vi har också lämnat en promemoria till regeringen om 
länsstyrelsernas användning av dispenser för äktenskap.  
 
Myndigheten har påbörjat arbetet med den kartläggning av sexuell exponering och exploatering 
som myndigheten fått i uppdrag att genomföra. Rapporten kommer att redovisas till regeringen 15 
september 2009. 
 
Ungdomsstyrelsen är den svenska partnern i European Knowledge Centre on Youth Policy, 
EKCPY. Som en del av det ansvaret rapporterar vi löpande till EU och Europarådet om ungas 
villkor i Sverige och hur de förändras över tid. Under 2008 har Ungdomsstyrelsen lämnat underlag 
till regeringen om hur målet i vitboken Nya insatser för Europas ungdom om kunskap om unga 
uppnås i Sverige. Ungdomsstyrelsen har också lämnat in underlag kring utvärderingen av vitboken 
i sin helhet.  
 
Spridning av kunskap som producerades 2007 
En stor del av arbetet med att sprida den kunskap som myndigheten producerar sker året efter 
rapporternas färdigställande. Under 2008 har stora insatser gjorts för att tillgängliggöra 
myndighetens kunskaper för målgrupperna.  
 
De största utredningarna 2007 var Unga med attityd och Fokus 07. Vilka insatser som genomförts 
för att sprida dessa redovisas kort här:  
 
Under 2008 har intresset för att ta del av resultaten i Ungdomsstyrelsens attityd- och 
värderingsundersökning Unga med attityd varit stort. Arbetsgivare och fackliga organisationer har 
velat höra om ungas syn på arbete, ideella organisationer om ungas engagemang, myndigheter och 
kommuner om bland annat ungas totala livssituation och attityder till välfärdssamhället, utbildning 
och arbete. Intresse finns också från andra länder att få veta mer om till exempel svenska 
ungdomars syn på jämställdhet. Intresset finns alltså i samtliga sektorer och åhörare har varit alla 
de av Ungdomsstyrelsen identifierade målgrupperna inklusive unga själva.  
 
I Unga med attityd konstateras att arbete med att öka toleransen för de mänskliga rättigheterna med 
fördel kan drivas gemensamt utifrån olika diskrimineringsgrunder. Det framkommer också att unga 
kvinnors psykiska hälsa fortsatt är sämre än unga mäns varvid särskilda åtgärder bör vidtas. 
Dessutom framkommer att unga upplever besvär som oro, ångest, nedstämdhet och depression 
under arbetslöshet, varför fortsatta satsningar på att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden 
bör göras och att stöd till unga arbetslösa bör individanpassas och inte som idag inledas först efter 
90 dagar. 
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Några av de informationstillfällen där rapporten presenterats är: 
• De regionala konferenserna i Umeå, Katrineholm, Helsingborg och Stenungssund 
• Dragning för Lena Adelsohn Liljeroth 
• Moderata riksdagsgruppens utvecklingsgrupp 
• Delegation från Sydafrika, The Portfolio Committee on Youth, Gender and Disability from the 
Eastern Cape Provincial Legislature  
• Regionförbundet Värmland med näringsliv, forskare, politiker och regionförbundet  
• Nätverkskick-off för jobbcentra vid 20 högskolor och universitet  
• Statens omvärldsnätverk 
• Rikskonferens om elevinflytande med elever, lärare och politiker  
• ESV-dagen 
• SKTF regionkonferens med förtroendevalda  
• Landstinget Östergötland med erfarna chefer  
• Konferens i Eslövs om ungdomspolitik. 
 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 spridit resultaten från rapporten Fokus 07 – en analys av ungas 
hälsa och utsatthet. I den enkätstudie som var underlaget till studien svarar majoriteten av 
ungdomar mellan 13 och 25 år att deras hälsa är god, något som är mycket positivt. Samtidigt finns 
det saker som påverkar ungas hälsa negativt. Fyrtio procent av alla ungdomar mellan 13 och 25 år 
har antingen ont i huvudet, ont i magen eller sover dåligt flera gånger i veckan. Studien visar 
dessutom att stress, mobbning, misshandel, dålig ekonomi, riskkonsumtion av alkohol, för lite 
fysisk aktivitet, att äta för lite mat/för lite nyttig mat samt bristande självbild och självkänsla 
påverkar hur unga mår. 
 
Det finns också skillnader som är relaterade till kön och sexuell läggning. Flickor och unga kvinnor 
bedömer sin hälsa som sämre än vad pojkar och unga män gör. Allra sämst mår de flickor och unga 
kvinnor som i enkäten angett att de är homosexuella, bisexuella eller transpersoner. 
Ungdomsstyrelsen fick i december 2008 ett regeringsuppdrag att särskilt analysera deras hälsa 
(IJ2008/2442/UF). 
 
Ungdomsstyrelsen har spridit resultaten från studien under: 
• Ungdomsstyrelsens konferensturné våren 2008: Helsingborg, Umeå, Stenungssund och 
Helsingborg 
• Nordic Youth Research Symposium, NYRIS10. “Bonds and communities: Young People and 
their social ties”.  
• Almedalsveckan 
• Studiefrämjandets konferens  
• Visby kommun 
• Uppsala kommun  
• Franska ordförandeskapet: ”Séminaire santé et bien être des jeunes”. 
 
Ungdomsstyrelsens konferenser för kunskaps- och erfarenhetsspridning 
Under våren 2008 genomförde Ungdomsstyrelsen en regional konferensserie för att sprida den 
kunskap som producerats på myndigheten till intresserade personer runt om i kommunerna. Den är 
årligen återkommande. Konferensorterna 2008 var Helsingborg, Katrineholm, Stenungsund och 
Umeå. Utöver presentationer av lokala verksamhetsexempel presenterades Ungdomsstyrelsens 
rapporter Fokus 07 och Unga med attityd. Sammanlagt deltog drygt 350 personer som 
representerade 57 kommuner, en region, en myndighet samt ett landsting. 
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Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens genomfördes 27–28 november i Stockholm med cirka 870 
deltagare. En tredjedel av landets kommuner var representerade plus ett 10-tal regioner. Antalet 
kommuner var något färre jämfört med 2007, men sett till antal deltagare var rikskonferensen 2008 
den största hittills. Under de senaste åren har konferensens huvudtema sammanfallit med ämnet för 
Fokus-rapporterna. Så även 2008, då ungas situation i så kallade utanförskapsområden 
uppmärksammades i en rad föreläsningar och seminarier. Deltagarna har under flera år gett 
rikskonferensen ett gott betyg. Enligt den enkät som besvarades i december 2008 var nio av tio 
deltagare nöjda eller mycket nöjda med konferensen som helhet.  
 
Utöver dessa återkommande konferenser har Ungdomsstyrelsen ordnat en stor rad mindre 
konferenser och seminarier under året. Några av dessa är två konferenser inom Lupp, konferenser 
inom förebyggande och främjande verksamhet på ungdomsområdet, möten för navigatorcentrum 
och nätverk för ungdomsfrågor. 
 
Boken om mötesplatser har under hösten behandlats vid tre konferenser; Ungas mötesplatser 
arrangerad av SKL och Ungdomsstyrelsen i oktober med cirka 400 deltagare, ett seminarium med 
cirka 300 deltagare vid Ungdomsstyrelsens rikskonferens i november samt vid en seminariedag i 
december arrangerad av KEKS-nätverket i Göteborg med 240 deltagare. 
 
Under rubrik 2.3 görs en utförlig presentation av de konferenser och utbildningstillfällen som 
genomförts inom ramen för myndighetens uppdrag för att motverka mäns våld mot kvinnor samt 
hedersrelaterat våld.  
 
Under hösten 2008 genomförde Ungdomsstyrelsen en konferens för 250 deltagare från 
föreningslivet, Dialogdagarna. Konferensdeltagarna var representanter från organisationer som får 
statsbidrag och projektmedel från Ungdomsstyrelsen. Konferensen hade ett särskilt fokus på 
erfarenhetsutbyte kring arbetet med mänskliga rättigheter med målet att skapa en medvetenhet och 
kunskap om den civila sektorns möjligheter och ansvar vad gäller mänskliga rättigheter.  
 
Under 2008 har Ungdomsstyrelsen haft ett särskilt uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för 
att öka kunskaperna om hur unga föräldrar upp till 25 år kan stödjas i sitt återinträde i utbildning 
och på arbetsmarknaden. Under hösten har Ungdomsstyrelsen genomfört fem utbildningsdagar runt 
om i landet. Utbildningsdagarna har riktat sig till dem som möter unga föräldrar i sitt yrke som till 
exempel arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, barnavårdscentraler, socialtjänst och 
familjecentraler. Programmet tog upp ungas situation på arbetsmarknaden, metoder i arbetet med 
unga föräldrar samt personliga erfarenheter från unga föräldrar själva. Ungdomsstyrelsen har också 
publicerat en artikel om hur unga föräldrar själva uppfattar sin situation på myndighetens 
webbplats. En rapport med beskrivning av hur uppdraget genomförts samt med förslag på vidare 
åtgärder för unga föräldrar redovisades till regeringen den 31 januari 2009. 
 
Genom vårt deltagande i forskningsnätverk nationellt och internationellt har vi bidragit till att 
sprida kunskap om ungas villkor. Ungdomsstyrelsen medverkar också på andra aktörers 
konferenser och ytterligare informationskanaler är webbplatsen och våra publikationer (se ovan). 
Dessutom deltar vi i stor utsträckning som experter i andra myndigheters verksamheter. Under 
2008 har ett stort antal studiebesök mottagits både från svenska och internationella aktörer. 
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2.2 Nätverket av ungdomsforskare 

Redovisning av hur arbetet med nätverket av ungdomsforskare har utvecklats 
 
Genomförande och utfall: 
Under 2006 tillsatte Ungdomsstyrelsen ett nätverk av ungdomsforskare. Dessa bjöds in till 
Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2008 och några av forskarna höll där i egna seminarier. För att 
säkra kvaliteten i Ungdomsstyrelsens utredningar och regeringsuppdrag har vi använt oss av 
nätverket för att söka forskare med specialkompetens inom områden som vi har haft i uppdrag att 
fördjupa oss i. Under 2008 har vi lagt ned tid på att tillsammans med Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap, FAS, planera ett seminarium som ska genomföras våren 2009 där forskarna i 
nätverket kommer att delta. Temat för seminariet kommer att vara en genomgång av en utvärdering 
om ungdomsforskningen i Sverige idag. 
 

2.3 Förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor 

Redovisning av de insatser som myndigheten genomfört i syfte att förebygga mäns våld mot flickor 
och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen hade under 2008 två uppdrag som rör insatser mot mäns våld mot kvinnor, 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
• IJ2007/2250/UNG Uppdrag till Ungdomsstyrelsen att genomföra utbildningar om insatser som 
kan förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 
• IJ2007/622/IM Uppdrag till Ungdomsstyrelsen för fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld. 
 
Inom ramen för det första uppdraget har myndigheten genomfört följande insatser:  
 
Nationell utbildning i jämställdhet och mänskliga rättigheter 
I samverkan med Sensus studieförbund och Uppsala universitet genomförde myndigheten 
utbildningen Hur kan vi förebygga våld mot unga kvinnor på fyra orter i landet: Umeå, Stockholm, 
Göteborg och Helsingborg. Totalt deltog 135 personer från socialtjänst, skola, olika 
fritidsverksamheter, polis, ungdomsmottagningar och ideella organisationer i utbildningen. 
Utbildningen gav möjlighet att få 7,5 högskolepoäng. 
  
Föreläsare var Mikael Kurkiala, Marja Kirilova Eriksson, båda från Uppsala universitet, David 
Sandberg och Annika Björk från Nationellt centrum för kvinnofrid, Bo Lagerkvist från 
Rikspolisstyrelsen, Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland, Erik Blennberger från 
Socialstyrelsens etiska råd, Ahre Hamednaca från Sharaf Hjältar, Kenneth Ritzén, Inger Olsson och 
Sureya Calli från Uppsala kommun, Karolin Röcklinger och Emma Lundqvist från Amphi 
produktion. 
  
I den utvärdering som genomfördes i november 2008 fick utbildningen mycket högt betyg. 
Majoriteten av deltagarna bedömde också att de skulle ha möjlighet att arbeta vidare med frågorna 
på sin arbetsplats. 
 
Workshop om jämställdhet och mänskliga rättigheter i killverksamheter  
I samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland samlade Ungdomsstyrelsen olika ideella 
verksamheter som arbetar med pojkar och unga män till en workshop 7 och 8 maj 2008. Syftet med 
mötet var att diskutera utvecklingen av arbetsmetoder för jämställdhet och mänskliga rättigheter 
som riktas till pojkar och unga män. 
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Denna workshop samlade 33 deltagare som sinsemellan representerade ett tiotal ideella och 
offentliga organisationer. Fokus under dessa dagar låg på diskussioner mellan organisationerna 
kring utvecklingsområden, hinder och möjligheter. Frågan ställdes också på vilket sätt 
Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland kan vara ett stöd i det förebyggande arbetet 
kring män och jämställdhet. Som förslag på hur myndigheterna skulle kunna arbeta med frågan 
angav deltagarna att arbetet ska vara en del av myndigheternas ordinarie arbete och att frågan kring 
män och maskulinitet bör lyftas tydligare som en del i jämställdhetsdebatten. Deltagarna önskade 
också att myndigheterna skulle kvalitetssäkra bra metoder i arbetet med män och maskulinitet och 
publicera dessa på sina webbplatser. 
 
Seminarium för SFI och förberedelseklasser 
I samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland genomförde Ungdomsstyrelsen en utbildning för 
lärare inom SFI och förberedelseklasser 25 och 26 september. Utbildningen samlade 54 deltagare. 
Undervisningen inom Svenska för Invandrare (SFI) och förberedelseklasser är viktiga arenor för 
arbetet med värdegrundsfrågor. Där kan män, kvinnor, ungdomar och barn få möjligheten att 
reflektera över mötet med det svenska samhället och att ha en dialog om demokrati, barns fri- och 
rättigheter, mänskliga rättigheter, jämställdhet, sex och samlevnad. 
 
Seminariet innehöll föredrag, workshops och tillfällen till reflektion över den egna verksamheten. 
Föreläsare var Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland, Muna Dahl som är hälsoinformatör i 
Göteborgs stad samt Sonia Sherefay, föreläsare och folkbildare. Under seminariet genomfördes 
workshops och seminarier på följande teman:  
• att stärka flickor och kvinnor 
• att öppna nya dörrar – om samhällsinformation och SFI 
• pappor, pojkar, mansrollen och jämställdhet – samtal med män 
• Barns rättigheter berör alla – FN:s konvention om barnets rättigheter  
• O/Lika – metoder från kampanjen alla olika alla lika. Om hur man kan arbeta med värderingar 
och normer och mot fördomar och diskriminering. 
 
Seminarium för idrottsledare om jämställdhet och mänskliga rättigheter 
Den 16 september 2008 höll Ungdomsstyrelsen ett seminarium om jämställdhet och mänskliga 
rättigheter för idrottsledare och de som var ansvariga för föreningsidrotten i kommunerna. I några 
kommuner och idrottsföreningar pågår för närvarande ett arbete för ett mer hållbart och jämställt 
föreningsliv. Bland annat arbetar Umeå kommun särskilt med frågan om ett hållbarare idrottande 
utifrån frågeställningen: Behöver de idrottspolitiska målen stå i motsats till de socialpolitiska?  
 
Utöver Umeå deltog Vänersborg och Södertälje i seminariet. Syftet med mötet var att diskutera hur 
idrotten kan arbeta förebyggande med mäns våld mot kvinnor och mot hedersrelaterat våld. Tanken 
var också att visa på goda exempel och ge kommunerna möjlighet att berätta hur de arbetar med att 
utveckla idrotten. Bland annat hur man kan arbeta så att idrotten blir mer jämställd och skapa 
strategier för förebyggande arbete samt diskutera framtida projekt.  
 
Kommunerna var nöjda med att kunna dela med sig av sina erfarenheter och diskussionen var 
intressant. Däremot diskuterades inte fortsatt samarbete mellan de tre kommunerna som var 
närvarande. 
 
Förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld ur ett 
stadsdelsperspektiv  
I samverkan med Rinkeby folkets hus, Kista folkhögskola och ABF Norrort har Ungdomsstyrelsen 
genomfört pilotutbildningar för att stötta en dialog om värdegrund och jämställdhet i Rinkeby/Kista 
stadsdel. Syftet har varit att bidra till en diskussion om värderingar i lokalsamhället och till 
mobilisering i frågor som rör mänskliga rättigheter och jämställdhet. Målgrupp för projektet har 
varit de boende i området, politiker, tjänstemän, ideella organisationer och den offentligt 
organiserade fritiden. 
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Samarbetet syftar till att skapa möten och underlätta en dialog mellan olika aktörer, att stödja 
befolkningen i att synliggöra problemen och att aktivera lokalsamhället i dessa. Samarbetet utgår 
främst från redan existerande verksamheter och ska mynna ut i en handlingsplan för olika 
organisationer i Rinkeby och Kista om fortsatta åtgärder inom ramen för mäns våld mot kvinnor.  
 
Initiativet till stadsdelsdialogen har kommit från Folkets hus i Rinkeby. Detta är ett pilotprojekt och 
Ungdomsstyrelsen kommer att förmedla erfarenheter till övriga delar av landet samt bidra med 
utvärdering och dokumentation  
 
Projektet har löpt väl. Ett antal utbildningar, debatter och samtal mellan olika aktörer har ägt rum. 
Olika samfund, religiösa ledare och feministiska föreningar som aldrig tidigare mötts har i denna 
satsning gjort det för första gången.  
 
Utbildning för Migrationsverkets barn- och familjehandläggare 
I samarbete med Migrationsverket genomförde Ungdomsstyrelsen en utbildning för 
Migrationsverkets barn- och familjehandläggare den 3 och 4 december 2008. Utbildningen samlade 
55 deltagare. Seminariet innehöll föreläsningar och en workshop som skulle ge deltagarna verktyg i 
sitt arbete med att ta emot familjer och barn. Syftet var även att öka kunskaperna om 
hedersrelaterat våld och förtryck samt barns utsatthet. 
 
Föreläsningar: 
• Fadime dog för att hon var kvinna? Om kultur, social kontroll och integration. Mikael Kurkiala, 
föreläsare och forskare vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. 
• Dina rättigheter är våra skyldigheter. Sonia Sherefay, föreläsare och folkbildare. 
• Samtal med barn och ungdomar. Lotta Molander-Shanti, föreläsare, familjebehandlare och 
ansvarig för barnverksamheten på Alla kvinnors hus. 
 
Workshopen leddes av Maja Frankel, före detta ungdomsambassadör för svenska Unicef. 
Deltagarna fick koppla utmaningar som de hade identifierat till barnkonventionen och de riktlinjer 
Migrationsverket har tagit fram för ärenden som rör barn och med detta som bas diskutera 
lösningar och åtgärder. 
 
Dialogdagarna 
Den 23 och 24 september höll Ungdomsstyrelsen en konferens för 250 deltagare från 
föreningslivet. Konferensen bestod av representanter för föreningar som får statsbidrag och 
projektmedel från Ungdomsstyrelsen. Målgruppen var riksorganisationer och organisationer av 
riksintresse som ansökt om organisationsstöd.  
 
Dag ett hade som syfte att ge ett övergripande perspektiv på föreningslivets utveckling, den 
nationella folkrörelsepolitiken samt statens och den civila sektorns relation. Konferensen hade ett 
särskilt fokus på erfarenhetsutbyte kring arbetet med mänskliga rättigheter med målet att skapa en 
medvetenhet och kunskap om den civila sektorns möjligheter och ansvar för mänskliga rättigheter. 
Konferensen skulle även ge Ungdomsstyrelsen möjlighet till dialog med målgrupperna om krav 
och förväntningar i samband med bidragsgivning.  
 
Dag två byggde på organisationernas egna erfarenheter kring mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och kunskap om hur man bekämpar mäns våld mot kvinnor. Ideella organisationer arbetar ofta med 
dessa frågor och många som behöver hjälp söker sig till dem. Dag två innehöll även föreläsningar i 
ämnet. 
 
Deltagarna var nöjda. Det fanns stora möjligheter att diskutera gemensamma utmaningar och 
frågeställningar med flera olika aktörer inom föreningslivet som vanligtvis inte träffas. 
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Det begripliga (ungdoms)våldet - om våld kan förklaras så kan det också förebyggas 
Den 2-3 oktober genomfördes en konferens om våld och unga i samverkan mellan Alma Europa, 
Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen. 
 
Seminarier på Ungdomsstyrelsens rikskonferens 2008 
Den 27 och 28 november arrangerade Ungdomsstyrelsen sin årliga rikskonferens. Under de två 
dagarna kunde de 870 deltagarna välja seminarier som behandlade ämnet förebyggande arbete mot 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, metoder för att arbeta med normer 
och värderingar mot diskriminering samt verktyg för att arbeta med barnkonventionen. Exempel på 
seminarier: 
• Vår förbannade skyldighet – om barnkonventionen. (Maja Frankel). 
• Fadime dog för att hon var kvinna? (Mikael Kurkiala). 
• Dialog som funkar – Rinkeby folkets hus och ABF (Björn Gardarsson m.fl.). 
• Let’s talk about sex (Sandra Dahlén). 
• Mångfaldstermometern (LSU, alla olika, alla lika). 
 
Seminarierna var fullsatta och fick höga betyg i den utvärdering Ungdomsstyrelsen genomförde 
under december 2008. 
 
Spetskompetensutbildning – om flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck 
Utbildningen är ett samarbete mellan Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland, Stockholms 
universitet och Kvinnors nätverk. Den riktar sig till handplockade personer inom socialtjänst, 
skyddade boenden, polis och ideella organisationer som länge arbetat med att utveckla arbetet med 
att ge stöd och hjälp åt flickor och unga kvinnor som drabbats av våld och förtryck på grund av att 
de brutit mot hedersrelaterade normer. Utbildningen startade i december 2008 och kommer att pågå 
till juni 2009. 
 
Inom det andra uppdraget som riktar sig till tjejjoursrörelsen har Ungdomsstyrelsen 
genomfört följande insatser: 
 
Tjejjouren på Lunarstorm 
Årsskiftet 2008/09 upphörde den virtuella tjejjouren på Lunarstorm i och med att IJ2007/622/IM 
Uppdrag till Ungdomsstyrelsen för fortsatta insatser mot hedersrelaterat våld tog slut. Jouren var 
sedan februari 2007 ett samarbete mellan olika tjejjourer i Sverige och Ungdomsstyrelsen. 
Tjejjouren på Lunarstorm var en så kallad lågtröskelverksamhet och byggde på tanken att det ska 
vara lätt för unga att ställa frågor och att få svar genom att tjejjourerna finns på den virtuella plats 
där unga är. Tjejer, från 13 år och uppåt, som loggade in på Lunarstorm nåddes av information om 
jouren. ”Inga frågor är dumma frågor” var det budskap som nådde tusentals besökare. 
Informationen på den virtuella tjejjouren hade sin utgångspunkt i konventionen om mänskliga 
rättigheter och i barnkonventionen. 
 
Att läsa mellan raderna  
Att läsa mellan raderna var en utbildning som tjejjourerna själva arrangerade med stöd av 
Ungdomsstyrelsen 2 och 3 februari 2008. 
 
Utbildningen hade som syfte att ge verktyg till hur man svarar på frågor man kan få till sin tjejjour 
via e-post eller chatt från tjejer som på ett eller annat sätt är utsatta. Under olika workshops fick 
deltagarna analysera vad flickor hade skrivit i e-post och diskutera hur de på bästa sätt kunde ge 
dem stöd och råd. 
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Alla olika – alla lika, metodutbildningar  
I samarbete med Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och 
kampanjen Alla olika – alla lika, arrangerade Ungdomsstyrelsen utbildningar för tjejjourer och 
ungdomsorganisationer 25–27 april och 12–14 september. Deltagarna fick lära sig metoder för hur 
de kan arbeta med mänskliga rättigheter och mot diskriminering och förtryck. Utbildningen byggde 
på ett metodmaterial O/LIKA som LSU tagit fram inom kampanjen. 
 
Seminarium för tjejjourer och socialtjänst  
Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet, FOU Nordväst och Ungdomsstyrelsen 
arrangerade två endagsseminarier som byggde på en aktuell studie, Hedersrelaterade traditioner i 
en svensk kontext – en studie av omhändertagna flickor (FOU Nordväst 2008:2), av Astrid 
Schlytter, Stockholms universitet och Hanna Linell. FOU Nordväst har granskat ärenden inom 
socialtjänsten som rör ungdomar, under 18 år, som blivit föremål för utredningar. Seminarierna, 17 
juni i Stockholm och 26 augusti i Göteborg, riktade sig till socialtjänst och tjejjourer verksamma 
inom Stockholms och Västra Götalands län. 
 
Sex och sånt – om sex i allmänhet och extra utsatthet i synnerhet  
Utbildning för tjejjourer om hedersnormer, sex- och samlevnad, hbt-perspektiv, sexuellt våld och 
utsatthet. Utbildningens syfte var att utveckla tjejjourernas arbete med dessa frågor. Dagarna, 25 
och 26 oktober, arrangerades i samverkan med Sandra Dahlén, författare och konsult i frågor som 
rör sexualitet och genus. 
 
Utbildningen innehöll bland annat följande: 
 
• Perspektiv på sexualitet  
• Utsatt för sexuellt våld och vägen vidare 
• Homo- och bitjejers situation 
• Att möta unga transtjejer 
• Familj, utsatthet och rasism 
• Unga tjejer, våld och funktionsnedsättning. 
 
Tjejjoursmöte  
Ungdomsstyrelsen stod tillsammans med tjejjourerna från de bägge riksorganisationerna ROKS 
(Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) och SKR (Sveriges kvinnojourers 
riksförbund) värdar för ett unikt möte, 15 och 16 november, om ett gemensamt samarbetsprojekt – 
www.tjejjouren.se – som är embryot till en tjejjoursportal. 
 
Samarbetet innebär en gemensam mötesplats på internet för såväl jourtjejer som allmänhet. Syftet 
med samarbetet är att tjejjourerna vill samla sina resurser för att nå ut till flera unga tjejer som 
behöver stöd. 
 
Målet med tjejjoursportalen är att driva ett förebyggande arbete för att påverka en positiv 
utveckling av ungas kvinnors välmående, att stärka tjejjourernas lokala verksamheter och att sprida 
information om tjejjoursrörelsen. Samarbetet är unikt och kommer att ske över 
riksförbundsgränserna. 
 
Internationella seminarier om hedersrelaterat våld 
I samarbete med Svenska Institutet i Alexandria har Ungdomsstyrelsen deltagit i planeringen och 
genomförandet av tre seminarier med deltagare från Sverige och olika länder i arabvärlden. Det 
första Swedish and Arab Approach to Honour-related Violence Against Women ägde rum 2007, de 
två andra under 2008. 
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Challenging Honour-related Violence Against Women; Legal Rights and 
State Responsabilities (11–13 februari 2008) 
Seminariet handlade om olika länders lagstiftning mot våld i nära relationer, som Sverige, Irak 
(Kurdistan), Turkiet, Palestina, Yemen, Afghanistan, Marocko, Syrien, Jordanien och Egypten. 
Från Sverige deltog representanter från polisen, socialtjänsten i Malmö, Länsstyrelsen i 
Östergötland, SKR, Kvinnoforum och Fryshuset (Sharaf Hjältar). De exempel som togs upp under 
seminariet visade att lagstiftning är ett nödvändigt men inte tillräckligt medel för att stoppa våld 
mot kvinnor eftersom det handlar om attityder och värderingar som är svåra att förändra. I vissa 
länder ger lagar också utrymme för strafflindring om ett brott är relaterat till heder. En av 
seminariets slutsatser var att lagstiftningen måste kompletteras med ett jämställdhetsarbete som 
innehåller sociala reformer, utbildning och information.  
 
Studiebesök (10-15 augusti 2008) 
Svenska institutet i Alexandria arrangerade i samarbete med Ungdomsstyrelsen ett studiebesök för 
olika organisationer och personer verksamma i Egypten, Jordanien, Yemen, Palestina, Libanon och 
Irak. Syftet med studiebesöket var att visa Sveriges arbete med kvinnojourer och hur en kommun 
kan organisera arbetet.  
 
I programmet ingick studiebesök på systerjouren Somaya, besök på riksdagen samt presentation av 
hur Malmö stad organiserat sitt arbete med kvinnofrid.  
 
Seminariet kommer att resultera i en bok på engelska och arabiska som Åsa Eldén, forskare i 
sociologi vid Uppsala universitet, kommer att sammanställa på uppdrag av Svenska Institutet i 
Alexandria. 
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2.4 Redovisning av kommuner som genomfört 
enkätundersökningar 

Redovisning av antalet kommuner som under året genomfört undersökningar, genom de 
ungdomsenkäter som Ungdomsstyrelsen tagit fram om ungdomars livssituation, och vilka slutsatser 
och förslag undersökningarna lett till 
 
Genomförande och utfall: 
Varje år erbjuder Ungdomsstyrelsen samtliga kommuner i Sverige att genomföra Lupp. 
Kommunerna bjuds in, utbildas och förbereder sitt arbete under våren för att sedan genomföra 
enkäten under hösten. Analysarbete och efterföljande utvecklingsarbete sker nästkommande år. Här 
redovisas därför vilka kommuner som genomförde enkäten 2008 samt de kommuner som 
genomförde enkäten 2007 och som analyserade resultatet under 2008. Redovisning av slutsatser 
och förslag bygger på uppgifter från de kommuner som genomförde enkäten 2007. Vi redovisade 
enligt samma princip i årsredovisningen för 2007.  
 
Under 2008 genomförde 22 kommuner Luppenkäten. Det var Bengtsfors, Boden, Borås, 
Eskilstuna, Falkenberg, Forshaga, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Kristinehamn, Lindesberg, 
Ludvika, Luleå, Lycksele, Malung-Sälen, Nässjö, Ronneby, Staffanstorp, Vallentuna, Vänersborg, 
Ängelholm och Östhammar. De 21 kommuner som deltog i Lupp 2007 var Ale, Bräcke, Eksjö, 
Hultsfred, Hörby, Järfälla, Katrineholm, Kungsbacka, Ludvika, Lysekil, Mark, Markaryd, 
Oskarshamn, Skellefteå, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Ulricehamn, Vimmerby 
och Värmdö. Dalarnas forskningsråd gjorde Lupp i form av en postenkät och har sedan spritt 
resultatet i de berörda kommunerna.  
 
För att kartlägga slutsatser och förslag skickade Ungdomsstyrelsen i november 2008 en förfrågan 
via e-post till alla kommuner som genomförde Lupp 2007 samt till Dalarnas forskningsråd. 
Samtliga svarade. Som underlag för vår sammanställning bad vi kommunerna redovisa sina tre 
viktigaste slutsatser. Anledningen till begränsningen av antalet slutsatser samt till varför vi bad om 
kommunernas egna var för att undersöka vad kommunerna, som kommer att ansvara för kunskapen 
i fortsättningen, ansåg var viktigast. 
 
Vi har frågat efter konkreta förslag och efter vilken betydelse Lupp har haft för det kommunala 
arbetet. Vi har även frågat om vilken utveckling Lupp har lett till eftersom resultatet ofta påverkar 
befintlig verksamhet. Fyra kommuner svarade att de ännu inte hade någon färdig rapport medan 
svaren från övriga varierade i såväl omfattning som innehåll. Därför kan vi inte här jämföra 
resultatet kvantitativt. Vår redovisning bygger endast på sekundäruppgifter då Ungdomsstyrelsen 
inte har gjort några egna analyser. Lupp är ett långsiktigt och brett arbete i en kommun vilket 
innebär att det kan ta lång tid innan ungdomarnas svar har hunnit påverka utvecklingen i 
kommunen. Det som redovisas här har genererats under året efter att de genomförde Luppenkäten.  
 
Resultatredovisning: 
 
Tre viktiga slutsatser/iakttagelser 
Det är några områden som återkommer oftare än andra. Hälsa är ett sådant område och då särskilt 
två aspekter av hälsa. Ungas, och då särskilt tjejers, psykosomatiska hälsa lyfts fram som ett 
angeläget problem att ta tag i. Stressrelaterade symtom som huvudvärk, svårt att somna och magont 
är sådant som, enligt kommunerna, förekommer oftare bland tjejer än bland killar. Några 
förklaringar till de synbara skillnaderna mellan könen framkommer inte. Den andra hälsorelaterade 
faktorn är alkoholkonsumtionen där unga som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar 
också dricker oftare och större mängder än de som uppger att de inte får dricka alkohol. Det 
rapporteras även att det genomgående i resultaten finns skillnader mellan könen. 
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Ett annat ofta förekommande område som lyfts fram av kommunerna rör inflytande. Många unga 
uppger att de är intresserade av eller rent av engagerade i samhällsfrågor men att de inte har något 
större intresse för politik. Politik är tråkigt och unga uppger att de inte vet hur de ska kunna påverka 
eller vart de ska vända sig även om de skulle vilja. Även inflytandet i skolan lyfts återkommande 
fram som ett utvecklingsområde. Unga vill ha större inflytande i skolan och då inte bara i sådant 
som är direkt undervisningsrelaterat utan även i arbetsmiljön generellt där trygghetsfrågor är 
särskilt betydelsefulla. Mobbning förekommer enligt svaren både i klassrummen och på rasterna. 
  
Ett tredje område som återkommer i svaren handlar om ungas funderingar inför framtiden. Hur 
unga ser på framtiden varierar men vad som ofta lyfts fram är planerna på att lämna kommunen när 
tillfälle ges och då oftast på grund av studier och arbete. Intresset för att flytta ifrån kommunen 
säger man vara särskilt stort bland tjejer. En annan sak som är relaterad till framtidstron är intresset 
för att starta ett eget företag. Intresset finns bland såväl tjejer som killar.  
 
Lupps betydelse för det ungdomspolitiska arbetet i kommunen 
Kommunerna lyfter också fram synergieffekterna i arbetet med Lupp. Tjänstemän på olika 
förvaltningar har i såväl planeringen som i själva genomförandet av Lupp funnit nya arbetssätt och 
nya kanaler i det dagliga arbetet med ungdomspolitiska frågor. Dessutom har flera kommuner 
genomfört eller planerar att inom kort genomföra diskussionsgrupper vid särskilda tema- eller 
seminariedagar där unga enskilt eller tillsammans med lokala beslutsfattare ska diskutera angelägna 
frågor som synliggjorts i samband med genomförandet av Luppenkäten.  
 
På ett mer konkret plan uppger en del kommuner att de har reviderat policyplaner och då framför 
allt drog- och alkoholpolicyplaner. Ett par kommuner uppger att de håller på att ta fram ett 
ungdomspolitiskt handlingsprogram baserat på Luppresultaten. På ett generellt plan har Lupp 
inneburit att såväl politiker som tjänstemän fått en bättre kunskapsbas att utgå från i den operativa 
verksamheten som påverkar ungas villkor. 
 
Det framstår som att arbetet med Lupp på olika sätt har inneburit ett brett och långsiktigt arbete i de 
kommuner som genomförde enkäten hösten 2007.  
 
Konkreta förslag på politiska beslut 
Ett antal förslag har lagts i de flesta kommuner. I några kommuner har inga förslag kommit fram. 
Där det finns förslag går dessa i en gemensam riktning. Det handlar om mötesplatser, någonstans 
där unga kan samlas efter skoltid, en plats som i hög grad ska formas och utvecklas efter ungas 
behov. De mer exakta formerna för detta verkar variera. Allt ifrån att nyttja befintliga lokaler i 
skolan till att skapa ett nytt ungdomens hus för de lite äldre ungdomarna i kommunen.  
 
Arbetet med Lupp har även inneburit att ett antal kommuner beslutat om ungdomspolitiska 
handlingsplaner. Andra enskilda exempel på beslut som fattats som en konsekvens av Lupp är att 
skapa ett stipendium som unga ska kunna söka för att genomföra projekt av och för unga i den egna 
kommunen. Som ett resultat av Lupp har en kommun planer på att inrätta ett nytt gymnasieprogram 
med inriktning mot entreprenörskap då det visade sig att såväl unga tjejer som unga killar visade 
stort intresse för framtida eget företagande. En kommun uppger att de som en följd av Lupparbetet 
tog ett beslut att delta i SKL:s Ungdomsdialog där ett sextiotal kommuner och landsting i 
samverkan ska utveckla och prova metoder för dialog och delaktighet för och med unga. En annan 
kommun ingår numera i ett stort projekt med mångmiljonfinansiering från Folkhälsoinstitutet för 
att med Lupp som bas främja ungas psykiska och fysiska hälsa.  
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2.5 Stödja kommunernas ungdomspolitiska arbete 

Redovisning av arbetet med att stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete samt resultatet 
av dessa insatser 
 
Genomförande och utfall: 
Ungdomsstyrelsen arbetar med insatser för att stödja kommunernas ungdomspolitiska arbete, bland 
annat genom att förmedla kunskap, stödja metodutveckling och föra en dialog med kommuner och 
unga. Det har under året varit stor efterfrågan på Ungdomsstyrelsens personal att medverka vid 
konferenser och bistå med kunskap i kommuner runt om i landet. Under 2008 har myndigheten 
fortsatt att utveckla sitt kommunala arbete för att på bästa sätt möta de behov som kommunerna har 
för att utveckla sitt ungdomspolitiska arbete. 
 
Kartläggning av kommunkontakter 
Under året har myndigheten kartlagt befintliga kommunkontakter. Kommunkontakterna har 
klassificerats i tre grupper som beskrivs i följande punkter: 
• Nära kontakt – kommuner som vi under 2007 och 2008 har haft kontakt med för att ge råd och 
diskutera det lokala ungdomspolitiska arbetet och som vi involverat i uppdrag som till exempel 
regionala konferenser.  
• Mindre nära kontakt – kommuner som vi tidigare (före 2007) haft kontakt med mer frekvent och 
kommuner som finns med i Ungdomsstyrelsens olika nätverk samt kommuner som deltar i våra 
konferenser och som vi indirekt har kontakt med.  
• Ingen kontakt – kommuner som Ungdomsstyrelsen inte har eller har haft kontakt med och där 
det är osäkert om kommunen ifråga känner till myndighetens uppdrag/verksamhet. 
 
Den första gruppen består av 85, den andra av 96 och den sista av 109 kommuner. 
 
Utveckling av stöd och dialog 
Stödet till kommunerna består i att kommunicera aktuell kunskap, förmedla framgångsrika 
arbetsmetoder och skapa möten för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner. 
Myndighetens kommunikation med kommunerna sker främst via våra konferenser och genom 
kommunbesök. I arbetet eftersträvas att nå synergier med såväl ordinarie som särskilda uppdrag. 
Därför arbetar vi systematiskt med att i olika grad involvera kommunerna i våra aktiviteter. Som 
exempel kan nämnas uppdraget att Främja lokalt ungdomsinflytande (regeringsrapport som 
överlämnas 31 mars 2009) där myndigheten kartlagt framgångsfaktorer för olika typer av 
inflytandeforum genom samtal med politiker, tjänstemän och unga från Örnsköldsvik, Skellefteå, 
Sundsvall, Jönköping, Ludvika, Kristinehamn, Linköping, Haninge, Nacka samt regionerna 
Dalarna och Kalmar. Aktiviteter som dessa aktualiserar viktiga frågor för kommunerna och skapar 
möjligheter till kunskapsutbyte och fördjupad diskussion för ungdomspolitiskt arbete generellt.  
 
Regional samverkan och nätverk 
Efterfrågan på regional samverkan och nätverk har varit hög och nya arbetssätt har provats. Inom 
det kommunala utvecklingsarbetet har arbetet med sju pilotregioner utgjort en viktig del under 
2008. Regional samverkan har också vuxit fram inom ramen för den nu avslutade satsningen på 
förebyggande och främjande ungdomsverksamhet. Flera regionala kommunalförbund har 
inventerat behov av, samt genomfört, kompetensutvecklingsinsatser för yrkesverksamma inom 
ungas fritidsverksamhet. Sju kommunalförbund/sammanslutningar har fått stöd för att vara 
pilotregioner under 2008 och 2009 för arbetet med kvalitets- och kompetensutveckling bland 
kommunerna i respektive region samt för att bygga upp strukturer för en varaktig regional 
plattform inom ungdomsområdet. Flera pilotregioner arbetar också med Luppenkäten, 
internationellt ungdomsutbyte och frågor om ungdomsinflytande.  
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Satsningen på pilotregionerna kommer att utvärderas av Handelshögskolan i Göteborg under 2009. 
De sju pilotregionerna är: Kommunförbundet Norrbotten, Region Västerbotten, Kommunförbundet 
Västernorrland, Regionförbundet i Kalmar län, samverkande kommuner Jönköpings län, 
Kommunförbundet i Skåne samt Göteborgsregionens kommunalförbund i samverkan med Keks-
nätverket. 
 
En grundläggande tanke är att flera mindre kommuner kan stärkas genom regional samverkan inom 
det ungdomspolitiska området. Ett exempel är Dalarnas forskningsråds (DFR) genomförande av 
Lupp i länet. En arbetsgrupp bestående av representanter från Dalarnas forskningsråd, landstinget 
och länsstyrelsen (även försäkringskassan och arbetsförmedlingen ingick i gruppen) finansierade 
och gav Dalarnas forskningsråd uppdraget. Undersökningen var inte förankrad hos de enskilda 
kommunerna då arbetet drogs igång men har bidragit till att de nu har tillgång till kunskap om unga 
i den egna kommunen. 
 
Inom ramen för myndighetens satsning Nätverk för ungdomsfrågor, Nuf, är det fem av åtta som 
drivs i kommunal regi. Dessa är valda på tematisk grund. De fem är  
• Navigatorcentrum (sju orter i Sverige)  
• Elevdemokrati (nätverk mellan fem skolor i Dalarna och Västmanland)  
• Inflytande och delaktighet nationellt (Nuni) 
• Inflytande och delaktighet regionalt (ungdomssamordnare i Dalarna) 
• Nätverket forskare och praktiker för unga i den regionala utvecklingen (Nuru).  
 
Ett av kraven är att nätverken själva står för den kommunala insatsen och utvecklingen. Nätverken 
är ålagda att dokumentera sina metoder samt arrangera minst en större spridningsinsats per år för 
att andra ska kunna ta del av deras kunskap.  
 
Lokalt ungdomspolitiskt arbete kopplat till internationell strategi 
Ungdomsstyrelsen har verkat för att fler kommuner ska inse värdet av en internationell strategi i 
det lokala ungdomspolitiska arbetet. Genom att tydliggöra länken mellan och funktionen hos de 
olika nivåerna lokalt, nationellt och internationellt har vi kunnat se en utveckling bland 
kommunerna. Konkret har detta visat sig i vårt samarbete inom Turkiet-projektet där Kiruna, 
Sundsvall, Kristinehamn och Nacka deltar. Under årets European Youth Week deltog fyra 
kommuner aktivt med olika projekt. Dessa var Kalmar, Växjö, Forshaga och Eslöv. Likaså var 
intresset för seminariet En ny europeisk ungdomspolitik under Ungdomsstyrelsens rikskonferens 
stort då 110 personer deltog. 
 
Konferenser 
Ett av de viktigaste verktygen för att stödja kommunernas ungdomspolitiska arbete är de 
mötesplatser som myndighetens konferenser skapar.  
 
Under 2008 har vi genomfört åtta konferenser i samarbete med olika kommuner. De årliga 
regionala konferenserna genomfördes i och i samarbete med Helsingborg, Katrineholm, 
Stenungsund och Umeå. Utöver presentationerna av lokala verksamhetsexempel presenterades 
Ungdomsstyrelsens rapporter, Fokus 07 och Unga med attityd. Sammanlagt deltog drygt 350 
personer från 57 kommuner, en region, en myndighet samt ett landsting. Inom ramen för 
myndighetens arbete med att stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete har 
Ungdomsstyrelsen i samarbete med Årets ungdomskommun 2007, Kristinehamn, planerat och 
genomfört en konferens om metoder för att arbeta med unga som står långt från arbetsmarknaden. 
Kristinehamns kommun stod värd för konferensen, 87 deltagare representerade 23 kommuner. 
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Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens genomfördes 27–28 november i Stockholm med cirka 870 
deltagare, tema var Vägen till innanförskap. En tredjedel av landets kommuner var representerade 
samt ett tiotal regioner. Antalet kommuner var färre än 2007, men sett till antal deltagare var 
rikskonferensen 2008 den största hittills. 
 
I och med myndighetens uppdrag kring Unga föräldrar genomfördes en konferensserie. 
Konferenserna hölls i Norrköping, Stockholm, Växjö, Malmö och Sundsvall. Själva ämnet och det 
faktum att konferenserna hade en geografisk spridning gjorde att dessa konferenser genererade nya 
kontakter med yrkesgrupper som är viktiga i det ungdomspolitiska arbetet men som myndigheten 
hittills haft begränsad kontakt med. Konferensen vände sig främst till arbetsförmedlare, bvc-
personal, skolpersonal och socialsekreterare. Samtliga verksamma lokalt.  
 
Konkret och riktat stöd till kommuner 
 
Ekonomiskt stöd till kommuner 
För de kommuner som vill utveckla sin lokala ungdomspolitik finns det möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Stöd ges till aktiviteter som syftar till att öka ungas 
inflytande och delaktighet inom den lokala ungdomspolitiken. En viktig bedömningsgrund är att 
unga själva är delaktiga i utformning och genomförande av projekten. Under 2008 har ett antal 
kommuner beviljats stöd för olika projekt. Exempel på projektens innehåll är olika mötesformer 
mellan unga och beslutsfattare i kommunerna, demokratidagar, ungt mentorskap, temadagar för 
MR och barnkonventionen, verksamhet för ungdomsråd, ungdomsparlament och liknande. Under 
året fördelades närmare två miljoner kronor till kommunerna. 
 
Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
Luppenkäten har genomförts i ytterligare 22 kommuner under året och det arbetet har inneburit 
omfattande dialog med respektive kommun för att kvaliteten ska bli hög och för att materialet ska 
användas så mycket som möjligt efter undersökningen. Totalt har 98 kommuner nu genomfört 
enkäten bland unga i kommunen. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken redovisas utförligt under 
punkt 2.4.  
 
Årets ungdomskommun 
Ungdomsstyrelsen utser årligen en kommun i Sverige till årets ungdomskommun. För att komma i 
fråga för utmärkelsen krävs att kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med ungdomspolitik. 
Kommunen ska fungera som inspiration för andra kommuner och som ett exempel att följa. Arbetet 
med årets ungdomskommun följer en arbetsprocess som fortsätter efter själva utnämnandet. Den 22 
januari besökte en delegation från Ungdomsstyrelsen Kristinehamn som var Årets 
ungdomskommun 2007. Ett syfte med besöket var att planera samarbetet för året efter 
utnämningen. Delegationen bestod av representanter från Ungdomsstyrelsens samtliga enheter. 
Kristinehamn representerades av kommunens tjänstemän för samtliga förvaltningar samt politiska 
företrädare. Under våren gjorde Ungdomsstyrelsen ytterligare besök för att planera en gemensam 
konferens den 18 september. Utöver det har Ungdomsstyrelsen engagerat Kristinehamns kommun i 
samarbetsprojektet med Turkiet och arbetat aktivt för att på olika sätt skapa möjligheter för 
kommunen att förmedla sin verksamhet och sitt arbete med ungdomspolitik till landets kommuner. 
 
En uppmaning till kommunerna att ansöka om 2008 års utmärkelse lades ut på Ungdomsstyrelsens 
webbplats i maj. Sista anmälningsdag var den 29 augusti. Ungdomsstyrelsen fick in sju 
ansökningar. Dessa ansökningar behandlades dels av en intern referensgrupp med representanter 
från Ungdomsstyrelsens samtliga enheter, dels av en extern referensgrupp, bestående av 
representanter från Sveriges ungdomsråd, Barnombudsmannen, Kristinehamns kommun och 
organisationen Communicare. Utifrån dessa gruppers prioritering av lämpliga kommuner 
nominerades Mora, Umeå och Kungälv. Den interna referensgruppen besökte dessa tre kommuner 
på plats. Den 27 november 2008 valdes slutligen Umeå till årets ungdomskommun 2008. 
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Resultat av insatserna 
I avsnittet bedöms resultatet utifrån den kunskap som myndigheten har tagit fram och förmedlat, 
arbetet med metodutveckling samt dialogen med relevanta aktörer. 
 
En viktig del av Ungdomsstyrelsens verksamhet är att ta fram och förmedla kunskap till våra 
målgrupper. Under 2008 har många kommuner haft möjlighet att ta del av vår kunskap. Genom de 
utbildningsinsatser som genomförts för att förebygga mäns våld mot kvinnor har myndigheten nått 
ut till målgrupper som tidigare inte tagit del av verksamheten. Detsamma gäller satsningen på unga 
föräldrar och erfarenhetsutbytet kring hur deras väg tillbaka till studier och arbete kan underlättas. 
Nya sektorer inom kommunerna och nya personalgrupper har nu fått kontakt med 
Ungdomsstyrelsen. Under 2008 genomförde Ungdomsstyrelsen fler konferenser än någonsin 
tidigare.  
 
Under året har myndigheten fortsatt att ge stöd till kommuner som vill utveckla en 
kunskapsbaserad ungdomspolitik. Efterfrågan på Ungdomsstyrelsens personal att medverka vid 
konferenser och bistå med kunskap i kommuner runt om i landet är också fortsatt stor. Det är 
vanligt att kommunala tjänstemän och politiker vänder sig till myndigheten för att få råd och tips. 
Förfrågningarna rör ofta hur ungas levnadsförhållanden ser ut idag jämfört med tidigare, 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 
genom möten med såväl politiker och tjänstemän som unga. Kontakterna med målgruppen är 
omfattande och efterfrågan på myndighetens kunskap och expertis hög. Dialogen och mötet med 
kommunerna har också lett till att myndigheten blir bättre skickad att möta de behov som finns och 
blir därför en kvalitetssäkring av vårt eget arbete. 
 
Genom arbetet med nätverk och regionala sammanslutningar har myndighetens räckvidd ökat. 
Regionernas ofta samordnande roll har inneburit att Ungdomsstyrelsen nått fler kommuner än vad 
vi annars skulle ha gjort. Samarbetet med regioner har visat sig vara framgångsrikt och är något 
som ska utvecklas vidare. 

2.6 Bedömning av resultat 

Verksamhetsmål: 
Målet för verksamhetsgrenen är att omfattningen och effektiviteten av åtgärder som förbättrar 
ungdomars levnadsvillkor ska öka genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, 
metodutveckling och dialog med myndigheter, kommuner, internationella organ, andra aktörer 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 mot målet. Här redovisas några av de prestationer som genomförts för att nå målet och 
deras utfall. 
 
Uppbyggnad och förmedling av kunskap 
Under 2008 producerade Ungdomsstyrelsen två större utredningar, Ung idag 2008 och Fokus 08. 
Dessa har fått stor uppmärksamhet från målgrupperna tjänstemän, politiker och ideella 
organisationer men också i medierna. Huvudsakligen består dessa publikationer av ny kunskap och 
identifiering av olika åtgärdsområden. 
 
Förutom dessa rapporter har Ungdomsstyrelsen producerat ytterligare 6 skrifter inom 
ungdomsområdet under 2008 samt en stor mängd andra publikationer. Ungdomsstyrelsen har också 
deltagit i ett flertal externa referens- och nätverksgrupper. Myndigheten 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. 
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Omvärldens efterfrågan på myndighetens kunskaper är stor, till exempel har myndigheten tagit 
emot flera internationella besök under året och medierna har visat stort intresse för verksamheten. 
Det som särskilt efterfrågas är kunskap om ungas situation på arbetsmarknaden, ungas inflytande, 
ungas attityder, ungas fritidsvanor samt generell information om den svenska ungdomspolitiken. 
En viktig del av verksamheten har varit att aktivt förmedla den kunskap som producerats under 
2007 och 2008 till målgruppen.  
 
Metodutveckling 
Som en konsekvens av myndighetens forskningsnätverk pågår ett utvecklingsarbete för att hitta 
ändamålsenliga former och metoder för samverkan mellan forskare och praktiker men också för att 
systematiskt knyta forskare till myndighetens egen verksamhet. Forskare har bland annat deltagit i 
att utforma flertalet av de utredningar som genomförts 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. Under året har Ungdomsstyrelsen breddat sitt internationella nätverk, bland annat som en 
effekt av att EU-programmet Ung och aktiv i Europa har nya delprogram som riktar sig mot 
tjänstemän och politiker.  
 
Under året har dialogen med Årets ungdomskommun utvecklats, Kristinehamns kommun har 
medverkat i internationella besök och bidragit med sina erfarenheter och goda exempel nationellt 
och internationellt. Även dialogen med regioner och regionförbund har utvecklats under året och 
nya former för att arbeta med ungdomspolitik har växt fram lokalt och regionalt. 
 
Dialog 
Under året har ett utvecklingsarbete pågått som syftat till att bättre implementera EU:s 
ungdomspolitiska mål, målen i den europeiska ungdomspakten och den nationella 
ungdomspolitikens mål i olika regioner. Arbetet har skett i samarbete med LSU och Sveriges 
Ungdomsråd. Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att ett av de bästa sätten att bidra till att 
uppfylla verksamhetsmålet är att öka andra aktörers kunskap om ungas levnadsvillkor samt om 
målen för nationell och europeisk ungdomspolitik. För att lyckas med det är dialog med andra 
aktörer viktig. Liksom tidigare år har medarbetare på Ungdomsstyrelsen efterfrågats för att hålla 
föredrag om ungdomars levnadsvillkor, ungdomspolitiken generellt och för att presentera och 
diskutera resultaten av myndighetens egna utredningar. 
 
Myndigheten arbetar med att förmedla 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 Ungdomsstyrelsen 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 
Ungdomsstyrelsen är en efterfrågad samarbetspartner. 
 
Samlad bedömning 
De senaste årens prioritering av arbetet med forskningssamverkan har bidragit till en fortsatt 
kvalitetshöjning av verksamheten. Myndighetens samverkan med olika forskningsmiljöer samt 
medverkan i referensgrupper för forskningssamarbete på europeisk nivå har fortsatt under året. 
Arbetet med Ung idag- och Fokusrapporterna har intensifierats under året, framför allt som en del 
av uppföljningssystemet för den nationella ungdomspolitiken. 
 
Ungdomsstyrelsens huvudsakliga verktyg för att bidra till att uppfylla verksamhetsmålet är 
insamling och förmedling av kunskap kring ungas levnadsvillkor, förebyggande och främjande 
metoder samt ungdomspolitikens mål. Under 2008 har systemet för uppföljning av den nationella 
ungdomspolitiken fortsatt att utvecklas och ny kunskap har tagits fram. 
 
Det är Ungdomsstyrelsens bedömning att vi lyckats förmedla kunskap som kan leda till att 
omfattningen och effekten av åtgärder som förbättrar ungas livsvillkor kan öka. 
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3 Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv 

Inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv handläggs och fördelas organisationsstöd till 
nationella ungdomsorganisationer och projektstöd till föreningslivet och andra aktörer inom 
området. Inom verksamhetsgrenen 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. Inom verksamhetsgrenen har projektsatsningar riktade till ungdomar i 
riskmiljöer såsom förebyggande och främjande ungdomsarbete i utsatta områden utvärderats och 
rapporterats. 
 
Verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2008
Kostnader 
Lön inkl MGK 5 836
Övriga driftkostnader 3 297
Summa kostnader 9 133
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1.1 4 333
Ramanslag 17 29:2.101) 3 306
Ramanslag 17 29:2.112) 281
Ramanslag 14 24:1.113) 791
Externa medel enligt nedanstående 
Specifikation 327
Intäkter 22
Summa finansiering 9 060
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 73 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 9. 
1) Avser uppdraget Satsning på ungdomar i riskmiljöer. 
2) Avser uppdraget Administration av uppdraget Satsning på ungdomar i riskmiljöer. 
3) Avser uppdraget Stödja jämställdhetsarbetet inom de nationella minoriteterna 

 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv finansieras även med 
externa medel enligt följande (tkr) 
Externa medel  2008
Uppdrag från Integrations- och jämställdhetsdepartementet 237
Partsrådet 90
Summa extern finansiering 327

 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen Fritid och 
föreningsliv (tkr) 
Lämnade bidrag 2008 2007 2006
Statsbidrag till ungdomsorganisationer, anslagsposten Statsbidrag 
till Ungdomsorganisationer 72 000

 
72 497  73 615

Bidrag till ungdomar i riskmiljöer, anslagsposten, Satsning på 
ungdomar i riskmiljöer 0

 
82 006 29 066

Bidrag till ungdomar i riskmiljöer, anslagsposten Satsning på 
ungdomar i riskmiljöer, återbetalning av bidrag -320

 
0 0

Bidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter för 
jämställdhetsprojekt *) 1 250

 
0 0

Bidrag till riksorganisationer för allmänna samlingslokaler, 
anslagsposten Ungdomars nyttjande av samlingslokaler 0

 
0 4 000

Utbetalda bidragsmedel med medel från AB Svenska Spel**) 147 955 49 143 
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 220 885 203 646 106 681

**) Avser uppdraget Stödja jämställdhetsarbetet inom de nationella minoriteterna. 
*) Ungdomsstyrelsen har beslutat om ändrade redovisningsprinciper för hanteringen av fördelningen av bidrag med medel från AB Svenska Spel. Tidigare 
har bidragen bokförts som Övriga skulder i balansräkningen. Från och med 2008 redovisas bidragen som  transfereringar i kontoklass 7 i resultaträkningen. 
Ungdomsstyrelsen har redovisat jämförelsevärden för bidragsgivningen för 2007 i kolumnen ovan. Se även avsnitt 9 Ekonomisk redovisning. 
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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 
området ungdomars fritids- och kulturliv. 
 
Återrapportering:  
Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer:  
 
• Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller 

etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder. 
• Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.  
 
Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels 
vinst som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter:  
 
• Redovisning av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även uppbär 

statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder. 
• Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att 

stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för 
statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.  

 
Redovisning av antalet ansökningar till Ungdomsstyrelsen när det gäller projektbidrag. 
Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt 
projektbidrag hos myndigheten.  
 
Redovisning av myndighetens insatser inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv samt 
bedömning av resultatet av insatserna i förhållande till verksamhetsgrenens mål.  

3.1 Fördelning av statsbidrag 

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer 
 
Genomförande och utfall: 
 
3.1.a Fördelning av statsbidrag 2008, 2007 och 2006 

 2008 2007 2006 

 
Kategorier 

 
Antal org. Bidrag, kr Antal org. Bidrag, kr

 
Antal org. Bidrag, kr

Strukturbidrag 44 51 775 159 43 51 758 470 47 56 146 777

Utvecklingsbidrag 6 2 916 000 5 2 450 000 9 3 891 213

Etableringsbidrag 15 5 880 000 11 4 345 000 9 3 127 680

Särskilt bidrag 26 8 528 780 29 11 243 417 22 7 450 000

Särskilt bidrag till  
resurskrävande 
verksamhet 

 
12 2 900 000 12 2 700 000

 
12 3 000 000

Summa  71 999 939 72 496 887  73 615 6701)

1) Enligt regleringsbrevet för bå 2006 tilldelades Ungdomsstyrelsen 72 755 000 kr på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer. Att summan 
ovan är högre beror på överförda medel från 2004 (97 145 kr) och 2005 (763 525 kr). Dessa medel fördelades till ungdomsorganisationerna i december 
2006. 
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Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller  
etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder 
 
Genomförande och utfall: 
Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag 
sker i tabell 3.1.b. Av praktiska skäl redovisas även överskottet från AB Svenska Spel i tabellen, se 
vidare avsnitt 3.2. 
 
3.1.b Fördelning av struktur-, utvecklings- och etableringsbidrag per organisation med 
jämförelse över tre år och överskottet från AB Svenska Spel 2008 

Organisationer 
Bidrag 

2008

Överskottet
från Sv. 

Spel 2008

 
Bidrag 

2007  
Bidrag 
20061)

Solidaritetsorganisationer  
CISV Sverige 593 096 1 126 882 490 000 432 357 
Rädda Barnens Ungdomsförbund 588 982 1 119 066  
Röda Korsets Ungdomsförbund  490 000 432 357 
  
Religiösa organisationer  
Credo – Sv Evangeliska student- 
och gymnasistförening 392 000 744 800 

 

Evangeliska Frikyrkan   1 125 665 
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 1 696 144 3 222 674   2 089 178 
KFUK-KFUMs Scoutförbund 1 004 540 1 057 570 
KFUK-KFUMs Triangelförbund 970 931 1 844 769   742 117 
Ny Generation Elev- och  
Studentorganisation 1 999 425 3 798 907 

 
1 885 399 1 486 815 

Pingst ung (PU) 1 399 336 2 658 739 1 802 583 1 767 805 
Riksförb. Sveriges Unga Katoliker 486 000 923 400 490 000  606 296 
SALT – barn och unga i EFS  955 530 1 815 507 1 221 869 1 150 426 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 392 000 744 800 395 000 
Sv. Baptisternas Ungdomsförbund  486 000 923 400 490 000 432 357 
Svenska Kyrkans Unga 1 591 399 1 817 208 
Svenska Missionskyrkans Ungdom  2 194 895 4 170 300 2 322 209 2 271 950 
Sveriges Unga Muslimer 670 278 1 273 528 633 790 
Syrisk Ortodoxa Kyrkans  
Ungdomsförbund  757 704 1 439 637 

 
783 576 794 690 

Ungdomsinitiativet inom Syrisk-
Ortodoxa Ärkestiftet 392 000 744 800 

 
395 000 347 520 

  
Politiska organisationer  
Centerpartiets Ungdomsförbund  392 000 744 800 395 000 347 520 
Grön Ungdom 392 000 744 800  347 520 
Kristdemokratiska 
Ungdomsförbundet  

807 403 1 534 066 634 444 596 383 

Liberala Ungdomsförbundet 395 000 347 520 
Moderata Ungdomsförbundet 847 181 1 609 644 946 903 937 917 
Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund, SSU 392 000 744 800 

 

  
Org. för funktionshindrade  
Förbundet Unga Rörelsehindrade 421 937 801 680  406 175 
Riksorg. Unga Reumatiker   429 633 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 624 573 1 186 688 605 590 583 818 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  420 857 799 628  419 505 
Unga Allergiker 462 953 879 611 452 386 466 325 
Unga Hörselskadade 434 456 825 466 440 236 408 308 
  
Org. bildade på etnisk grund  
ALBAKOS – Albanska Ungdoms 
Center 

 
395 000 432 357 

Assyriska Ungdomsförbundet 606 231 1 151 838 675 301 
Bosnien-Hercegovinas Muslimska  
ungdomsförbund (BeMUF) 

 
611 615 583 008 

Bosnisk-Hercegovinska  
ungdomsförbundet i Sverige 392 000 744 800 

 
 

Grekiska Ungdomsförbundet  392 000 744 800 395 000 347 520 
Kurdistans Demokratiska 
Ungdomsförbund i Sverige 

 
347 520 

Serbiska Ungdomsförbundet 602 736 1 145 198 608 601 573 737 
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Serbiska Ungdomsorganisationen  486 000 923 400 637 755 647 916 
Somalisk-Svenska 
Ungdomsriksförbundet, SSUF 392 000 744 800 

 

Syrianska Ungdomsförbundet  882 712 1 677 153 820 981 787 567 
Turkiska Ungdomsförbundet 637 896 1 212 002 634 229 572 483 
  
Nykterhetsorganisationer  
IOGT-NTOs Juniorförbund 1 561 029 2 965 954 1 672 032 1 716 663 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund 
(MHF-Ungdom) 653 723 1 242 074 

 
668 865 432 357 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 760 034 1 444 064 755 864 703 500 
Svenska Frisksportförbundet 642 768 1 221 259 662 281 639 775 
Sveriges Blåbandsungdom 392 000 744 800 395 000 432 357 
Ungdomens Nykterhetsförb. UNF 814 685 1 547 902 813 201 854 048 
  
Miljöorganisation  
Fältbiologerna  392 000 744 800 395 000 432 357 
  
Kulturorganisationer  
Amatörteaterns Riksförbund, ATR 486 000 923 400 763 514 
Kontaktnätet 822 166 1 562 116 892 319 1 069 493 
Musik- och Kulturföreningarnas 
Samarbetsorg., MoKS 699 323 1 328 713 

 
757 534 723 890 

Riksförbundet Unga Musikanter 2 441 665 4 639 163 2 259 617 2 225 808 
UNGiKÖR  770 128 1 463 244 775 888 625 436 
  
Intresseorganisationer  
Förbundet Ung Företagsamhet 1 055 356 2 005 175 983 394 851 156 
Riksförbundet Goodgame 392 000 744 800  347 520 
Sveriges Elevråds 
Centralorganisation – SECO, f.d. 
Elevorganisation 

2 622 967 4 983 638 
 

1 889 957 931 615 

Sveriges Hundungdom 882 370 1 676 503 900 579 831 658 
Unga Örnars Riksförbund 1 289 908 2 450 825 1 399 786 1 406 264 
Unglottornas Riksorganisation  347 520 
  
Hobbyorganisationer  
Förbundet Aktiv Ungdom 1 930 716 3 668 361  1 667 840 
Förbundet Unga Forskare  392 000 744 800 395 000 432 357 
Sveriges Frimärksungdom 486 000 923 400 490 000 626 778 
Sveriges Roll- och 
Konfliktspelsförbund, SVEROK 5 425 319 10 308 106 

 
6 045 705 7 295 338 

Sveriges Schackförbund 1 365 630 2 594 696 1 428 541 1 532 939 
  
Friluftsorganisationer  
Riksförbundet Sveriges 4H 1 163 868 2 211 348 1 364 335 1 364 028 
Svenska Scoutförbundet 3 080 872 5 853 658 2 980 762 3 114 016 
  
Aktieägarorganisation  
Sveriges Unga Aktiesparares  
Riksförbund 649 033 1 233 162 

 
662 016 612 695 

  
Annan typ av organisation  
Booster riksförbund, f.d. Tech group   392 000 744 800 395 000 347 520 
Förbundet Skog och Ungdom  646 808 1 228 935 653 316 617 079 
Förbundet Vi Unga 1 032 055 1 960 905 1 129 472 1 078 124 
Föreningen Nordens 
Ungdomsförbund, FNUF 392 000 744 800 

 
395 000 

Riksorganisation Ungdom mot 
Rasism 

584 076 1 109 744 618 102 432 357 

Skytterörelsens 
Ungdomsorganisation 

2 305 404 4 380 268 2 612 418 2 608 729 

Sveriges Ekonomiföreningars 
Riksorganisation, SERO 486 000 923 400 

 
755 566 727 410 

Summa 60 571 159 115 085 196 58 553 470 63 165 670
1) För bå 2006 har ett överskott uppkommit på anslagsposten statsbidrag till ungdomsorganisationer som beror på att medel som avsatts för löpande 
ansökningar 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 kronor, omfördelades proportionerligt på tidigare beviljat statsbidrag för 2006. 
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Inför bidragsåret 2008 redovisade dessa organisationer totalt 465 705 medlemmar i åldersgruppen 
7−25 år. Motsvarande antal för 2007 var 480 762 och för 2006 redovisades 576 944 medlemmar i 
denna åldersgrupp. Förändringarna beror framförallt på skillnader i antalet organisationer som har 
sökt och beviljats statsbidrag på dessa nivåer. Kontrollen av ungdomsorganisationernas uppgifter 
om antalet medlemmar bygger på att de granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån 
riktlinjer som har fastställts av Ungdomsstyrelsen. 
 
3.1.c Summering av organisationernas rapporterade medlemsantal, uppdelat på kön 
och ålder, med jämförelse över tre år  

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

2008 115 763 117 103 101 103 131 736
2007 120 885 141 925 89 847 128 105
2006 165 614 175 191 88 459 147 680

 
I tabell 3.1.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. 
Redovisningen av ålder och kön kan inte direkt jämföras med det totala medlemsantalet då vissa 
organisationer 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 3.1.d redovisas hur det särskilda bidraget har fördelats mellan olika organisationer. Av 
praktiska skäl redovisas även överskottet från AB Svenska Spel i tabellen, se vidare avsnitt 3.2. 
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3.1.d Fördelning av särskilt bidrag per organisation med jämförelse över tre år och 
överskottet från AB Svenska Spel 2008, kronor 

Organisationer 
Bidrag 

2008

Överskottet
från Sv. 

Spel 2008

 
Bidrag 

2007 Bidrag 2006 
Solidaritetsorganisationer   
Rädda Barnens Ungdomsförbund 150 000 300 000 
Röda Korsets Ungdomsförbund 367 500 698 250   
   
Religiösa organisationer   
Credo − Sveriges evangeliska 
student- och gymnasistförening 

 
150 000 

 
300 000 

Evangeliska Frikyrkan UNG 412 990 784 681 825 979  
KFUK-KFUMs Idrottsförbund 1 532 975  
KFUK-KFUMs Scoutförbund 753 405 1 431 470   
KFUK-KFUMs Triangelförbund 544 543  
Svenska Kyrkans Unga 1 193 549 2 267 743   
Sveriges Unga Muslimer  400 000 
   
Politiska organisationer   
Grön Ungdom 255 000  
Liberala Ungdomsförbundet 296 250 562 875   
   
Org. för nationella minoriteter   
Judiska Ungdomsförb. i Sverige (JUS)   300 000 570 000 300 000 300 000 
Romska Ungdomsförbundet                 300 000 570 000 300 000 300 000 
Sverigefinska Ungdomsförbundet 300 000 570 000 300 000 300 000 
Sáminuorra                                        300 000 570 000 300 000 300 000 
     
Org. för funktionshindrade     
De Unga med Neurologiska 
funktionshinder (DUNS)                 50 000 95 000 

 
100 000 

 
200 000 

DövBlind Ungdom                            100 000 190 000 100 000 200 000 
Förbundet Unga Rörelsehindrade 298 039  
Förbundet Ung med Psoriasis 112 500 213 750 225 000 300 000 
Riksförb. Ungdom för Social hälsa, 
RUS  150 000 285 000 

 
300 000 

 
300 000 

Riksorg. Unga Reumatiker 157 625 299 488 315 251  
Riksorg. Unga Synskadade                300 000 570 000 300 000 300 000 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 307 820 419 505 
Unga RBU-are                                  75 000 142 500 150 000 300 000 
   
Org. bildade på etnisk grund   
ALBAKOS − Albanska Ungdoms 
Center                                      

296 250 562 875   

Assyriska Ungdomsförbundet             400 000 
Bosnisk-Hercegovinska  
ungdomsförbundet i Sverige 

  
400 000 

Bosnien-Hercegovinas Muslimska  
ungdomsförbund (BeMUF) 

458 711 871 551   

Kurdistans Demokratiska  
Ungdomsförbund i Sverige 127 500 242 250 

 
255 000 

 

   
Intresseorganisationer   
RFSL Ungdom (Riksf. För sexuellt 
likaberättigade) 300 000 570 000 

 
300 000 

 
300 000 

Riksförbundet Goodgame 255 000 347 520 
Sveriges elevråd − SVEA 400 000 760 000 400 000 400 000 
Ung Media Sverige 300 000 570 000 300 000 300 000 
Unglottornas Riksorganisation 127 500 242 250 255 000 347 520 
   
Hobbyorganisationer   
Förbundet Aktiv Ungdom 1 223 810 1 667 840 
   
Annan typ av organisation   
Fritidsforum − Riksförb. Sv. Fritids- 
och Hemgårdar                     

700 000 1 330 000 900 000  
1 000 000 

Sveriges Förenade HBTQ-
studenter, SFQ                                

300 000 570 000 300 000 300 000 

Sveriges Ungdomsråd                       350 000 665 000 300 000 300 000 
Ungdomsförbundet för mångfald  250 000 
Summa 8 528 780 16 204 683 11 243 417 7 450 000 
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3.1.e Fördelning av särskilt bidrag för resurskrävande verksamhet bidragsåren 2008, 
2007 och 2006, kronor 
Organisationer 2008 2007 2006 
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 
Förbundet Ung med psoriasis  200 000 200 000  200 000 
Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa (RUS)/RSMH 200 000 200 000 200 000 
Riksorganisationen Unga Reumatiker   200 000 200 000 300 000 
Riksorganisationen Unga Synskadade                         200 000 200 000 200 000 
Svenska Celiakiungdomsförbundet 300 000 300 000 300 000 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund  300 000 200 000 300 000 
Unga Allergiker  300 000 300 000 300 000 
Unga Hörselskadade  300 000 300 000 300 000 
Unga RBU-are                                                           200 000 200 000 200 000 
Summa 2 900 000 2 700 000 3 000 000 

 

3.2 Fördelning av AB Svenska Spels vinst 

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels 
vinst som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter 
 
Genomförande och utfall:  
Fördelning av Svenska Spel-medel 2008, 2007 och 20061), kronor 
 2008 2007 2006 

 
Kategorier Bidrag milj kr Bidrag milj kr

 
Bidrag milj kr 

Till ungdomsorganisationerna som 
uppbär struktur- utvecklings- och 
etableringsbidrag 

115,1 93,7
 

121,4 

Till ungdomsorganisationerna som 
uppbär särskilt bidrag 16,2 18,0

 
8,7 

Projektstöd 13,7 21,9 20,3 

Summa 145,0 133,6 150,4 
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 
 
Genomförande och utfall: 
Av praktiska skäl redovisas fördelningen av medel från AB Svenska Spel i tabellerna 3.1.b och 
3.1.d, se vidare avsnitt 3.1. 
 
Av överskottet från AB Svenska Spel 2007 på 153,9 miljoner kronor utbetalades i december 2007 
och januari 2008 sammanlagt 131,3 miljoner kronor till de ungdomsorganisationer som var 
berättigade till statsbidrag i form av struktur-, utvecklings-, etablerings- eller särskilt bidrag. 
Bidragsfördelningen avsåg verksamhetsåret 2008. Bidragets storlek beräknades till 190 procent av 
organisationernas beviljade statsbidrag för bidragsåret 2008.  
 
I tabellerna 3.1.b och 3.1.d redovisas det bidrag Ungdomsstyrelsen fick att fördela 2007 och som 
utbetalades till ungdomsorganisationerna under december 2007 och januari 2008. Bidraget avsåg 
dock verksamhetsåret 2008. 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 2008. 
 
Redovisning av antalet medlemmar fördelat på ålder och kön sker i tabell 3.1.c. 
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Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att stödja 
nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag 
och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser 
 
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 2008 fördelades 13,7 miljoner kronor. Fördelning av dessa 
medel redovisas under avsnitt 3.3 och 3.5.  

3.3 Sökta och beviljade projektbidrag 

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

 2008 2007 2006 

 
Projekt 

Antal 
sökta

Belopp Antal 
sökta 

Belopp Antal 
sökta 

Belopp

  

Medel ur Allmänna 
arvsfonden till ungdomars 
utanförskap på 
arbetsmarknaden1) 

 
 
 

31 5 200 000
Medel ur Allmänna 
arvsfonden till 
Navigatorcentra1) 13 4 722 800

 
 

22 4 921 000
Projektbidrag till 
kommunala 
Navigatorsverksamhet1)  10 1 180 000

 
 

13 2 149 400
Bidrag till Nätverk för 
ungdomsfrågor 8 800 0002) 20 800 0002)

 

Medel ur Allmänna 
arvsfonden till 
ungdomssamarbete i 
österled1)   

 
 
 

64 5 223 257
Projektbidrag (medel från 
överskottet från AB 
Svenska Spel, 15 %) 91 13 730 0003) 129 21 943 410

 
 

156 20 287 500
Förebyggande och 
främjande 
ungdomsverksamhet: 
- Projektsbidrag till 
kompetens- och 
kvalitetsutveckling 
- Projektbidrag till 
utveckling av drogfria 
mötesplatser 
-Projektbidrag till ideella 
organisationers ungdoms- 
verksamhet 

146

53

94

52 407 456

10 144 000

14 809 500

 
 
 
 
 

101 
 
 

46 
 
 

103 

25 272 800

4 986 000

5 350 000
1)Dessa medel hanterades inom verksamhetsgrenarna Nationell och Kommunal ungdomspolitik respektive verksamhetsgrenen Internationellt 
ungdomssamarbete, men Ungdomsstyrelsen har valt att samlat redovisa samtliga projektsatsningar ur Allmänna arvsfonden under detta 
återrapporteringskrav. 
2) Dessa medel belastar konto för överskottet från Svenska Spel (300 000 kr) och konto för att stimulera utveckling av kommunal ungdomspolitik  
(500 000 kr). 
3) Inkluderar 300 000 kr som utbetalats i bidrag till Nätverk för ungdomsfrågor (se även not 2). 
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Geografisk spridning, antal ansökningar och beviljade ansökningar gällande 
projektbidrag. 
 
Län 

Sökta 
projekt 2008

Sökta 
projekt 2007

Sökta 
projekt 2006 

Blekinge  1 8 6 

Dalarna 3 8 6 

Gotland  4 1 

Gävleborg  1 8 14 

Halland  5 3 

Jämtland  6 5 

Jönköping  4 10 11 

Kalmar  3 22 13 

Kronoberg  6 18 

Norrbotten 1 20 21 

Skåne 15 63 77 

Stockholm 40 134 166 

Södermanland 1 14 6 

Uppsala  2 11 13 

Värmland 1 13 13 

Västerbotten 6 17 20 

Västernorrland 1 9 12 

Västmanland  1 9 11 

Västra Götaland 13 68 86 

Örebro  1 5 15 

Östergötland 5 25 19 

Summa 99 465 536 

 
Andel sökande som inte tidigare hade sökt projektbidrag av överskottet från AB Svenska Spel var 
47 procent (43 organisationer) 2008. Motsvarande andel som inte tidigare hade sökt projektbidrag 
för 2007 var 41 procent (53 organisationer) för 2006 var det 52 procent (80 organisationer).  

3.4 Myndighetens insatser inom fritid och föreningsliv  

Redovisning av myndighetens insatser inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv samt 
bedömning av resultatet av insatserna i förhållande till verksamhetsgrenens mål 
 
Genomförande och utfall: 
Insatser har genomförts inom följande olika områden: 
 
Statsbidrag till ungas egen organisering   
Arbetet med organisationsbidraget handlar om att förvalta och utveckla det nationella 
bidragssystemet till ungdomsorganisationer. Vidare innebär det att förbättra rutiner för 
handläggning och kvalitetssäkring av ansökningar samt olika informationsinsatser som till exempel 
möten och konferenser med ungdomsorganisationer. 
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Information och samråd med målgruppen 
Under året fortsatte informationsarbetet om hur statsbidragssystemet är uppbyggt. 
Informationsbroschyren med styrdokumenten och enkla förklarande texter och Ungdomsstyrelsens 
webbplats var viktiga verktyg i detta arbete. En konferens för ungdomsorganisationerna 
genomfördes under våren 2008 för att ge möjlighet att diskutera kraven i statsbidragssystemet. En 
annan konferens riktad direkt till ungdomsorganisationernas anlitade auktoriserade eller godkända 
revisorer genomfördes också under våren 2008. Där gavs möjligheter att diskutera kraven på 
revisorernas granskning och bestyrkande av uppgifter i organisationernas ansökningshandlingar. 
Vidare medverkade myndigheten i en konferens för ungdomsorganisationerna under hösten 2008 
för att ge möjlighet att diskutera förslag på förändrade bidragsregler och lämna önskemål och 
förslag på hur kraven i ett framtida statsbidragssystem skulle kunna se ut.  
 
Fördjupad prövning 
Under året har en fördjupad prövning genomförts av verksamheten i de ungdomsorganisationer 
som får statsbidrag. Syftet är att pröva om verksamheten bidrar till att uppfylla 
bidragsförordningens mål för statsbidraget. Genom prövningen fick organisationerna redovisa hur 
verksamhetens utveckling överensstämmer med de övergripande fem målen för statsbidraget. De 
fick också beskriva vilka konkreta mål de har formulerat utifrån statsbidragets övergripande fem 
mål. Dessa konkreta mål ska organisationerna utvärdera om tre år när det är dags för en ny 
fördjupad prövning.  
 
Utökad kontroll 
För att bekräfta att organisationen uppfyller statsbidragets villkor och att upplysningarna i ansökan 
är korrekta genomför Ungdomsstyrelsen årligen och utöver den ordinarie kontrollen en utökad 
kontroll av minst fem organisationer. Under 2008 valdes tolv organisationer ut för en sådan 
kontroll där Ungdomsstyrelsen granskar utvalda lokalavdelningars stadgar, 
verksamhetsredovisningar och årsmötesprotokoll och kontrollerar att dessa innehåller den 
information som krävs för ett godkänt underlag enligt förordning och föreskrift.  
 
Utredning om statsbidraget till ungas egen organisering 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 bidragit aktivt till utredningen om bidrag till 
ungdomsorganisationer. Myndigheten har deltagit i den referensgrupp som utredningen haft knuten 
till sig. Vidare har Ungdomsstyrelsen bidragit med underlag till utredningens arbete och svarat på 
många frågor om det nuvarande systemet och arbetssättet.  
 
Referensgrupp 
Under året har myndigheten etablerat referensgrupper i anslutning till bidragsgivningen. 
Referensgruppen som tillsatts inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv har haft två 
sammanträden. Referensgrupperna har bildats för att bidra med särskild kompetens till 
Ungdomsstyrelsen i arbetet med statsbidragen. Referensgruppens roll är att vara rådgivande och 
stärka kvaliteten i arbetet med hanteringen av bidraget och kunskapsuppbyggnaden runt stödet till 
föreningslivet.  
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Projektstöd till ungdomars fritid och organisering  
Arbetet med projektstöd för ungdomars fritid och organisering innebär att fördela 15 procent av AB 
Svenska spels överskott till organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de regler 
som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och 
stiftelser. Stödformen syftar till att utveckla ungas kultur- och fritidsverksamheter samt till att 
stärka ungas egen organisering. Under 2008 har myndigheten prioriterat satsningar som syftar till 
att bryta utanförskap bland unga, insatser i utsatta områden samt insatser för att stärka 
kunskapsutvecklingen kring ungdomsarbete och om ungas livssituation. I syfte att nå ut bättre till 
föreningslivet med information om satsningen har myndigheten under 2008 tagit fram ett 
informationsblad samt utvecklat informationen som finns om satsningen på myndighetens 
webbplats. Ungdomsstyrelsen har även påbörjat utvecklingen av ett nytt verktyg på webbplatsen 
där metoder och erfarenheter från utvecklingsprojekten ska synliggöras. 
 
Uppföljning och utvärdering av projektstöd till ungdomar i riskmiljöer 
Under året har myndigheten genomfört ett uppföljnings- och utvärderingsarbete vilket bland annat 
har inneburit att granska och utvärdera rapporterade projektsatsningar riktade till ungdomar i 
riskmiljöer såsom förebyggande och främjande ungdomsarbete i utsatta områden. 
Bidragsgivningen i satsningen avslutades under 2007 och ingår därför inte i denna bedömning. 
Resultaten av satsningen har förmedlats vid ett antal konferenser och lokala möten. 
 
Forskningsprojekt, olika utredningar och utvärderingar och inte minst den erfarenhet som 
utvecklats i projekten som genomförts har lett till kunskapsutveckling Vidare har många av de 
skrifter som tagits fram genom satsningen bidragit till en ökad metodutveckling inom området. 
Satsningen om ungdomar i riskmiljö slutredovisades i särskild ordning den 3 november 2008.  
 
Projektstöd för jämställdhetsarbetet bland nationella minoriteter  
Under året har Ungdomsstyrelsen fått ett nytt regeringsuppdrag som innebär att stödja 
jämställdhetsarbetet bland nationella minoriteter. Det har inneburit att kontaktytorna till de 
nationella minoritetsorganisationer som arbetar med jämställdhetsfrågor har utvecklats. Genom 
satsningen har även ett samarbete utvecklats mellan vissa av organisationerna. Till exempel har 
samerna och tornedalingarna sökt och beviljats bidrag för ett gemensamt projekt. Uppdraget ska 
avrapporteras i särskild ordning till Regeringskansliet (Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet) senast den 31 december 2010. En delrapport ska lämnas senast den 1 
mars 2009 med en lägesbeskrivning av uppdraget. 
 
Värdegrundswebben 
Under året har Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag och startat ett arbete med att driva och utveckla 
webbplattformen www.dialogvärdegrund.nu. En styrgrupp har bildas med representanter från 
Ungdomsstyrelsen och Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Styrgruppen ska besluta om 
framtida utveckling av webbplattformen. Ungdomsstyrelsen ska redovisa en uppföljning av 
effekterna av uppdraget senast den 30 juli 2010. Uppdraget slutredovisas vid utgången av 2010.  
 
En bedömning av resultatet för dessa insatser i förhållande till verksamgrenens mål görs under 
avsnitt 3.5.  
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3.5 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället 
genom bidragsgivning till ungdomars egen organisering samt uppbyggnad och förmedling av 
kunskap och stöd till metodutveckling inom området ungdomars fritid och kulturliv.  
 
Statsbidrag för ungas egen organisering 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 fördelat statsbidrag och överskott av medel från AB Svenska 
Spel till statsbidragsberättigade ungdomsorganisationer. Eftersom en stor del av bidraget kommer 
från överskottet från AB Svenska Spel är beslut om den framtida spelregleringen med 
konsekvenser av stor betydelse för ungdomsorganisationernas utveckling.  
 
De nuvarande föreskrifterna för statsbidraget har nu tillämpats vid tre ansökningstillfällen och 
myndigheten bedömer att en viss förbättring i organisationernas underlag i samband med ansökan 
och redovisning kan konstateras.  
 
Ungdomsstyrelsen kan också konstatera att fler organisationer ser över sin verksamhet för att 
anpassa den efter de nuvarande bidragsreglerna. 
 
Ungdomsstyrelsen följer årligen organisationernas utveckling av andelen unga i organisationernas 
centralt beslutande organ. Sedan 2004 har andelen unga i de beslutande organen ökat. 
Bedömningen är att Ungdomsstyrelsens arbete med att följa utvecklingen av andelen unga i de 
beslutande organet har lett till att fler medlemmar i åldern 7–25 år valts in i sina respektive centrala 
styrelser. Utifrån denna bakgrund är Ungdomsstyrelsens bedömning att bidragsgivningen har lett 
till en ökad ungdomsdelaktighet i organisationerna. 
 
Bara genom att engagera sig i en ungdomsorganisation kan medlemmarna få kunskap i att praktiskt 
utöva demokrati och via demokratiska former vara med och lösa eller verka för en förbättring av 
olika samhällsproblem. Vidare är myndighetens bedömning att många av organisationerna 
använder den fördjupade prövningen för att utveckla den egna verksamheten inom målens 
områden: demokrati, jämställdhet, jämlikhet, engagera fler och meningsfull fritid.  
 
Projektstöd för ungas fritid och organisering 
Under året har flera av de organisationer som tidigare beviljats ett projektbidrag med syfte att 
utveckla och utöka sin verksamhet för att kunna uppnå nivån för ett statsbidrag för 
ungdomsorganisationer uppnått sitt mål. Exempel på sådana organisationer som nu lever upp till de 
villkor som ställs för ett statsbidrag till ungdomsorganisationer kan nämnas Internationellt 
kulturutbyte (IKU) och Jagvillhabostad.nu.  
 
I enlighet med målet för verksamhetsgrenen är Ungdomsstyrelsens bedömning att den nuvarande 
formen för projektstödet mycket väl stärker ungdomars delaktighet och inkludering i samhället. 
Projektstöd kan i nuvarande form gå till projekt som syftar till att utveckla ungas kultur- och 
fritidsverksamheter, till att stärka ungas egen organisering samt till satsningar som tar tillvara ungas 
perspektiv och där unga är delaktiga i verksamheten.  
 
Myndigheten har under året prioriterat satsningar som syftar till att bryta utanförskap bland unga, 
insatser i utsatta områden samt insatser för att stärka kunskapsutvecklingen kring ungdomsarbete 
och om ungas livssituation för att på så sätt bidra till att öka ungas inkludering i samhället. 
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Ungdomsstyrelsen kan konstatera att efterfrågan på projektstödet för ungas fritid och organisering 
är fortsatt stort (129 ansökningar 2007 och 91 ansökningar 2008) trots att myndigheten inte har 
prioriterat informationsinsatser kring bidraget. Med detta som utgångspunkt gör Ungdomsstyrelsen 
bedömningen att det finns en stor potential att utveckla projektstödet och därigenom ytterligare 
bidra till att stärka ungas delaktighet och inkludering i samhället. 
 
Bedömning av resultat för projektsatsningen fritid och organisering redovisades även i särskild 
ordning den 10 december 2008 (dnr 131-768/07).  
 
Sammantaget gör Ungdomsstyrelsen bedömningen att myndighetens insatser för att stödja 
ungdomsorganisationerna genom statsbidraget har stärkt ungas delaktighet och inkludering i 
samhället.  
 
Uppbyggnad och förmedling av kunskap 
Ungdomsstyrelsen får många förfrågningar kring metoder och erfarenheter från pågående och 
avslutade projekt. Ungdomsstyrelsens bedömning är att den kontinuerliga kunskapsöverföring som 
idag sker via personliga kontakter behöver bli mer systematiserad och självhanterande. För att 
stärka Ungdomsstyrelsens arbete kring förmedling av kunskap har myndigheten påbörjat en 
utveckling av ett nytt verktyg på myndighetens webbplats där metoder och erfarenheter från 
utvecklingsprojekten kommer att synliggöras. 
 
Uppbyggnad och förmedling av kunskap och stöd till metodutveckling är en viktig del av 
verksamhetsgrenens mål. Det handlar om att ta fram och förmedla relevant kunskap till dem som 
arbetar med ungdomar inom fritidsområdet och i föreningar. Ungdomsstyrelsen har under året väl 
svarat mot denna del av målet genom stöd till ungas fritid och organisering samt arbete inom den 
särskilda satsningen på unga i riskmiljöer. Ungdomsstyrelsens bedömning är att behovet av 
kunskap inom detta område är stort och att potentialen för ökad måluppfyllelse genom ökade 
insatser är hög. 
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4 Verksamhetsgren Internationellt 
ungdomssamarbete  
Inom verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete har projektmedel från EU:s 
utbytesprogram Ung och aktiv i Europa handlagts och fördelats under 2008 enligt förordning (SFS 
1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen och programmet. Dessutom ingår att ansvara för 
det europeiska nätverksprojektet SALTO Information Resource Center (IRC), Eurodesk Sweden 
samt att utveckla ett samarbete om ungdomspolitiken med turkiska myndigheter och organisationer 
finansierat med medel från Sida.  
 
Bidragsgivningen kompletteras med stöd till och kompetensutveckling av verksamma aktörer inom 
ungdomsområdet. Inom verksamhetsgrenen genomförs även erfarenhetsutbyte kring europeisk 
ungdomspolitik samt metodutveckling kring interkulturell samverkan.  
 
Verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete, totala kostnader och 
finansiering i tkr 
 Budgetår 2008 
Kostnader  

Lön inkl MGK 10 107 
Övriga driftkostnader 4 731 
Summa kostnader 14 838 
  

Finansiering  
Ramanslag 17 29:1.1 3 766 
Ramanslag 17 29:2.2 2 618 
Externa medel enl. spec. 8 278 
Intäkter 103 
Summa finansiering 14 765 

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 73 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 9. 
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete  
finansieras även med externa medel enligt följande (tkr) 
Externa medel 2008 
EU-programmet Ung och aktiv i Europa, EU-medel 2 353 
SALTO Information Resource Center (IRC), EU-medel 1 151 
Projekt, Programmet kring utbyte med utvecklingsländer, medel från Sida 23 
Projekt, Samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det ungdomspolitiska 
området, medel från Sida 

 
2 235 

Delprogram TCP, Programmet Ung och aktiv i Europa,  EU-medel 1 631 
Informationsdatabasen Eurodesk, EU-medel 510 
Informationsdatabasen Eurodesk, Medel från Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet 

 
286 

Partsrådet 89 
Summa extern finansiering 8 278 

 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen  
Internationellt ungdomssamarbete (tkr) 
Lämnade bidrag 2008 2007 2006 
Bidrag till pilotprojekt kring utbyte med utvecklingsländer, 
medel från Sida 283

 
1 459  

 
2 597 

Bidrag fördelade inom Programmet Ung och aktiv i Europa, 
EU-medel (2007-2013) 17 509

 
10 270 

  

Bidrag fördelade inom Programmet Ungdom, EU-medel 
(2000-2006) 591

 
7 786 

  

Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 18 383 19 515 2 597  
Ungdomsstyrelsen beslutade år 2007 om ändrade redovisningsprinciper för bidragshanteringen inom EU-programmen Ung och aktiv i Europa (2007-2013) 
och Ungdom (2000-2006). Tidigare bokfördes bidragen som Övriga skulder i balansräkningen. Från och med år 2007 redovisas bidragen som 
transfereringar i kontoklass 7 i resultaträkningen. Med anledning av ändrad redovisningsprincip från år 2007, redovisas inte jämförelsevärden för år 2006 
avseende bidragsgivningen inom programmen. 
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Verksamhetsmål:  
Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till 
internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte, internationell samverkan samt stöd till 
metodutveckling inom det internationella ungdomssamarbetet. 
 
Återrapportering: 
• Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade 

ansökningar inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa samt de deltagandes fördelning på 
ålder och kön. 

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

• Redogörelse för beviljade projekts geografiska spridning i landet. 
• Redovisning av myndighetens insatser inom internationellt ungdomssamarbete samt bedömning 

av resultatet i förhållande till målet för verksamhetsgrenen. 
• Redogörelse för myndighetens verksamhet och kontakter inom ramen för Eurodesk. 
 
År 2007 var det första året med EU-programmet Ung och aktiv i Europa (2007-2013). Programmet 
skiljer sig från det tidigare EU-programmet Ungdom på flera punkter. Nya delprogram har 
tillkommit, några har integrerats i redan existerande och förutsättningarna för ansökan och 
finansiering av projekt har ändrats. Jämförelser är därför endast relevanta med år 2007. För 
Eurodesk är 2008 det första året Ungdomsstyrelsen har uppdraget.  

4.1 Antalet ansökningar inom Ung och aktiv i Europa 

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade 
ansökningar inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa samt de deltagandes fördelning på ålder 
och kön 
 
Genomförande och utfall: 
 
Antal inkomna och beviljade ansökningar 
Delprogram 
 

Sökt 
2007

Beviljat 
2007

Sökt 
2008

Beviljat 
2008 

1.1 Ungdomsutbyte 108 39 77 30 
1.2 Ungdomsinitiativ 21 14 37 21 
1.3 Demokratiprojekt  8 2 7 2 
2.0 Intresseanmälningar för 

ackreditering inom EVS1) 
120 115 63 31 

2.1 Europeisk volontärtjänst 84 51 83 54 
3.1 Ung i världen2) 24 10 20 13 
4 Multi-projekt - - 1 1 
4.3a Utbildning och nätverksbyggande  28 10 21 12 
4.3b TCP-aktiviteter3) - 29 - 37 
5.1 Möten mellan ungdomar och 

personer med ansvar för 
ungdomspolitiken 2 1 6

 
 

5 
Totalt 395 2714) 315 206 

1) För att kunna ansöka om att skicka eller ta emot volontärer inom Europeisk volontärtjänst (EVS) måste organisationerna vara ackrediterade. Detta sker 
genom en intresseanmälan som skickas till Ungdomsstyrelsen där det blivande EVS-projektet beskrivs. Anmälan bedöms och godkänns av 
Ungdomsstyrelsen. Ackrediteringen innebär inte att projektansökan i ett senare läge automatiskt beviljas eller att organisationen garanteras bidrag. 
2) Inom Ung i världen kan man söka för två typer av projekt, dels Ungdomsutbyten, dels Utbildning och nätverksbyggande. 
3) Med TCP-aktiviteter avses aktiviteter som initierats av det nationella kontoret för Ung och aktiv i Europa, Ungdomsstyrelsen, inom ramen för Training 
and Cooperation Plan (TCP). Projektstöd söks därmed inte, men avsatta bidragsmedel används till aktiviteterna. 
4) Sju stycken projekt har ställts in efter att de blivit beviljade. 
 

Ansökningstrycket i förhållande till befintliga medel har varit högt även under 2008 inom flera 
delprogram i Ung och aktiv i Europa. Andelen beviljade projekt är 65 procent, jämfört med 69 
procent 2007. TCP-aktiviteter och intresseanmälningar för EVS är inte medräknade eftersom de 
inte ansöker om bidragsmedel. Användarna har visat särskilt stort intresse för Europeisk 
volontärtjänst, Ung i världen samt Utbildning och nätverksbyggande. Ungdomsinitiativ har det 
senaste året ökat i popularitet medan ansökningarna till Ungdomsutbyten minskar. 
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Antalet inkomna intresseanmälningar skiljer sig markant mellan 2007 och 2008. Orsaken till detta 
är att 2007 var det första året då även sändande volontärorganisationer ackrediterades, varför 
samtliga sändande organisationer, såväl gamla som nya, var tvungna att skicka in en 
intresseanmälan. År 2008 det första reguljära året och jämförelser blir intressanta först under 2009. 
 
Fördelning efter kön och ålder, ungdomar och ungdomsledare 
 
Fördelning efter kön (deltagande ungdomar och ungdomsledare) 

2007 2008 Delprogram 
Antal 
totalt

Antal 
kvinnor

Andel 
(%)

Antal 
totalt

Antal 
kvinnor 

Andel 
(%) 

1.1 Ungdomsutbyte 1 126 579 51 1003 529 53 
1.2 Ungdomsinitiativ 95 58 61 156 98 63 
1.3 Demokratiprojekt  124 66 53 265 159 60 
2.1 Europeisk volontärtjänst 106 67 63 97 61 63 
3.1 Ung i världen 283 165 58 371 197 53 
4.3a Utbildning och 

nätverksbyggande  98 51 52 212
 

106 
 

50 
4.3b TCP-aktiviteter  

425 212 50 2 7661) 
 

1 508 
 

54 
5.1 Möten mellan ungdomar och 

personer med ansvar för 
ungdomspolitiken 80 40 50 974

 
 

487 

 
 

50 
Totalt 2 337 1 238 53 5 844 3 145 54 

1) Inom ramen för TCP anordnades en rad aktiviteter under Europeiska ungdomsveckan där 2 535 unga och vuxna deltog. 

 
Generellt är könsfördelningen jämn i de beviljade projekten inom Ung och aktiv i Europa. Inga 
större skillnader finns mellan 2007 och 2008. Inom Ungdomsinitiativ och Europeisk volontärtjänst 
deltog kvinnor i något större utsträckning, men i samtliga delprogram ligger spannet för kvinnornas 
andel mellan 50 och 63 procent under båda åren.  
 
Fördelning efter ålder (deltagande ungdomar)1) 

1) Utbildning och Nätverksbyggande, Ung i världen - Utbildning och Nätverksbyggande och TCP-aktiviteter redovisas inte då deltagarna i projekten är 
ungdomsledare och ingen åldersstatistik finns. 
2) Endast ungdomar som deltagit i Ungdomsutbyten inom Ung i världen redovisas. 
 

Ung och aktiv i Europa vänder sig dels till unga mellan 13 och 30 år, dels till aktörer inom 
ungdomssektorn. Vissa delprogram är öppna endast för ungdomar eller endast för ledare, medan 
andra syftar till att stärka dialogen mellan unga och äldre. Vissa begränsningar i ålder finns inom 
de delprogram som enbart riktar sig till unga. De som är mellan 13 och 18 år kan endast delta i 
Ungdomsutbyten, Ung i världen - Ungdomsutbyten och Demokratiprojekt och de som 26 år och 
över kan endast undantagsvis genomföra Ungdomsutbyten. Fördelningen mellan ålderskategorierna 
skiljer sig inte åt mellan 2007 och 2008 men däremot har fler, 2 777 personer 2008 jämfört med 
1 746 under 2007, fått möjlighet att delta i olika aktiviteter inom programmet – en ökning med runt 
30 procent. Framförallt har unga i större utsträckning deltagit i delprogram 5.1 Möten mellan 
ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken. Deltagarna på Europeiska 
ungdomsveckan redovisas separat eftersom veckan inte arrangeras varje år. 
 

2007 2008 Delprogram 

13-14 
år 

15–17 
år

18–25 
år

26-30 
år

13-14 
år

15–17 
år 

18–25 
år 

26-30 
år

1.1 Ungdomsutbyte 36 438 605 47 53 487 433 30
1.2  Ungdomsinitiativ - 29 66 - - 38 118 -
1.3 Demokratiprojekt  10 20 57 37 - 129 108 29
2.1  Europeisk volontärtjänst - 1 79 26 - - 77 20
3.1 Ung i världen2) 15 72 125 3 11 70 249 11
5.1 Möten mellan ungdomar 

och personer med ansvar 
för ungdomspolitiken 

 
 

- 25 30 25 -

 
 

288 

 
 

525 101
Totalt 61 585 962 138 64 1 012 1 510 191
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Kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn är en viktig del av programmet. Syftet med 
de seminarier, utbildningar och konferenser som har genomförts runt om i Sverige och Europa 
under 2008 var att stimulera nya kontakter, höja kvaliteten på samarbetsprojekt, men också att öka 
kunskapen kring ungdomspolitiska frågor. Ungdomsstyrelsen beviljade under 2008 bidrag till 491 
personer för att delta i kompetensutveckling, jämfört med 523 som fick stöd 2007. Utöver detta har 
drygt 2 500 unga och vuxna deltagit i aktiviteter inom ramen för Europeiska ungdomsveckan och 
fått möjlighet att tycka till om ungas framtid i Europa – se mer information under 4.5. 

4.2 Unga som vanligtvis inte deltar i internationella 
sammanhang 

Redovisning av andelen fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i 
internationella sammanhang 
 
Genomförande och utfall: 
Europeiska kommissionen har en inkluderingsstrategi som innebär att unga med begränsade 
möjligheter ska prioriteras i ansökningsförfarandet. Kommissionen definierar unga med begränsade 
möjligheter utifrån ett antal hinder som i vissa sammanhang kan medföra att ungas reella tillgång 
till icke-formella och formella meriter, mobilitet och deltagande i samhället är begränsad jämfört 
med för andra jämnåriga. Det kan gälla utbildning, socioekonomisk, geografisk eller kulturell 
bakgrund samt funktionshinder. Under 2008 har Ungdomsstyrelsen tagit fram en nationell strategi 
för arbetet med inkludering inom Ung och aktiv i Europa. I detta arbete har myndigheten arbetat 
såväl med en intern som med en extern referensgrupp. 
 
Antal beviljade projekt och andel medel fördelade på inkluderingsprojekt 
Delprogram Antal projekt 

2007 
(% av samtliga 

beviljade 
projekt)

Andel av 
medel 

(%)

Antal projekt 
2008  

(% av samtliga 
beviljade 
projekt) 

Andel av 
medel 

(%) 

1.1 Ungdomsutbyte 33 (85) 89 13 (39) 44 
1.2 Ungdomsinitiativ 6 (43) 46 5 (24) 23 
1.3 Demokratiprojekt  1 (50) 50 1 (50) 50 
2.1 Europeisk volontärtjänst 19 (37) 32 12 (22) 18 
3.1 Ung i världen 4 (40) 49 6 (50) 49 
5.1 Möten mellan ungdomar 

och personer med ansvar 
för ungdomspolitiken 1 (100) 100

 
 

1 (20) 

 
 

12 
Totalt  64 (55) 57 38 (28) 29 

 
Andelen inkluderingsprojekt och medel som tilldelas denna typ av projekt har minskat under 2008. 
Under 2007 involverade en majoritet, 55 procent av de beviljade projekten, unga med begränsade 
möjligheter. Dessa projekt fick också 57 procent av den tillgängliga budgeten, jämfört med 29 
procent 2008. Efter de höga inkluderingssiffrorna 2007, initierades en diskussion på myndigheten 
om svårigheten att bedöma och analysera inkluderingsprojekt, bland annat på grund av den ofta 
bristfälliga motivering som skickades in i samband med ansökan. Nya handläggningsverktyg togs 
fram i början av 2008 för att underlätta handläggningen av inkluderingsansökningar samt analysera 
målgrupperna. Verktygen har bidragit till mer utförlig information om inkluderingsprojekten och 
därmed bättre underlag för handläggning, vilket har påverkat årets resultat. 
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4.3 Geografisk spridning i landet 

Redogörelse för beviljade projekts geografiska spridning i landet 
 
Genomförande och utfall: 
 
Antal beviljade projekt fördelade på län1) 

Län  
 

Antal projekt
2007 (andel av totala)

Antal projekt
2008 (andel av 

totala)
Blekinge 1 -
Dalarna 2 2
Gotland - 1
Gävleborg 8 3
Halland 1 -
Jämtland - -
Jönköping 4 3
Kalmar 4 6
Kronoberg 3 3
Norrbotten 2 2
Skåne 14 17
Stockholm 35 40
Södermanland - 1
Uppsala 1 2
Värmland 3 3
Västerbotten 3 5
Västernorrland 9 8
Västmanland 3 2
Västra Götaland 27 32
Örebro 4 2
Östergötland 3 6
Totalt 127 138
1) TCP-aktiviteter är ej medräknade eftersom det är Ungdomsstyrelsen som initierar dessa. 

 
De tre storstadslänen hade liksom tidigare flest antal beviljade projekt 2008. Såväl i Stockholm 
som i Västra Götalands län är det några aktörer som står bakom flera projekt. Uppsala och 
Södermanlands län har få beviljade projekt trots sin befolkningsmängd. Blekinge, Halland och 
Jämtland har inga beviljade projekt under 2008. 

4.4 Verksamhet och kontakter inom ramen för Eurodesk  

Redogörelse för myndighetens verksamhet och kontakter inom ramen för Eurodesk 
 
1 januari 2008 tog Ungdomsstyrelsen över uppdraget som nationellt kontor för Eurodesk. Under 
året har fokus legat på att etablera och utveckla en nationell struktur för ett svenskt 
Eurodesknätverk med fokus på EU, unga och mobilitet. Samlade erfarenheter från 
Ungdomsstyrelsens kontakter med andra nätverk har legat till grund för etableringen av det svenska 
Eurodesknätverket. Som ett resultat av den informationsspridning och uppsökande verksamhet som 
genomförts under året har nätverket nu 14 medlemmar vilka representerar såväl kommuner som 
ideella organisationer. Dessutom har fler än 10 intresserade aktörer deltagit på arrangerade 
nätverksträffar. Två nätverksträffar har genomförts under året med erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning kring frågor om EU, unga och mobilitet. Träffarna har kombinerats med en 
introduktion till Eurodeskverksamhet i ett europeiskt och nationellt perspektiv. Det svenska 
nätverket tar del av och agerar inom det stora Eurodesknätverket som har över 900 lokala 
kontaktpunkter i Europa.  
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Ungdomsstyrelsens tidigare nätverk har omstrukturerats och integrerats med det svenska 
Eurodesknätverket 2008. De lokala aktörer som är med har möjlighet att ge vidareinformation 
direkt till unga och till andra som arbetar med ungdomar för att visa på de möjligheter som finns 
för unga och ungdomsledare i Europa idag.  
 
 
Vidare har det nationella kontoret deltagit i flera internationella nätverksträffar och möten, samt 
haft en representant på en styrelsepost i Eurodesk Europa AISBL under 2008. 
 
Den europeiska ungdomsportalen (europa.se/youth) finns på 24 olika språk och ska ge så många 
unga människor som möjligt snabb och enkel tillgång till relevant information om Europa. Som 
nationellt Eurodeskkontor ansvarar Ungdomsstyrelsen för uppdatering av portalens svenska 
innehåll. En översyn av samtliga webbsidor har gjorts, och modifieringar är genomförda för att 
hålla dessa sidor uppdaterade med aktuell information. 
 
Under 2008 har Ungdomsstyrelsen även genomfört uppdateringar i Eurodesk databas. Databasen 
innehåller information om organisationer inom utbildning och ungdomsområdet samt 
finansieringsmöjligheter av nationella och internationella projekt. 
 
Eurodesk Sverige 
Medlemmar i Eurodesk är 
Kommuner: Gävle, Jönköping, Robertsfors, Skellefteå, Sollefteå, Sundsvall, Växjö och Östersund. 
Organisationer/nätverk: CIU/MyTellus.com, Communicare, Europa Direkt Åmål, Fritidsforum, 
KEKS – Kvalitet och Kompetens i Samverkan, Kultur Ungdom och Kumulus. 

4.5 Myndighetens insatser inom internationellt 
ungdomssamarbete 

Redovisning av myndighetens insatser inom internationellt ungdomssamarbete samt bedömning av 
resultatet i förhållande till målet för verksamhetsgrenen 
 
Genomförande och utfall: 
 
Ung och aktiv i Europa 
Ung och aktiv i Europa löper mellan 2007 och 2013 och Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för 
programmet i Sverige. Programmets grundvärderingar baseras på interkulturell förståelse, icke-
formellt lärande, ungas inkludering och aktiva deltagande i samhället. Programmet är ett bra 
verktyg i arbetet med att inkludera ungdomar med begränsade möjligheter, men erbjuder också en 
möjlighet att öka ungas inflytande och den interkulturella dialogen i samhället. Stora möjligheter 
finns också för personal som arbetar med unga till kompetensutveckling kring internationella 
projekt och europeisk ungdomspolitik. 
 
Det har i stort sett varit jämn könsfördelning bland deltagarna. Prioriteringen på unga med 
begränsade möjligheter inom Ung och aktiv i Europa kvarstår och Ungdomsstyrelsens arbete med 
jämställdhet och inkludering fortsätter under hela programperioden.  
 
Under året har den nuvarande europeiska ungdomspolitiken utvärderats varför tid har lagts på att 
samla ungas tankar om framtiden samt att identifiera intressanta områden för fortsatt arbete på 
europeisk nivå. Under årets rikskonferens arrangerades ett seminarium som presenterade 
europeiska trender inom ungdomspolitiken framöver.  
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Möjligheterna inom Ung och aktiv i Europa har presenterats vid informationstillfällen runt om i 
landet. Under 2008 har myndigheten genomfört flera internationella och nationella utbildningar i 
Sverige för att öka ungdomsledares kompetens att utveckla egna internationella projekt. Generellt 
får dessa utbildningar positiva omdömen i utvärderingarna. Avsaknaden av liknande utbildningar 
för denna målgrupp av ungdomsarbetare, särskilt inom kommunala fritidssektorn, är mycket 
påtaglig. Informations- och inspirationsmaterial har också tagits fram för att informera om 
möjligheterna och metoderna inom Ung och aktiv i Europa, bland annat för att visa på metoder för 
att skapa dialog mellan unga och äldre.  
 
Fokus har även legat på att implementera programmets valideringsverktyg, Youthpass, som syftar 
till att öka erkännandet av icke-formell utbildning inom ungdomsområdet. Samtliga deltagare inom 
EVS, Ungdomsutbyten samt Utbildning och nätverksbyggande har rätt att få ett intyg efter 
genomförd aktivitet – utbildningsmoduler och information kring detta har tagits fram. 
Ungdomsstyrelsen har också deltagit i den arbetsgrupp som ska utveckla en del av Europass för det 
icke-formella lärandet. 
 
Under Ungdomsstyrelsens rikskonferens har internationell metodutveckling spritts till ett stort antal 
företrädare för svenska kommuner och organisationer. Bland annat genomfördes ett seminarium 
om hur svensk ungdomspolitik kan användas eller ”exporteras” till andra länder, en presentation av 
den europeiska ungdomspolitiken mitt under pågående utvärdering samt ett 
metodutvecklingsseminarium som fokuserade på arbete och inkludering av unga i storstäder i 
Europa.  
 
Europeisk ungdomsvecka 
Den Europeiska ungdomsveckan genomfördes under november 2008 i hela Europa. Årets 
ungdomsvecka hade tre huvudmål:  
1) att få unga och beslutsfattare att mötas och prata om vilka utmaningar som europeiska ungdomar 
kommer att möta i framtiden och hur EU:s ungdomspolitik kan bidra till att möta utvecklingen.  
2) att med anledning av 20-årsjubileum av europeiska programmen blicka bakåt och se vad som 
uppnåtts hittills.  
3) att ungdomsveckan skulle bidra till det europeiska temaåret för "interkulturell dialog".  
 
Under det europeiska evenemanget deltog över 200 personer. Vidare arrangerades också en 
utställning med 33 projekt, som representerade samtliga programländer inom Ung och aktiv i 
Europa. I Sverige fokuserade Ungdomsstyrelsen på ungas inflytande och aktiva deltagande, ett 
metodmaterial togs också fram. Över 2 500 ungdomar och äldre i Sverige deltog i lokala och 
regionala arrangemang som var planerade av kommuner och ideella föreningar. Dessa arrangemang 
stimulerade till dialog mellan unga och vuxna om vilka utmaningar som unga har i framtiden. 
Ungdomsstyrelsen medverkade i samarbete med Sveriges Ungdomsråd. Lokala arrangemang under 
Europeiska ungdomsveckan skedde i följande kommuner: Kalmar, Ludvika, Forshaga, Växjö, 
Göteborg, Åmål, Eslöv, Ulricehamn, Skellefteå och Örnsköldsvik. 
 
SALTO – Information Resource Center (IRC) 
Ungdomsstyrelsen ansvarar sedan 2002, tillsammans med vår ungerska motsvarighet, för ett av åtta 
europeiska resurscenter. Dessa resurscenter har i uppdrag att stödja implementeringen av Ung och 
aktiv i Europa inom de olika teman eller områden som respektive center är specialiserade på. 
Tanken är att IRC ska underlätta den interna kommunikationen och koordineringen mellan de 
nationella kontoren och kommissionen via extranätet Youthnet, samt att stödja kontoren i att 
utveckla sina informationsstrategier. Resurscentret har också i uppdrag att under 2008 och 2009 ta 
fram en databaslösning på europeisk nivå, där grupper och organisationer kan söka partners för att 
genomföra aktiviteter inom programmet. 
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Ungdomspolitiskt samarbete med Turkiet 
År 2007 beviljades Ungdomsstyrelsen medel av Sida för ett ungdomspolitiskt samarbete med 
Turkiet, projektet genomförs inom ramen för regeringens strategi för utvecklingssamarbete med 
Turkiet 2005–2009. Projektets mål är att lära om ungas behov, främja ungas delaktighet i samhället 
samt att öka kunskapen om ungdomspolitik i respektive land. Under 2008 har fyra av fem olika 
temaområden inom projektet påbörjats: aktiviteter har genomförts inom temaområdena 
Ungdomspolitiska begrepp, Kunskap om ungas levnadsvillkor, Nätverk inom ungdomsområdet och 
Främjande av goda exempel för att motverka arbetslöshet. Projektets svenska deltagare kommer 
främst från fyra pilotkommuner, ungdomsorganisationer och arbetsmarknadsprojekt. 
 
En bedömning av resultatet för dessa insatser i förhållande till verksamgrenens mål görs under 
avsnitt 4.6. 

4.6 Bedömning av resultat 

Målet för verksamhetsgrenen är att stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i 
samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte, 
internationell samverkan samt stöd till metodutveckling inom det internationella 
ungdomssamarbetet.  
 
Bidragsgivning 
Myndighetens insatser för att nå verksamhetsgrenens mål har under 2008 främst varit fokuserade 
på en fortsatt kvalitetssäkring av bidragsgivningen. Bland annat har omfattande 
processkartläggningar, handläggningsflöden och gemensamma bedömningsmallar utvecklats. 
Vidare har myndigheten arbetat för att utveckla metoder för internationellt ungdomssamarbete och 
arbetat med att belysa de positiva effekterna kring framför allt värdet av icke-formellt lärande samt 
former för att utveckla ungas dialog och inflytande i internationella projekt. 
 
Ung och aktiv i Europa har inneburit ökade möjligheter för unga och ungdomsledare att genomföra 
olika typer av internationella samarbetsprojekt, men också för politiker, tjänstemän och andra 
verksamma inom ungdomssektorn. Genom att unga tar del av olika internationella samarbetsformer 
så ökar deras möjlighet till integrering i samhället. Erfarenheter och nya kunskaper bidrar ofta till 
ökad anställningsbarhet. Intresset för att engagera sig i olika samhällsfrågor växer och dessutom 
bidrar aktiviteterna till att stärka ungas identitet och självkänsla. De nya stöden som tillkommit för 
projekt med större ungdomspolitiskt fokus har fått genomslag under året och Ungdomsstyrelsen har 
sett en ökning av de verksamheter som handlar om ungdomspolitik, men det finns potential att 
fortsätta bredda ungas egna projekt och möjligheter till ungdomsutbyten.  
 
Metodutveckling 
Under året har vi utvecklat vårt inkluderingsarbete och stärkt arbetet med kulturell mångfald och att 
skapa nya mötesformer mellan unga och äldre. Vidare tyder kontakter med målgruppen på ett ökat 
intresse för hur kommuner och regioner i andra delar av Europa arbetar med ungdomsfrågor som 
hälsa, inflytande, stöd till det lokala föreningslivet med mera. Det finns en tydlig potential för 
utveckling genom att bredda den geografiska spridningen än mer inom Sverige. 
 
Genom SALTO IRC har den interna kommunikationen i nätverket mellan 33 nationella kontor 
samt EU-kommissionen stärkts, vilket borgar för bättre förutsättningar för metodutveckling inom 
det internationella ungdomssamarbetet. Detta kan även leda till en bättre koordinerad 
bidragsgivning på europeisk nivå. 
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Inom det ungdomspolitiska samarbetsprojektet med Turkiet har vi fokuserat på att erbjuda 
kommuner att utveckla sin lokala ungdomspolitik genom ett internationellt samarbete. Genom att 
fokusera på olika temaområden ges möjlighet att på ett konsekvent sätt skapa verktyg för 
utveckling på lokal nivå genom en internationell dimension. Detta har i sin tur utvecklat den 
interkulturella förståelsen och kompetensen hos unga, och personer som arbetar med unga och 
ungdomspolitik, i den kommunala sektorn och bidragit till att utveckla kommuners internationella 
arbete. Inom projektet har man även samarbetat med olika aktörer som har breddat myndighetens 
exponeringsyta i Sverige och Turkiet.  
 
Samlad bedömning 
Den samlade bedömningen är att omfattningen och kvaliteten på myndighetens verksamhet inom 
verksamhetsgrenen har ökat, framförallt inom bidragsgivningen för Ung och aktiv i Europa. EU-
programmet har gett ett stort antal ungdomar och ungdomsledare möjlighet att delta i 
internationella samarbetsprojekt, vilka stärkt deras interkulturella förståelse och delaktighet i 
samhället. Nya bidragsmöjligheter har betonat den europeiska ungdomspolitiken och underlättat 
dialogen mellan unga och äldre. Genom kompletterande internationella program har myndigheten 
också nått nya aktörer som är intresserade av internationellt ungdomssamarbete.  
 
Resultaten är svåra att mäta, men kontakten med målgruppen och deltagarnas egna utvärderingar 
genom slutrapporter visar på att Ungdomsstyrelsens arbete stärker ungdomars interkulturella 
förståelse och inkludering i samhället. 
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5 Verksamhetsgren fördelning av bidrag 
Inom verksamhetsgrenen fördelning av bidrag ryms följande politikområden: integrationspolitik, 
jämställdhetspolitik, folkrörelsepolitik och minoritetspolitik. 

5.1 Verksamhetsgren fördelning av bidrag, integrationspolitik 

Under politikområdet integrationspolitik fördelas projektbidrag till integrationsprojekt.  
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Integrationspolitik, 
totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2008
Kostnader 
Lön inkl MGK 3 087
Övriga driftkostnader 251
Summa kostnader 3 338
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1.1 3 153
Externa medel enligt nedanstående specifikation 90
Intäkter 22
Summa finansiering 3 265
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 73 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 9. 
 

Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Integrationspolitik 
finansieras även med externa medel enligt följande (tkr) 
Externa medel  2008
Partsrådet 90
Summa extern finansiering 90

 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen Fördelning av 
bidrag, Integrationspolitik (tkr) 
Lämnade bidrag 2008
Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 19 000
Stöd till verksamhet som motverkar rasism och liknande former 
av intolerans 9 292
Stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 13 380
Stöd till verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska 
och andra liknande grupperingar 1 200
Stöd till Quick Response 250
Stöd till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt 
transpersoner 6 315
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 49 437

 
Fördelning av bidrag 
Syftet är att stödja organisationer bildade på etnisk grund för åtgärder som stimulerar 
integrationsprocesserna i samhället och för insatser som förebygger och motverkar 
främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. 
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Återrapportering: 
• Redovisning av insatser och resultat avseende statens stöd till organisationer som främjar 

integration. I redovisning av stödet till organisationer bildade på etnisk grund ska ingå en 
bedömning av hur stödet har bidragit till att stärka organisationernas egna initiativ och 
verksamheter kring kultur, språk och identitet samt delaktighet i samhället.  

• Redovisning av insatser och bedömning av resultat avseende statens stöd till lokala 
verksamheter mot diskriminering.  

• Redovisning av insatser och bedömning av resultat avseende statens stöd till organisationer för 
homosexuella, bisexuella och transpersoner.  

 
Återrapportering enligt förordning 2008:62, 2008:63 och 2008:357: 
• Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 

bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. 
 
5.1.1 Fördelning av statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
 
Redovisning av insatser och resultat avseende statens stöd till organisationer som främjar 
integration. I redovisning av stödet till organisationer bildade på etnisk grund ska ingå en 
bedömning av hur stödet har bidragit till att stärka organisationernas egna initiativ och 
verksamheter kring kultur, språk och identitet samt delaktighet i samhället 
 
Genomförande och utfall 
 
Fördelning av statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 2008, tkr 
 
Kategorier Beviljade, antal Fördelade bidrag
Organisations- och verksamhets-
bidrag/organisationsbidrag 

48 18 680

Etableringsbidrag 4 320
Summa 53 19 000

 
Hanteringen av stödet till organisationer bildade på etnisk grund överfördes från Integrationsverket 
till Ungdomsstyrelsen under 2007. Bidraget fördelades för första gången av Ungdomsstyrelsen 
under 2008. Det skedde vid två tillfällen under verksamhetsåret. I januari 2008 fördelades 9 235 tkr 
som organisations- och verksamhetsbidrag utifrån den då gällande förordningen (2000:216) om 
statsbidrag till organisationer som främjar integration. Ungdomsstyrelsen lämnade i april 2008 en 
separat rapport till regeringen om fördelningen av detta bidrag (fördelningen av statsbidrag till 
organisationer som främjar integration 2008, dnr 20–518/08). Den första juli 2008 trädde en ny 
förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund i kraft. Det totala 
bidragsanslaget 2008 var 19 miljoner kronor. Det innebar att resterande anslag, 9 765 tkr, 
fördelades efter den nya förordningen. Bidraget fördelades denna gång enbart som 
organisationsbidrag och nya krav tillämpades, till exempel tillkom ett nytt krav om att en revisor 
ska intyga uppgifter i ansökan. 
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Fördelning av organisations-, etablerings- och verksamhetsbidrag 2008, kronor 

Organisationer 

Organisations-
bidrag

jan-jun 2008

Verksamhets-
bidrag

jan-jun 2008

Organisations-
bidrag

juli-dec 2008
Afrosvenskarnas Riksförbund 72 898 74 309 157 207 
Albanska föreningars Union i Sverige 67 114 95 294 172 408 
Albanska kvinnoförbundet 35 000 0 45 000 
Armeniska Riksförbundet i Sverige 62 943 76 932 149 875 
Assyriska Riksförbundet 125 342 103 163 238 505 
Bangladesh Riksförening i Sverige 71 648 63 816 145 464 
Bolivianska Riksförbundet 66 830 95 294 172 124 
Bosnien och Hercegovinas 
Kvinnoriksförbund i Sverige 119 024 87 424 216 448 
Bosniska Hercegovinska Riksförbundet i 
Sverige 65 864 84 801 387 014 
Bosnisk-Svenska Kvinnoförbundet i 
Sverige 174 173 202 841 160 665 
Chilenska Riksförbundet 61 818 74 309 146 127 
FAIS – Italienska Riksförbundet 80 341 79 555 169 896 
FAPS – Portugisiska Riksförbundet 62 977 50 701 123 678 
Finlandssvenskarnas Riksförbund i 
Sverige 78 523 92 671 181 194 
Förenade Bangladesh Riksförbund 69 330 74 309 153 639 
Grekiska Riksförbundet 91 819 90 048 191 866 
Immigranternas Centralförbund 116 206 100 540 226 746 
Immigranternas Riksförbund 73 557 92 671 176 228 
Internationella Kvinnoförbundet 0 87 424 97 424 
Irakiska Flyktingarnas Förbund 140 104 168 741 131 389 
Irakiska Riksförbundet i Sverige 62 818 58 570 318 845 
Iranska Flyktingars Riksförbund i 
Sverige 78 182 79 555 167 737 
Iranska Flyktingars Riksorganisation 35 000 45 000 
Iranska Riksförbundet i Sverige 112 717 236 942 359 659 
Iransk-Svenska Solidaritetsförbundet 66 989 55 947 132 936 
Kaldeiska Riksförbundet 63 125 61 193 134 318 
Kristna Araber Riksförbundet i 
Skandinavien 

 
35 000 0 45 000 

Kroatiska Riksförbundet 103 228 108 409 221 638 
Kurdiska Riksförbundet 130 558 137 264 277 822 
Kurdiska Rådet 82 046 155 625 213 302 
Kurdiska Unionens Riksförbund 102 762 100 540 247 671 
Lettiska Hjälpkommittén 66 955 42 831 119 786 
Makedoniska Riksförbundet 88 137 74 309 172 446 
Polska Kongressen 82 239 103 163 195 402 
RIFFI 0 95 294 105 294 
Riksförbundet Banja Luka 62 864 58 570 131 434 
Riksförbundet Polska föreningar i 
Sverige 66 864 74 309 151 173 
Ryska Riksförbundet 35 000 45 000 
Serbernas Riksförbund 121 603 124 148 255 752 
Serbiska Riksförbundet i Sverige 177 286 124 148 311 434 
SIOS 125 000 125 000 260 000 
Slovenska Riksförbundet 62 557 69 063 141 620 
Somaliska Riksförbundet i Sverige 66 421 53 324 315 877 
Spanska Riksförbundet 118 774 187 103 129 745 
Sudanesiska Riksförbundet 63 125 58 570 131 695 
Svensk-Turkiska Riksförbundet 94 001 76 932 180 933 
Sverigeesternas förbund 72 784 55 947 138 732 
Sveriges Ingermanländska Riksförbund 64 353 63 816 138 169 
Syrianska Riksförbundet i Sverige 78 796 66 439 416 870 
Syriansk-Assyriska Riksförbundet i 
Sverige 269 606 137 264 155 235 
Syriska Riksförbundet 61 921 53 324 125 245 
Turkiska Riksförbundet 172 229 105 786 288 016 
Ungerska Riksförbundet 111 547 126 771 248 318 
Summa 4 570 000 4 665 000 9 765 000
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Antal ansökningar 
Totalt ansökte 61 organisationer om organisations- och verksamhetsbidrag för 2008. En av dem var 
ett samarbetsorgan för 15 av dessa organisationer. Av de 61 organisationerna beviljades 48 
organisations- och verksamhetsbidrag baserat på antalet medlemmar och föreningar. Ett 
samarbetsorgan fick samma typ av bidrag. Ytterligare fyra organisationer fick stöd under en 
etableringsperiod.  
 
Nya föreskrifter för statsbidraget 
Ungdomsstyrelsen har med anledning av ny förordning tagit fram föreskrifter för statsbidrag till 
organisationer bildade på etnisk grund, Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:77) för 
statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. I arbetet har myndigheten tagit vara på 
erfarenheter från andra stödformer och försökt belysa konsekvenser av förändringarna i dialog med 
målgruppen. 
 
Information och samråd med målgruppen 
Ungdomsstyrelsen har under året kommunicerat och samrått med målgruppen på olika sätt. Två 
samrådskonferenser med de organisationer som sökt bidrag har genomförts under året. En 
konferens som genomfördes i maj fokuserade på att informera målgruppen om förändringar i 
förordningen och att inhämta synpunkter inför kommande föreskrifter. Under mötet var 52 
organisationer representerade. Den andra samrådskonferensen genomfördes i september inom 
ramen för Ungdomsstyrelsens Dialogdagar för ideella organisationer. Konferensen behandlade 
organisationernas verksamhet i relation till syftet att stärka egen verksamhet kring språk, kultur, 
identitet och delaktighet. Ungdomsstyrelsen presenterade också de nya föreskrifterna. Här deltog 
drygt 30 organisationer. Båda konferenserna har dokumenterats. 
 
Ungdomsstyrelsen har även inbjudit till informationsmöte om bidraget för nya sökande 
organisationer samt haft enskilda möten med organisationer kring beslut, villkor och ansökan.  
 
5.1.2 Fördelning av statsbidrag till lokala verksamheter som motverkar 
diskriminering 
 
Redovisning av insatser och bedömning av resultat avseende statens stöd till lokala verksamheter 
mot diskriminering 
 
Genomförande och utfall 
 
Fördelning av statsbidrag 2008, kronor 
 
Kategorier Beviljade, antal Fördelade bidrag
Antidiskrimineringsverksamheter 20 12 900 420 

Summa 20 12 900 420

 
Enligt regeringsbrev tilldelades Ungdomsstyrelsen 14 miljoner att fördela till lokala verksamheter 
mot diskriminering. I ändring av regleringsbrev daterat den 27 november 2008 omfördelades 500 
tkr till regeringens disposition. Det innebar att Ungdomsstyrelsen disponerade 13,5 miljoner. 20 
organisationer beviljades sedan stöd på motsvarande 12,9 miljoner kronor. Utöver detta utbetalades 
500 tkr till de fyra ombudsmännen enligt villkor i regleringsbrevet. 
 
Utbetalningarna till antidiskrimineringsverksamheterna under 2008 skedde vid två tillfällen, i 
februari och i juli. Den andra utbetalningen gjordes till alla bidragsberättigade 
antidiskrimineringsverksamheter utom två. 
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Det har funnits möjlighet att söka statligt stöd för antidiskrimineringsverksamhet sedan 2002. 
Beslut om stöd fattas en gång per år. Från och med den 1 juli 2007 är det Ungdomsstyrelsen som 
ansvarar för att handlägga och fatta beslut om detta bidrag som tidigare har förvaltats av dåtida 
Integrationsverket. 
 
Samarbetet mellan ombudsmännen och Antidiskrimineringsverksamheterna har utvecklats positivt 
under 2008. Antidiskrimineringsverksamheternas geografiska spridning och insatser har varit ett 
viktigt stöd för ombudsmännen, då verksamheterna har fungerat som viktiga informella om än 
självständiga länkar för ärendehandläggning och informationsspridning över nästan hela riket[0]. 
 
Fördelning av statsbidrag till lokala verksamheter som motverkar diskriminering 2008 

Organisationer Fördelat bidrag
Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala, Uppsala 722 420 
Mötesplats Luleå mot diskriminering, Luleå  593 260 
SIOS ADB i Stockholm Syd, Alby 782 370 
Antidiskrimineringsbyrån i Malmö, Malmö 809 140 
Antidiskrimineringsbyrån i Kalmar, Kalmar 553 260 
Röda Korsets AD-byrå på Gotland, Visby 558 260 
Byrån mot diskriminering i Norrköping, Norrköping      1 100 000 
Centrum mot rasism i Värmland, Karlstad 593 260 
Byrån mot diskriminering i Växjö, Växjö 308 800 
Antidiskrimineringsbyrån i Umeå, Umeå                  777 420 
Humanitas antidiskriminering, Sörmland, Eskilstuna 575 760 
Örebro Rättighetscenter, Örebro 772 920 
Forum för Lika Rättigheter, Kista     1 148 520 
Föreningen ADB i Göteborg, Göteborg 330 700 
Nya Frisam, ADB i Blekinge, Karlskrona 586 260 
MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrå, Helsingborg 634 930 
Mötesplats Sundsvall mot diskriminering, Sundsvall 588 260 
Integrationsforum mot rasism, Trollhättan 356 500 
Röda Korsets Byrå mot diskriminering, Östersund 299 880 
SIOS, ADB i Stockholm, Stockholm 808 420 
Summa 12 900 420

 
Under 2008 har sammanlagt 35 ansökningar inkommit till Ungdomsstyrelsen, vilket är det största 
antalet ansökningar sedan 2002. Av dessa uppfyllde 20 ansökningar förordningens krav.  
 
Samverkan med målgruppen och ombudsmännen 
Under året har Ungdomsstyrelsen fört separata överläggningar med enskilda verksamheter och i 
samlad form med alla i form av en samrådskonferens i samverkan med Ombudsmännen och 
medverkan från bland annat enheten för diskrimineringsfrågor på Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet. Vid konferensen diskuterades bland annat policyfrågor, 
finansieringskällor samt antidiskrimineringsarbetet som regional tillväxtfaktor. Ungdomsstyrelsens 
webbplats har löpande uppdaterats för att informera om gällande bestämmelser och tillämpning. 
 
Kontinuerliga överläggningar och samråd med de fyra ombudsmännen har pågått under 2008. 
Syftet har varit att utbyta erfarenheter om antidiskrimineringsverksamheterna samt planering och 
genomförande av en gemensam samrådskonferens den 16 oktober 2008. 
 
Kvalitetssäkring 
Den löpande kvalitetssäkringen av handläggningen genomfördes genom regelbundna besök till 
antidiskrimineringsverksamheterna. Under året sker också granskningar av delredovisningar från 
verksamheterna i relation till fastlagda bestämmelser i förordning och föreskrift.  
 
Nya föreskrifter 
Ungdomsstyrelsen har under året arbetat fram anvisningar kring medeltilldelning genom 
Ungdomsstyrelsens föreskrifter (SKOLFS 2008:7) om statligt stöd för verksamhet som förebygger 
och motverkar diskriminering. Syftet har varit att förtydliga för vilka verksamheter de statliga 
medlen avses och att underlätta för antidiskrimineringsverksamheterna att söka medel. 
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5.1.3 Fördelning av statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella 
och transpersoner 
 
Redovisning av insatser och bedömning av resultat avseende statens stöd till organisationer för 
homosexuella, bisexuella och transpersoner 
 
Genomförande och utfall: 
 
Fördelning av statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella och 
transpersoner 2008, kronor 
Kategorier Beviljade, antal Fördelade bidrag

Organisationsbidrag 8 6 290 000

Etableringsbidrag 1 25 000

Summa 9 6 315 000

 
Ungdomsstyrelsen övertog fördelningen av bidragen till organisationer för homosexuella, 
bisexuella och transpersoner i början av 2008. En ny förordning utfärdades för bidragsgivningen 
under året. Mot denna bakgrund fördelades bidraget vid två tillfällen under året. I tabellen ovan 
redovisas antalet beviljade ansökningar (9 stycken). Antal organisationer som beviljats bidrag 
under året är 8, varav en organisation är i en etableringsfas. 
 
Fördelning av organisations- och etableringsbidrag 2008, kronor 

Organisationer 
Organisationsbidrag

jan-jun
Organisationsbidrag

juli-dec
Riksorganisationer 
RFSL 3 000 000 3 125 000 
HBT-liberaler       20 000  
HBT-socialdemokraterna       35 000  
RFSL Regnbågen       35 000  
Tupilak       20 000  
Riks-EKHO      35 000  
Transföreningen FPE-S 25 000 
Paraplyorganisation 
ROHS       20 000  
Summa 3 165 000 3 150 000

 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarade för ansökningsförfarandet efter då gällande 
riktlinjer. Ungdomsstyrelsen övertog bidragsgivningen från 2008. Med utgångspunkt i de inkomna 
ansökningarna fördelade Ungdomsstyrelsen under februari månad 3 165 tkr till 8 organisationer i 
organisationsbidrag. En ny förordning utfärdades den 22 maj 2008. Under hösten upprättades en ny 
ansökningsomgång utifrån bestämmelserna i den nya förordningen. Denna gång fördelades 3 150 
tkr till de organisationer som uppfyllde kriterierna för bidraget.  
 
Information till målgruppen 
Under våren deltog Ungdomsstyrelsen i en hearing som Integrations- och 
Jämställdhetsdepartementet arrangerade i anslutning till framtagandet av ny förordning för 
bidragsgivningen. För att nå ut med information om bidraget arrangerade Ungdomsstyrelsen ett 
seminarium under Stockholm Pridefestival. Löpande kontakter har också tagits med målgruppen 
under handläggningsperioden.  
 
Referensgrupp 
Under 2008 har en referensgrupp bildats för att bidra med särskild kompetens till 
Ungdomsstyrelsen i arbetet med statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella och 
transpersoner. Referensgruppens roll är att vara rådgivande och stärka kvaliteten i arbetet med stöd 
till föreningslivet.  
 
Föreskrifter 
Ett arbete om att ta fram föreskrifter för bidragsgivningen startade under hösten 2008.  



UNGDOMSSTYRELSEN 2009-02-23 63(113) 
ÅRSREDOVISNING 2008 

 
 
 
5.1.4 Fördelning av statsbidrag för verksamheter som motverkar rasism och 
liknande former av intolerans 
 
Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 
bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål 
 
Genomförande och utfall: 
Under första halvåret 2008 beviljades Quick Response 250 000 kronor för sin verksamhet, i 
enlighet med regleringsbrevet. Under våren sökte tre organisationer bidrag i enlighet med 
förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamheter som bistår personer som vill lämna 
rasistiska och andra liknande grupperingar. Av dessa beviljades KFUM (Exit) 1 200 000 kronor. I 
maj ersattes den förordningen med en ny förordning (2008:62) om statligt bidrag till verksamheter 
mot rasism och liknande former av intolerans. 
 
Fördelning av statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknade former av 
intolerans m.fl. 2008. kronor 

Organisationer Beviljade, antal Fördelade bidrag
Verksamheter mot rasism och liknade 
former av intolerans 

23 9 292 000 

Summa 23 9 292 000

 
Det var 23 organisationer som beviljades projektbidrag till en summa om 9 292 000 kr.  
 
Fördelning av statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknade former av 
intolerans 2008, kronor 

Organisationer Projektnamn Fördelade bidrag
BKC Islamofobi? rädsla för det... 480 000 
Bosniska Islamiska Församlinge... 10 fördomar om Islam i Sverige... 205 000 
Byrån mot diskriminering i... En arbetsplats för alla - för... 200 000 
Centrum mot rasism Perspektiv på motverkande av... 2 000 000 
Centrum Mot Rasism i Värmland Motverka rasism och främlingsf... 550 000 
Den mångkulturella föreningen... "En öppen dörr" 70 000 
É Romani Glinda Den Glömda Förintelsen, Förpro... 80 000 
English International Stoppa rasism mot den afrikans... 181 000 
Exit Fryshuset EXIT 800 000 
Filmcentrum Väst/Antirasistisk... ARF-Antirasistiska Filmdagar... 200 000 
Forum För Lika Rättigheter Verktygslådan mot rasism och... 470 000 
Fredsmuseum Aldrig mer rasism 152 000 
Immigranternas centralförbund Människan i världen. De intern... 300 000 
Immigrant-institutet Arbete mot rasism och intolera... 500 000 
Islamic Info – Sweden Gratiskoran 140 000 
ISS Antirasistiskt Mediacenter 400 000 
Judiska Museet i Stockholm "Att möta en jude" 190 000 
OIKOS Community Ariadne 480 000 
Quick Response/Svenska Röda... Quick Response 250 000 
Riksorganisationen Ungdom Mot... Unga Fotbollsspelare, Mot Rasi... 500 000 
Somaliska Kultur Föreningen i... Tolerant samhälle med plats... 194 000 
Svenska Muslimer för Fred och... Hörru! Jag är också svensk!... 500 000 
Verdandiförbundet Vardagsmod – mot rasism 450 000 
Summa  9 292 000

 
Av de 86 organisationer som sökte statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av 
intolerans beviljandes 23 organisationer statsbidrag. Bidrag fördelades till både små och stora 
organisationer med stor geografisk spridning. Inriktning i projekten kan till exempel vara 
verksamheter för att bekämpa antisemitism, islamofobi och homofobi.  
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5.1.5 Bedömning av resultat 
 
Bedömning av resultat, etniska organisationer 
Syftet med statsbidraget är att stärka organisationernas egna initiativ och verksamheter som rör 
kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.   
 
Bedömning av den nya förordningen, etniska organisationer 
Den nya förordningen innebär att organisationerna är friare att själva välja insatser som de ska 
bedriva med stöd av bidraget och att bedömningen av rätten till bidraget främst bygger på formella 
kriterier. Dock ska verksamheten som bedrivs bidra till bidragets syfte: att stärka verksamheter och 
initiativ som rör språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Av myndighetens granskning 
av organisationernas ansökningar och redovisningar framgår att organisationernas verksamheter 
mycket väl motsvarar det nya syftet för bidraget.  
 
De etniska organisationernas verksamhet  
Inriktningen på verksamheten varierar ofta mellan olika organisationer beroende på medlemmarnas 
ursprung, invandringsskäl eller vistelsetid i Sverige. Verksamhet kring språk kan handla om att 
bedriva modersmålsundervisning, att verka för rätt till god svenskundervisning eller om att 
översätta litteratur. Verksamhet som rör kultur och identitet rymmer både kulturella och sociala 
aktiviteter för att upprätthålla traditioner och stärka en gemensam identitet och att utveckla 
strategier och stödja medlemmar att hantera mötet med värderingar som präglar det svenska 
majoritetssamhället. I ett begrepp som verksamheter kring delaktighet i samhället ryms många 
olika aktiviteter. Många organisationer verkar för att stödja gruppers och individers integration i 
samhället, genom till exempel arbetsmarknadsprojekt, samhällsinformation, stöd till äldre 
invandrare eller genom att verka mot diskriminering och rasism. Fritids- och idrottsaktiviteter för 
barn och unga är vanligtvis en viktig del av organisationernas verksamhet. Etniska organisationer 
har av naturliga skäl ofta en internationellt inriktad verksamhet både i relation till hemlandet och 
till landsmän i andra europeiska länder.  
 
Bedömningar av de etniska organisationernas verksamheter  
I organisationerna finns det kunskap och erfarenheter på många områden som det är värdefullt att 
ta vara på och sprida. Ungdomsstyrelsens bedömning är att det finns ett behov av ökad kunskap om 
organisationernas förutsättningar att verka och om vilka resultat och effekter som bidraget ger. 
Ungdomsstyrelsen gör bedömningen att vissa organisationer skulle vinna på att klargöra sin roll, 
sina strategier och sina mål, för att kunna utveckla verksamheten och i än högre grad stärka sina 
medlemmar och bidra till samhällsutvecklingen. Andra organisationer skulle stärkas av att utveckla 
kunskapen kring föreningspraxis. Ett antal organisationer skulle vinna på att öka kunskapen kring 
intern kontroll, medlemsregistrering och ekonomisk redovisning.  
 
Bedömning av information och kommunikation med målgruppen etniska organisationer 
Ungdomsstyrelsen bedömer att den information och dialog som Ungdomsstyrelsen har haft med 
organisationerna under året har varit mycket viktig för att de ska kunna få goda förutsättningar att 
ansöka om och uppfylla villkoren för bidrag, i synnerhet som reglerna har förändrats under året. 
Myndigheten kan se att flera organisationer har inlett ett arbete att vidareutveckla administrativa 
rutiner och intern kontroll i syfte att förbättra de underlag som krävs i ansökan. Detta arbete bidrar 
sannolikt till ökad generell stabilitet i organisationerna. Resultatet av detta arbete kommer att bli 
synligt först vid ansökan på basis av underlagsåren 2008 och 2009.  
 
Dock finns det ett fortsatt behov av att utveckla målgruppsanpassad information och stöd till 
organisationer, i synnerhet till dem som håller på att etablera sig. Detta är en viktig förutsättning för 
att bidragets syfte ska kunna uppnås. Ungdomsstyrelsen ser att det även fortsättningsvis finns ett 
behov av dialog med organisationerna för att ansökningsunderlagens kvalitet ska förbättras. 
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Sammantaget gör Ungdomsstyrelsen bedömningen att myndighetens insatser för att stödja 
organisationerna genom statsbidraget har stärkt målgruppens egna initiativ och verksamheter som 
rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.  
 
Bedömning av resultat, HBT 
Syftet med statsbidraget är att stödja organisationernas egna initiativ och verksamheter med 
ändamål att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer 
med könsöverskridande identitet eller uttryck. År 2008 är det första året som Ungdomsstyrelsen 
hanterar statens stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner.  
 
Bidraget till organisationerna fick på grund av att förordningen utfärdades mitt under ett 
verksamhetsår fördelas genom två ansökningsförfaranden, vid två olika tidpunkter. Vid det andra 
ansökningstillfället var antalet ansökningar inte så omfattande. Trots att myndigheten informerat 
om förutsättningarna både muntligt och skriftligt inkom endast en av de organisationer som ansökt 
om bidrag under våren med en ansökan.  
 
Ungdomsstyrelsen kan konstatera att organisationerna genom sina ansökningar och genom sina 
egna initiativ bedriver verksamhet för att stärka ställningen i samhället för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. 
 
Bidraget har inte tidigare varit författningsstyrt utan har fördelats efter de riktlinjer som 
departementet tagit fram.  
 
Ungdomsstyrelsen bedömer att den dialog som myndigheten har haft med organisationerna under 
året har varit god.  
 
Sammantaget gör Ungdomsstyrelsen bedömningen att myndighetens insatser för att stödja 
organisationerna genom statsbidraget har stärkt målgruppens egna initiativ, verksamhet och 
ställning i samhället.  
 
Bedömning av resultat, antidiskrimineringsverksamheterna 
Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer och stiftelser för verksamhet som 
syftar till att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionshinder och sexuell läggning.  
 
Antidiskrimineringsverksamheterna kan sägas åtnjuta legitimitet och erkännande för de insatser de 
bedriver lokalt och regionalt. Detta illustreras bland annat av det ekonomiska stödet som ges av 
kommuner, landsting och länsstyrelser till ett flertal antidiskrimineringsverksamheter samt den 
tilltagande efterfrågan av verksamheternas tjänster bland allmänhet, kommuner och företag. 
Antidiskrimineringsverksamheternas marknadsföring av de egna verksamheterna har resulterat i en 
ökad efterfrågan på stöd och information vilket innebär ökade krav på verksamheternas omfattning. 
 
Ungdomsstyrelsen bedömer att antidiskrimineringsverksamheterna sammantaget varit verksamma 
inom samtliga fyra diskrimineringsgrunder och överlag bedrivit en god verksamhet i enlighet med 
förordningens syfte. 



UNGDOMSSTYRELSEN 2009-02-23 66(113) 
ÅRSREDOVISNING 2008 

 
 

5.2 Verksamhetsgren fördelning av bidrag, 
jämställdhetspolitik 

Under politikområdet jämställdhetspolitik fördelas projektbidrag till jämställdhetsprojekt.  
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Jämställdhetspolitik, 
totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2008
Kostnader 
Lön inkl MGK 1 346
Övriga driftkostnader 72
Summa kostnader 1 418
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1.1 353
Ramanslag 14.24:1.9 755
Ramanslag 14.24:1.10 127
Externa medel enligt nedanstående 
specifikation 90
Intäkter 21
Summa finansiering 1 346

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 72 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 9. 
 

Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Jämställdhetspolitik, 
finansieras även med externa medel enligt följande (tkr) 
Externa medel  2008
Partsrådet 90
Summa extern finansiering 90

 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen Fördelning av 
bidrag, Jämställdhetspolitik (tkr) 
Lämnade bidrag 2008
Jämställdhetsprojekt 6 893
Jämställdhetsprojekt, kultursektorn 1 248
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 8 141

 
Fördelning av bidrag 
Syftet är att främja jämställdhet genom att fördela bidrag till organisationer och verksamheter som 
driver jämställdhetsprojekt. Stöd får lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen 
för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.  
 
Återrapportering: 
• Ungdomsstyrelsen ska redovisa de uppgifter om statsbidraget till jämställdhetsprojekt som 

anges i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. 
• Ungdomsstyrelsen ska redovisa de informationsinsatser som görs avseende jämställdhetsprojekt 

som riktas till kultursektorn.  
 
Återrapportering enligt förordning 2006:390: 
• Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 

statsbidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.  
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5.2.1 Fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt och 
jämställdhetsprojekt inom kultursektorn 
 
Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 
bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. 
 
Genomförande och utfall 
 
Fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt och jämställdhetsprojekt inom 
kultursektorn 2008, kronor 
Projekt Sökta, antal Beviljade, antal Fördelade bidrag

Jämställdhetsbidrag 99 30 6 893 150

Jämställdhetsbidrag 
inom kultursektorn 

10 4 1 248 000

Summa 109 34 8 141 150

 
Bidragsfördelningen överfördes från delegationen för kvinnors organisering och 
jämställdhetsprojekt till Ungdomsstyrelsen under februari 2008. 
 
Fördelning av projektbidrag utifrån ändamål, samt för den särskilda kultursatsningen 
2008, kronor 
Ändamål Beviljade, antal Fördelade bidrag

Makt och inflytande 16 3 911 150
Ekonomisk jämställdhet 5 792 000
Obetalt hem- och omsorgsarbete 4 936 000
Mäns våld mot kvinnor och kroppslig 
integritet 

5 1 254 000

Särskilda kultursatsningen 4 1 248 000

Summa 34 8 141 150

 
Tabellen ovan visar att ungefär hälften av de beviljade bidragen är fördelade utifrån ändamålet 
makt och inflytande. Många projekt har kopplingar till fler än ett delmål men i tabellen ovan har 
myndigheten valt att endast rubricera dem under ett av dessa.  
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Fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt 2008, kronor 

Organisationer Projektnamn Fördeladebidrag 
Assyriska Riksförbundet i Sverige Jämställdhet i det assyriska hemmet 172 000 
Bosnien och Hercegovinas 
distriktorganisation, Skaraborg BEHAR 114 000 
Bosnien och Hercegovinas 
Kvinnoriksförbund i Sverige Att vara med på riktigt-Kvinnors makt 161 400 
DemokratiAkademin Synliggör det ojämställda 292 000 

Fria Moderata Studentförbundet 
Flera kvinnor i studentpolitiken = en 
bättre studentpolitik! 90 000 

Grekiska föreningen i södra 
Stockholm Ekonomisk jämställdhet 120 000 
Grekiska Riksförbundet Lysistrate 205 000 

Grrl Tech ideell förening 
Kartläggning av ungt kvinnligt 
entreprenörskap 92 000 

Guldstadens Kvinnojour i Skellefteå (namn saknas) 185 000 
Intenationella Kvinnoförbundet Projekt jämt 170 000 
Iranska kvinnors frigörelse (Rahai 
Zan) 

Skilsmässa - ett skräckscenario för 
kvinnor (En insats för invandrarkvinnor) 140 000 

KFUM Linköping Fifty-Fifty 360 000 

Mansjouren Kronoberg 
Projekt Mansjouren mot hedersrelaterat 
våld 470 000 

Miljöförbundet Jordens Vänner Genusdimensionen i klimatfrågan 155 000 
Nya Hiris Tjejer kan också rappa ! 73 750 

Operation 1325 

Resolution 1325 - Gender and Security 
Sector Reforms in European Peace-
Building. 283 000 

Regnbågen Kvinnojouren i Botkyrka Start av tjejjour 75 000 
RFSL Ungdom Normkritik på schemat 446 000 
Riksföreningen Demokrativerkstan 
Ungt bestämmande 

JÄMOKRABIL-Ett mobilt 
jämställdhetslaboratorium drivet av unga 277 000 

Riksorg. Hela Sverige ska leva Jämställda bygder 490 000 
Somali women in Sweden (SWIS) Kvinnokamp för jämställdhet 60 000 
Somaliska Hälsoteamet Jämställdhet och sex för somaliska flickor 224 000 
Svenska Scoutrådet Jämställdhetsmätning 100 000 
Svensksomaliska riksförbundet Vem ska ta hand om barnen ? 268 000 
Svensk-Turkiska Kvinnors Nationella 
Riksförbund Kampen mot ojämställdhet i hemmet. 200 000 
Sveriges Makalösa Föräldrar eget ansvar-delad glädje 361 000 
Sveriges Personalvetarstuderandes 
Riksförbund, P-riks 

Jämställdhet utifrån en 
personalvetarstudents vardag 189 000 

UNIFEM, Sverige Utbildning om kvinnokonventionen 400 000 

UNIFEM, Sverige 
Fackförbund mot Människohandel 
fortsättningsprojekt 300 000 

UNIFEM, Örebro Interkulturellt nätverk för kvinnor 420 000 
Summa  6 893 150

 
Fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn 2008 

Organisationer Projektnamn Fördelade bidrag
Freshest, the evolution of streetdance Kvinnan & Hiphop 364 000 

Föreningen svenska tonsättare 
Jämställt musikarbete: Genus och 
komposition 124 000 

KVAST 
Kvinnlig Anhopning av Svenska 
Tonsättare – KVAST 305 000 

Konstnärernas riksorganisation Jämställdhet i bildkonsten 455 000 
Summa  1 248 000

 
I ovanstående tabeller redovisas de sammanlagt 30 organisationer som fått statsbidrag till 
jämställdhetsprojekt, och de fyra som har fått statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom 
kultursektorn. 
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Antal ansökningar 
Under 2008 har myndigheten haft två ansökningsomgångar om jämställdhetsprojektet. Totalt 
inkom 99 projektansökningar varav 30 beviljades, bland annat en mansjour, två kvinnojourer och 
12 organisationer bildade på etnisk grund. Intresset från organisationer att ta del av anslaget är 
mycket stort och många av projekten håller hög kvalitet. Även bidraget för jämställdhetsprojekt 
inom kultursektorn har fördelats vid två tillfällen under verksamhetsåret. Av tio ansökningar 
beviljades fyra. 
 
Det har inkommit många ansökningar om jämställdhetsbidrag. Antalet ansökningar inom den 
särskilda satsningen på jämställdhetsprojekt inom kultursektorn är emellertid lågt. Även då 
delegationen för kvinnors organisering ansvarade för bidragsgivningen var antalet ansökningar lågt 
inom denna bidragsform. Särskilda informationsinsatser för denna bidragsform redovisas nedan. 
 
Skrifter och rapporter 
Under 2008 har Ungdomsstyrelsen tagit fram en informationsfolder om bidraget samt vykort för att 
på ett enkelt sätt kunna sprida information till målgrupperna. Myndigheten har också påbörjat 
arbetet med att ta fram en inspirationsskrift för att lyfta fram målgruppernas verksamhet på ett 
bättre sätt. 
 
5.2.2 Informationsinsatser om jämställdhetsprojekt inom kultursektorn 
 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa de informationsinsatser som görs avseende jämställdhetsprojekt 
som riktas till kultursektorn 
 
Genomförande och utfall 
 
Information och samråd med Kulturrådet och målgruppen 
Ungdomsstyrelsen har under året haft två handläggarmöten tillsammans med Kulturrådet inför 
bedömning av ansökningar och planering för informationsinsatser. Två informations- och 
erfarenhetsutbyten genomfördes i samarbete med Kulturrådet. Inbjudan riktades till de 
organisationer som tidigare fått jämställdhetsbidrag från Ungdomsstyrelsen och Kulturrådet. 
 
Informationsinsatser 
Under hösten 2008 har en större informationsinsats genomförts. Ungdomsstyrelsen har annonserat 
enligt följande: 
 
Informationsinsatser för jämställdhetsprojekt som riktas till kultursektorn 2008 

 
Antal Informationsinsatser  

10 Kulturtidskrifter i pappersformat  
2 Kulturtidskrifter på nätet  
2 Webbplatser  

 Ett antal nyhetsbrev som bland annat har gått ut till musik-, konst- och teaterhögskolor  

 
Informationsinsatser till målgrupper inom andra bidragsformer på Ungdomsstyrelsen innebär att 
fler organisationer uppmärksammar möjligheten att söka stöd för jämställdhetsprojekt riktade till 
kultursektorn.  
 
Projektbidraget till jämställdhetsprojekt och jämställdhetsprojekt inom kultursektorn har lämnats 
till organisationer för att främja jämställdhet i form av att driva jämställdhetsprojekt och vars syfte 
ligger inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.  
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5.2.3 Bedömning av resultat  
Syftet är att främja jämställdhet genom att fördela bidrag till organisationer och verksamheter som 
driver jämställdhetsprojekt. Stöd får lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen 
för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.  
 
Under år 2008 har antalet ansökningar inom statsbidraget för jämställdhet ökat. Av ca 100 
ansökningar kunde ett 30 tal ansökningar beviljas. Många av projektansökningar håller en god 
kvalitet men avslås med hänvisning till den hårda konkurrensen. Med denna utgångspunkt är 
Ungdomsstyrelsens bedömning att syftet med bidraget nås i hög grad. 
 
Genom de projektbidrag som Ungdomsstyrelsen fördelar till jämställdhetsprojekt har många 
organisationer fått möjligheten att ta fram ny kunskap, metoder och arbetssätt som har spridits till 
andra aktörer som vill starta ett jämställdhetsarbete.  
 
Vidare har organisationerna som tagit del av projektbidrag stärkt sin förmåga att agera inom det 
jämställdhetspolitiska området som handlar om makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet och mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet. 
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5.3 Verksamhetsgren fördelning av bidrag, folkrörelsepolitik 

Under politikområdet folkrörelsepolitik redovisas statsbidrag till kvinnors organisering. 
Bidragsfördelningen överfördes från delegationen för kvinnors organisering och 
jämställdhetsprojekt till Ungdomsstyrelsen under februari 2008. 
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Folkrörelsepolitik, totala 
kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2008
Kostnader 
Lön inkl MGK 2 444
Övriga driftkostnader 932
Summa kostnader 3 376
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1.1 469
Ramanslag 17 30:3.2 2 723
Externa medel enligt nedanstående 
specifikation 90
Intäkter 22
Summa finansiering 3 304
Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 72 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s.9. 
 

Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Folkrörelsepolitik 
finansieras även med externa medel enligt följande (tkr) 
Externa medel   2008
Partsrådet 90
Summa extern finansiering 90

 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen Fördelning av 
bidrag, Folkrörelsepolitik (tkr) 
Lämnade bidrag  2008
Bidrag för kvinnors organisering 26 770
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen1) 26 770

1) Skillnaden mellan utbetalade och fördelade medel är 220 tkr, se även tabell under avsnitt 5.3.1. Skillnaden beror på att Delegationen för fördelning av 
statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt beslutade om fördelning av dessa medel under 2007. Medlen utbetalades 2008 av 
Ungdomsstyrelsen. 

 
Fördelning av bidrag 
Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska 
också främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska 
också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.  
 
Återrapportering: 
Ungdomsstyrelsen ska redovisa de uppgifter om statsbidraget för kvinnors organisering som anges 
i förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering 
 
Återrapportering enligt förordningen 2005:1089: 
Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 
bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.  
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5.3.1 Fördelning av statsbidrag till kvinnors organisering 
 
Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 
bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål 
 
Genomförande och utfall: 
 
Fördelning av statsbidrag för etablerings-, organisations- och verksamhetsbidrag för 
bidragsåret 2008, kronor 
Kategorier Beviljade, antal Fördelade bidrag

Organisationsbidrag 33 12 307 000

Etableringsbidrag 8 1 504 000

Verksamhetsbidrag 48 12 738 650

Summa 89 26 549 650

 
De föreningar som beviljades organisationsbidrag/etableringsbidrag för bidragsåret 2008 var i stort 
sett desamma som beviljades bidrag för bidragsåret 2007.  
 
Fördelning av statsbidrag till kvinnors organisering 2008, kronor 

Organisationer 
Organisations- och 

etableringsbidrag
Verksamhetsbidrag

1,6 milj klubben 650 000 515 000 
Assyriska Föreningen i Stockholm (Nawlo 
kvinnonätverk) 0

 
35 000 

Assyriska Riksförbundet i Sverige 0 230 000 
Bethnarins Kvinnoförbund 300 000 0 
BPW 310 000 60 000 
Dea-föreningen 250 000 130 000 
Esperanza IKF 0 298 000 
Evterpe-kvinnor i musik Stockholm 0 221 250 
Forum, Kvinnor och Handikapp 400 000 0 
Fredrika Bremerförbundet 497 000 180 000 
Fristående Husmodersförbundet 160 000 0 
Föreningen grunden (kvinnogruppen) 0 495 000 
Föreningen JA ! 105 000 0 
Föreningen Kvinna Skaraborg 0 110 000 
Föreningen KvinnorKan 300 000 276 000 
Föreningen Systrar 0 55 600 
Föreningen Tealogerna 0 160 000 
Grekiska Riksförbundets Kvinnokommitté 250 000 0 
Gröna Qvinnor 200 000 276 000 
Haro 100 000 0 
Hawo-Tako 0 132 000 
Impra 199 000 0 
Interfem Stockholm 0 650 000 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 0 600 000 
Internationella Kvinnoförbundet IKF 400 000 219 000 
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö 0 46 000 
Internationella Roma och Resande Kvinnoforum 400 000 0 
IQF Karlstad 0 295 000 
Iranska kvinnors kamp för frihet 300 000 0 
Kommittén för Försvaret av kvinnans rättigheter i 
Iran KFKI-Malmö 0

 
86 000 

KSAN 0 330 000 
Kurdiska Kvinnor för integration 0 148 000 
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 190 000 490 000 
Kvinna till Kvinna 0 375 000 
Kvinnliga Akademikers Førening 0 120 000 
Kvinnofronten 200 000 300 000 
Kvinnor för Fred 300 000 119 000 
Kvinnor för Mission 400 000 75 000 
Kvinnor i Svenska Kyrkan 350 000 296 000 
KvinnorKan 0 310 000 
Kvinnors Byggforum 0 123 000 
Kvinnors Nätverk 400 000 0 
Liberala kvinnor i Malmö 0 317 000 
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Metodistkyrkans kvinnoförbund 300 000 0 
NRC, Svenska Riksförbundet Nationellt RC för 
kvinnor 500 000 

 
499 000 

Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 50 000 0 
Nätverket mot hedersrelaterat våld 0 81 000 
Operation 1325 500 000 0 
Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Stockholms l 0 470 000 
RIFFI 600 000 0 
Riksförbundet Hem och Samhälle 500 000 0 
Riksföreningen Anorexi/Bullemi-Kontakt 0 250 000 
Serbernas riksförbunds Kvinnoorganisation 400 000 240 000 
Strenghts Of The Future 0 248 000 
Sv. Kvinnors Vänsterförbund 350 000 643 800 
Svenska Baptisternas Kvinnoförbund 400 000 0 
Svenska Scoutrådet 0 386 000 
Svensk-turkiska Kvinnors Nationella Riksförbund 300 000 270 000 
Sverigefinskt Kvinnoforum 100 000 0 
Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) 0 372 000 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 550 000 32 000 
Sveriges Kvinnolobby 700 000 490 000 
Sveriges Quinnoråd-Swe Q 0 89 000 
Sverigeunionen av Soroptimistklubbar 300 000 0 
Turkiska Kvinnoförbundet 200 000 0 
UNIFEM Sverige 700 000 0 
Varken hora eller kuvad 0 455 000 
Wift 350 000 0 
WIZO i Sverige 350 000 0 
Zonta International District 21 0 140 000 
Summa 13 811 000 12 738 650

 
Tabellen ovan redovisas fördelning av statsbidrag till kvinnors organisering. Bidrag har utgått till 
fyra olika kategorier av organisationer. Tjugoen föreningar är rikstäckande eller riksförbund. Deras 
sammanlagda bidragssumma är 7 707 000 kronor. Tolv föreningar har riksintresse. Deras 
sammanlagda bidragssumma är 3 204 000 kronor. Fyra sammanslutningar får sammanlagt 850 000 
kronor och fyra paraplyorganisationer får 2 400 000 kr. 
 
En majoritet av föreningarna som beviljades verksamhetsbidrag för 2007 beviljades också bidrag 
för 2008. Tretton föreningar beviljades bidrag 2007 men inte 2008. Tjugofem föreningar beviljades 
bidrag 2008 men inte 2007. Det går inte att dra några tydliga slutsatser kring orsaken till 
skillnaderna då det inte rör sig om exakt samma föreningar 2007 som 2008. 
 
Fördelning av verksamhetsbidrag utifrån ändamål 2008, kronor 
Ändamål Beviljade, antal Fördelade bidrag
Internationellt utbyte/internationell konf. 14 2 711 000
Demokrati 4 1 080 000
Jämställdhetsintegrering 1 386 000
Jämställdhet/arbetsmarknad 2 909 000
Jämställdhet/integration 4 921 000
Makt och inflytande 7 1 393 250
Organisationsutveckling 10 1 254 600
Våld mot kvinnor 4 1 637 000
Opinionsbildning 11 2 196 800
Hälsa 1 250 000

Summa 56 12 738 650

 
Tabellen ovan visar att en stor andel beviljade projekt är inriktade på att delta i ett internationellt 
utbyte eller en internationell konferens. Vidare är antalet beviljade relativt stort inom områdena 
organisationsutveckling, opinionsbildning och makt och inflytande.  
 



UNGDOMSSTYRELSEN 2009-02-23 74(113) 
ÅRSREDOVISNING 2008 

 
 
Information och samråd med målgruppen 
En prioriterad aktivitet under 2008, efter övertagandet från Delegationen för fördelning av 
statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt, har varit att på olika sätt möta 
målgrupperna som är nya för Ungdomsstyrelsen. Under våren genomfördes en konferens för 
målgruppen i syfte att informera om de olika stöden, ekonomisk redovisning och för att ge 
deltagarna möjlighet att framföra synpunkter och förväntningar på Ungdomsstyrelsen efter 
övertagandet.  
 
Under hösten anordnades en halv dags konferens för de som beviljats jämställdhetsbidrag under 
våren 2008 för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och stöd för påbörjade projekt. Förutom 
konferenser har myndigheten träffat representanter från cirka 30 organisationer som har fått eller 
avser att söka något av de bidrag som handläggs av Ungdomsstyrelsen, inklusive 
jämställdhetsbidrag.  
 
Under september genomfördes en dialogkonferens där alla målgrupper som Ungdomsstyrelsen 
kommer i kontakt med genom bidragsgivningen bjöds in. Konferensen pågick under två dagar och 
hade en huvudinriktning på mänskliga rättigheter. Den andra dagen avsattes till information och 
erfarenhetsutbyte kring statsbidraget för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. 
 
Skrifter och rapporter 
Under 2008 har en informationsfolder tagits fram om bidraget samt vykort för att på ett enkelt sätt 
kunna sprida information om de olika bidragen inom stödområdet. Det har också påbörjats ett 
arbetet med att ta fram en inspirationsskrift för att lyfta målgruppernas verksamhet. 
 
Föreskrifter 
Ett arbete för att lyfta fram föreskrifter inom bidragsformen har också inletts, till exempel 
målgruppsdialog och konsekvensanalyser. 
 
Statsbidraget till kvinnors organisering har lämnats till organisationerna för att stödja kvinnors 
organisering i egna sammanslutningar, främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen 
och i samhällslivet samt för att möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina 
krav.  
 
5.3.2 Bedömning av resultat  
Syftet med statsbidraget är att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar. Bidraget ska 
också främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Bidraget ska 
också möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. 
 
Ungdomsstyrelsen övertog uppdraget att fördela bidrag till kvinnors organisering och 
jämställdhetsprojekt i februari 2008. Samtidigt övertogs också bidrag till jämställdhetsprojekt som 
riktas till kultursektorn. Verksamhetsövertagandet har ställt höga krav på överföring av 
dokumentation, rutiner och kunskapsöverförande gällande tolkning av bestämmelser och praxis. Ett 
utvecklingsarbete inom bidragsformen har också påbörjats under året för att digitalisera 
ansöknings- och handläggningsförfarandet. Ungdomsstyrelsens bedömning är att årets arbete med 
verksamhetsöverföring och utveckling av arbetssätt kommer att förbättra myndighetens 
hanteringen av bidragsformen. 
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5.4 Verksamhetsgren fördelning av bidrag, minoritetspolitik 

Inom politikområdet minoritetspolitik hanteras statsbidrag för de nationella minoriteterna. 
Bidragsfördelningen överfördes från Integrations- och jämställdhetsdepartementet vid årsskiftet 
2007/2008. 
 
Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Minoritetspolitik, totala 
kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2008
Kostnader 
Lön inkl MGK 725
Övriga driftkostnader 21
Summa kostnader 746
 
Finansiering 
Ramanslag 17 29:1.1 563
Externa medel enligt nedanstående 
Specifikation 90
Intäkter 21
Summa finansiering 674

Skillnaden mellan kostnader och finansiering, 72 tkr, se avsnittet verksamhetsöversikt, s. 8. 
 

Verksamheten inom verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, politikområdet 
Minoritetspolitik finansieras även med externa medel enligt följande (tkr) 
Externa medel  2008
Partsrådet 90
Summa extern finansiering 90

 
Bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen inom verksamhetsgrenen Fördelning av 
bidrag, politikområdet Minoritetspolitik (tkr) 
Lämnade bidrag 2008
Stöd för nationella minoriteter 3 800
Summa bidrag som utbetalats enligt resultaträkningen 3 800

 
Fördelning av bidrag 
Syftet med statsbidraget är stödja och underlätta verksamheten för de nationella minoriteterna 
genom bidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter (enligt förordningen 
(2005:765) om statsbidrag till nationella minoriteter). 
 
Återrapportering: 
• Ungdomsstyrelsen ska redovisa de uppgifter om statsbidraget för nationella minoriteter som 

anges i förordningen (2005:765) om statsbidrag till nationella minoriteter 
 
Återrapportering enligt förordning 2005:765: 
• Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 

bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. 
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5.4.1 Redovisning av vilka nationella minoriteter som har fått statsbidrag 
 
Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått 
bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål 
 
Genomförande och utfall: 
 
Fördelning av statsbidrag för nationella minoriteter 2008, kronor 
Kategorier Beviljade, antal. Fördelade bidrag

Organisationsbidrag 11 3 799 995

Summa 11 3 799 995

 
 
Fördelning av statsbidrag till nationella minoriteter 2008, kronor 
Organisationer Fördelade bidrag 
Rikstäckande ideell förening/riksförbund 
Sverigefinska Riksförbundet  1 173 467 
Riksförbundet Romer i Europa     195 124 
Centralförbundet Roma Internation    348 424 
Romernas Riksförbund     172 129 
Resanderomers riksförening       95 492 
Svenska Tornedalingars Riksförbund     530 317 
Internationella Kvinnoföreningen för Romni    110 809 
Resandefolkets Romanoa Riksförbund     126 139 
Föreningen Resandefolkets Riksorganisation     110 809 
Sammanslutningar 
Judiska församlingarnas i Sverige Centralråd    545 647 
Paraplyorganisationer 
Sverigefinländarnas delegation    391 638 
Summa 3 799 995

 
I tabellen ovan redovisas fördelning av statsbidrag till nationella minoriteter. De erkända nationella 
minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ungdomsstyrelsens 
fördelning av statsbidrag sker dock inte till samer, då förordningen inte gäller Sametinget och 
organisationer som företräder den nationella minoriteten samer. 
 
Sammanlagt har bidrag fördelats till elva organisationer inom fyra minoritetsgrupper. Tre olika 
kategorier av organisationer har fått bidrag. Nio föreningar är en rikstäckande ideell förening eller 
ett riksförbund. En är en sammanslutning och en är en paraplyorganisation. 
 
Hantering och fördelning av statsbidraget 
Ungdomsstyrelsen övertog från Integrations- och jämställdhetsdepartementet fördelningen av 
bidragen till nationella minoriteter i början av 2008. Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
ansvarade för ansökningsförfarandet hösten 2007 efter då gällande förordning och riktlinjer. 
Övertagandet har ställt höga krav på överföring av dokumentation och kunskap om rutiner och 
tolkning av bestämmelser och praxis. I slutet av 2007 infördes ändringar enligt förordningen 
(2007:1136) av den då gällande förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. 
Dessa ändringar tillämpades av Ungdomsstyrelsen för bidraget 2008.  
 
Föreskrifter 
Ett arbete för att ta fram föreskrifter inom bidragsformen har också inletts.  
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Information och samråd med målgruppen 
En viktig uppgift har varit att lämna information till målgruppen om gällande bestämmelser och 
konsekvenser på grund av ändringen i förordningen och om Ungdomsstyrelsens hantering av 
bidraget. Ett antal möten med de nationella minoriteterna har därför ägt rum. Bland annat inom 
ramen för en så kallad Dialogkonferens för myndighetens målgrupper. Vid mötena har även 
konsekvenser av ändringar i förordningen och erfarenheter av ansökningsförfarandet diskuterats. 
Som komplement till förordningen har en lättläst version tagits fram för att underlätta 
tillgängligheten och förståelsen av bidraget. På förfrågan har också möten med olika nationella 
minoritetsgrupper hållits på Ungdomsstyrelsen.  
 
Ett utvecklingsarbete inom bidragsformen har också påbörjats under året för att digitalisera 
ansöknings- och handläggningsförfarandet.  
 
Referensgrupp 
Under 2008 har en referensgrupp bildats för att bidra med särskild kompetens till 
Ungdomsstyrelsen i arbetet med statsbidrag till nationella minoriteter. Referensgruppens roll är att 
vara rådgivande och stärka kvaliteten i arbetet med stöd till föreningslivet. Ungdomsstyrelsen 
medverkar också i ett nätverk för myndigheter som är verksamma inom minoritetspolitikens 
område. Ungdomsstyrelsen är också en part i det Europeiska nätverket kring romska frågor inom 
ramen för initiativ av Europeiska socialfonden (ESF). Vidare är Ungdomsstyrelsen representerad i 
den statliga delegationen för romska frågor. 
 
Statsbidraget till de nationella minoriteterna exklusive samer har lämnats för att stödja och 
underlätta deras verksamhet. 
 
5.4.2 Bedömning av resultat  
Syftet med statsbidraget är stödja och underlätta verksamheten för de nationella minoriteterna 
genom bidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. (enligt förordningen 
(2005:765) om statsbidrag till nationella minoriteter). 
 
Sammantaget gör Ungdomsstyrelsen bedömningen att myndighetens insatser genom fördelning av 
statsbidrag har stärkt verksamheter för organisationer som företräder nationella minoriteter. 
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6 Organisationsstyrning 

Återrapportering: 
• Ungdomsstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin 

verksamhet har tagit till vara ungdomar som en resurs samt hur myndigheten verkat för 
jämställdhet och mångfald.  

• Redovisa myndighetens arbete med att utveckla resultatmått 
 
Metoder för att arbeta med jämställdhet, mångfald och unga som resurs 
Ungdomsstyrelsens verksamhet vänder sig främst till personer som arbetar med ungdomar, 
beslutsfattare och tjänstemän, inom offentlig sektor och föreningslivet. Det är i liten utsträckning 
som unga är en direkt målgrupp. Det är inom vissa delar av verksamheten, till exempel 
statsbidraget till ungdomsorganisationer och delar av EU-programmet Ung och aktiv i Europa, som 
myndigheten har unga som en direkt målgrupp. 
 
Att se unga som en resurs och att i den mån det är möjligt ta till vara ungas kunskaper och 
erfarenheter är centralt för Ungdomsstyrelsen. Det är också centralt för myndigheten att verka för 
jämställdhet och mångfald. För att tydliggöra hur det kan gå till görs följande indelning i 
redovisningen: 
 
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, 

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

 
För att förtydliga ger vi här exempel på hur tabellen kan tolkas: 
 
Unga är brukare och därmed en målgrupp som använder myndighetens service. För att kunna 
anpassa insatserna efter ungas behov och önskemål behöver myndigheten kunskap om deras syn på 
verksamheten. 
 
Ett kompensatoriskt perspektiv innebär att ett aktivt stöd används för att ge unga lika möjligheter 
att ta del av olika verksamheter och bidrag som andra. Perspektivet utgår från att unga som grupp 
har bristande erfarenhet av kontakt med offentlig verksamhet på grund av sin ålder och därför 
behöver särskilda insatser. 
 
Ur ett verksamhetsperspektiv kan man argumentera för att myndigheters verksamhet blir bättre och 
mer ändamålsenlig om olika åldersgrupper medverkar i utformning och genomförande av 
verksamheten. Ungas, så väl som äldres, inspel behövs för att förbättra verksamheten och för 
kvalitetssäkring (UNG 2003, Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:6). 
 
Först redovisas hur Ungdomsstyrelsen tagit tillvara unga som resurs, sedan hur vi verkat för 
jämställdhet och slutligen hur vi verkat för mångfald. Inom respektive del ges exempel på hur detta 
gått till inom respektive verksamhetsgren. Redovisningen är inte fullständig. 
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6.1 Unga 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: 
 
Implementering av 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 verksamheten har unga tagits 
tillvara som en resurs främst utifrån ett verksamhetsperspektiv men även till viss del ur ett 
brukarperspektiv och ett kompensatoriskt perspektiv. Representanter för ungdomsorganisationer 
har bjudits in till och deltagit i de referensgrupper som knutits till de utredningar som har 
genomförts under året. Dessutom har samtliga utredningar som gjorts under året baserats på 
intervjuer och enkätundersökningar som genomförts med ungdomar. 
 
I den rapport om metoder för lokalt ungdomsinflytande som Ungdomsstyrelsen påbörjade 2008 och 
som avslutas i början av 2009 genomfördes ett antal fokusgrupper där unga själva fick komma till 
tals och ge sin bild av inflytandefrågorna. I uppdraget samverkar myndigheten med Sveriges 
Ungdomsråd. Dialogen med dem har pågått sedan projektets start.  
 
Under hösten 2008 påbörjades den kartläggning av ungas attityder till och erfarenhet av sexuell 
exponering och exploatering på internet som Ungdomsstyrelsen ska redovisa till regeringen den 15 
september 2009. I kartläggningen genomförs en delstudie i samarbete med ungdomsorganisationen 
RFSL-Ung. 
 
Unga deltog i stor utsträckning i Ungdomsstyrelsens rikskonferens, både som föreläsare och som 
deltagare. Flera seminarier genomfördes av LSU och kampanjen Alla lika – alla olika. I urvalet till 
Årets ungdomskommun ingick representanter för ungdomsorganisationen Sveriges Ungdomsråd i 
myndighetens externa urvalsgrupp. Unga från Kristinehamn som blev årets ungdomskommun 2007 
har under året deltagit i en mängd aktiviteter, bland annat ett internationellt möte i Frankrike och 
inom Turkiet samarbetet. I arbetet med att utveckla den kommunala ungdomspolitiken efterfrågar 
Ungdomsstyrelsen att få träffa både representanter för olika nämnder/politiker och unga vid besök i 
kommuner.  
 
Inom stödet för utveckling av kommunal ungdomspolitik är två av kriterierna för bidragsgivning ett 
tydligt inflytande för unga i projektet och att de är delaktiga. Om inte unga är med och arrangerar 
eller sitter med i någon referensgrupp inför planerade aktivitet blir det avslag på ansökan. Under 
året har aktiv handläggning använts inom bidragsgivningen till kommunerna i syfte att underlätta 
för unga att ta del av stödformerna. 
 
Efter att ha genomfört Lupp (se avsnitt 2.4) har flera kommuner låtit unga reflektera över resultatet 
och kommunen har sedan arbetat med deras inspel i kommunala handlingsplaner. Inom projektet 
Lupp är en viktig förutsättning i upplägget att respektive kommun ska ta tillvara unga som en 
resurs och många kommuner planerar och gör prioriteringar tillsammans med unga i kommunen. 
 
Inom ramen för de regeringsuppdrag som rör tjejjourernas verksamhet mot hedersrelaterat våld har 
Ungdomsstyrelsen i nära samverkan med tjejjourerna skapat en virtuell tjejjour på 
nätverksgemenskapen Lunarstorm. I arbetet med denna jour har sex olika jourer från Sveriges 
Kvinnojourers Riksförbund (SKR) och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
(ROKS) tillsammans delat på arbetet med att nå ut till unga tjejer under perioden februari 2007 till 
januari 2009.  
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Fritid och föreningsliv 
Inom verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv har unga tagits tillvara som resurs på en rad olika 
sätt. Utifrån ett brukarperspektiv har insatser genomförts för att ge unga möjlighet att föra fram 
synpunkter på systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer. Bland annat har två större 
seminarier riktade till ungdomsorganisationerna genomförts för att diskutera hur organisationerna 
upplever bidragssystemet och myndighetens handläggning. Seminarierna användes som underlag 
för myndighetens fortsatta utveckling av bidragshandläggningen. 
 
Ur ett kompensatoriskt perspektiv har aktiv handläggning använts i projektstöd till regional och 
nationell ungdomsverksamhet. Det har inneburit att myndigheten fört en dialog med 
organisationerna om ansökans innehåll för att bättre kunna bedöma förutsättningarna för bifall och 
för att kunna ge råd och stöd även i de fall ansökan inte beviljas. Det finns flera exempel på hur ett 
projekt kan ta form utifrån principen om aktiv handläggning. Till exempel har Sveriges Unga 
Somalier beviljats stöd för att utveckla en rikstäckande ungdomsorganisation "Att etablera ett 
somaliskt ungdomsförbund del 2". Vidare kan nämnas föreningen Gemensam Framtid som har 
beviljats stöd för att genom olika aktiviteter stärka ungas möjligheter att engagera sig för att 
förändra sin vardag. Detta ska ske genom utbildningsinsatser, träffar och en åsiksfestival "Urix 
åsiktsfestival 2009". 
 
Internationellt ungdomssamarbete 
Inom verksamhetsgrenen för Internationellt ungdomssamarbete har unga tagits tillvara som en 
resurs, främst utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, men delvis även utifrån ett 
verksamhetsperspektiv och ett brukarperspektiv. Unga har medverkat aktivt i processen kring 
ansökningar inom EU:s ungdomsprogram Ung och aktiv i Europa, såväl i planering och 
genomförande som i uppföljning av projekt i en internationell (Ungdomsutbyten) eller nationell 
kontext (som Ungdomsinitiativ). Demokratiprojekt och Möten mellan unga och personer som 
ansvarar för ungdomspolitik, två nya delprogram som fokuserar på ungas inflytande, har ökat 
ungas möjlighet till dialog med bland annat politiker och tjänstemän. Både inom Ungdomsinitiativ 
och Möten mellan ungdomar och personer som ansvarar för ungdomspolitik, har det skett en 
ökning av antal projekt och även en ökning av antal unga som deltagit i processerna. 
 
Unga har också vid ett flertal tillfällen deltagit som representanter för olika ideella organisationer 
eller individuellt i Ungdomsstyrelsens verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. I 
det utåtriktade arbetet har ungas medverkan skapat trovärdighet på konferenser om delaktighet, på 
diverse utbildningar och särskilt i arbetet med det bilaterala ungdomspolitiska samarbetet som 
Ungdomsstyrelsen har med Turkiet. 
 
Unga som har praktisk erfarenhet från programmet har förmedlat sina erfarenheter till andra unga 
vid utbildningar och avresekurser för volontärer. Under Europeiska ungdomsveckan fokuserade 
Ungdomsstyrelsen på att stimulera dialog mellan unga och beslutsfattare och över 2 500 unga och 
äldre möttes på olika sätt genom dialogaktiviteter. Ungdomsstyrelsen arrangerade även i samarbete 
med Sveriges Ungdomsråd ett särskilt seminarium som handlade om inflytandefrågor. 
 
Ungdomar har presenterat sina erfarenheter i de informationsskrifter som gjorts under året. 
Dessutom har Ungdomsstyrelsen i samarbete med lokala aktörer medverkat till att utbilda särskilda 
EU-informatörer vid kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i Göteborg och särskilt stöd har getts till 
”peer-to-peer”-projekt.  
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6.2 Hur myndigheten verkat för jämställdhet 

Redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin verksamhet har verkat för 
jämställdhet 
 
Genomförande och utfall: 
Även redovisningen av hur myndigheten verkar för jämställdhet sker utifrån de tre ovan nämnda 
perspektiven, brukare, kompensatoriskt och verksamhet. Alla ska ha lika möjligheter att ta del av 
Ungdomsstyrelsens verksamhet. De olika förutsättningar som kan förekomma mellan olika grupper 
ska kompenseras genom en kvalitetssäkrad verksamhet som ger lika möjligheter. Föreningar och 
organisationer uppmuntras genom idéskrifter och information samt utbildning i olika metoder, att 
verka för jämställdhet och mångfald. Ungdomsstyrelsen ska i sin verksamhet spegla det svenska 
samhället och arbetar därför aktivt med att ge en representativ bild av Sverige i våra publikationer 
och undersökningar samt när vi själva representerar Sverige.  
 
Implementering av ungdomspolitik 
Samtliga resultat som redovisas i Ungdomsstyrelsens utredningar och undersökningar redovisas 
uppdelat på unga kvinnor och unga män. På så sätt kan myndigheten visa om kvinnor och män har 
lika möjligheter och lika tillgång till välfärd och inflytande i enlighet med de övergripande 
ungdomspolitiska målen.  
 
Under 2008 har en rad olika aktiviteter som är en del av regeringens jämställdhetsinsatser 
genomförts. Det är stöd till tjejjourer för deras arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt 
påbörjandet av en kartläggning av förekomsten av arrangerade äktenskap mot ena partens vilja. 
Kartläggningen ska redovisas till regeringen den 31 maj 2009. Inom utbildningssatsningen vars 
tema är förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor med särskild betoning på hedersrelaterat 
våld och förtryck har utgångspunkten varit lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. 
Som en del av detta arbete genomfördes en Dialogkonferens med särskilt tema kring mänskliga 
rättigheter och jämställdhet. 
 
Inom Nätverket för ungdomsfrågor (NUF) hade Ungdomsstyrelsen ett tydligt krav på att varje 
sökande organisation skulle ha en plan för jämställdhetsarbete. Vi nämner också i kriterierna för 
satsningen att jämställdhet är ett prioriterat område. Kön spelar roll var ett av de nätverk som fick 
stöd av Ungdomsstyrelsen. De arbetar för att förmedla kunskap om unga och jämställdhet. I 
bidragsgivningen inom kommunala utvecklingsinsatser finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 
 
När forskare knyts till myndighetens utredningar finns alltid en ambition att ha en jämn 
könsfördelning. Det samma gäller för de referensgrupper som knyts till de olika aktiviteterna. I 
arbetet med rikskonferensen är det självklart att andelen kvinnor och män som är föreläsare ska 
vara jämt fördelad mellan könen. Ungdomsstyrelsen för också statistik över könsfördelningen 
bland deltagarna och strävar efter att den ska vara jämn. Samma princip gäller för alla 
myndighetens konferenser och seminarier. 
 
I remissarbetet anser Ungdomsstyrelsen att det är av särskild vikt att konsekvensanalyser har gjorts 
i underlagen, inte enbart avseende ålder utan också avseende kön. Om så inte har skett påtalar 
Ungdomsstyrelsen detta. 
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Fritid och föreningsliv 
Statsbidrag lämnas till ungdomsorganisationer för att bland annat främja jämställdhet mellan 
könen. Regeringen menar att hänsyn ska tas till i vilken utsträckning organisationerna verkar för 
jämställdhet. Ungdomsstyrelsen gör en prövning vart tredje år och bedömer vilka organisationer 
som är berättigade till bidrag utifrån målen. Vid bidragsgivningen av statsbidrag till 
ungdomsorganisationerna efterfrågar myndigheten ålders- och könsrelaterad statistik för att kunna 
följa utvecklingen av andelen kvinnor och män i de organisationer som tar emot statliga bidrag. Om 
andelen kvinnor respektive män är låg i det centralt beslutande organet i relation till 
organisationens övriga medlemskår kan organisationen få ett påpekande om att Ungdomsstyrelsen 
avser att följa utvecklingen i frågan. Inom bidragsformen Ungas fritid och organisering finns det 
exempel på projekt med jämställdhetsinriktning som har tagit form efter principen aktiv 
handläggning. Här kan nämnas föreningen Zora som har beviljats stöd för att ta fram ny kunskap 
om flickors fritidssituation. Bakgrunden är att flickor mår allt sämre psykiskt, känner sig otrygga i 
sitt närområde och dricker allt mer alkohol. Föreningen vill undersöka relationen mellan flickors 
fritidsvanor och hälsa. Ytterligare projekt som tillkommit utifrån aktiv handläggning inom detta 
område är ett projekt som föreningen Idrott För Handikappade har beviljats för att stärka unga 
funktionshindrade tjejer och deras förutsättningar. Detta sker i samverkan med kommunerna i 
Landskrona, Trelleborg och Malmö.  
 
Internationellt ungdomssamarbete 
Genom Amsterdamfördraget 1997 beslutade medlemsstaterna att jämställdhetsprincipen ska 
integreras i all EU-politik, inklusive utbildning och kultur. Ett av de viktigaste inslagen i EU-
programmet Ung och aktiv i Europa är därför att uppnå jämn könsfördelning bland deltagarna och 
att samtliga som arbetar med programmet i möjligaste mån ska vidta lämpliga åtgärder för att 
stimulera att det underrepresenterade könet deltar.  
 
Under 2008 var det jämn könsfördelning inom i stort sett alla delar av programmet. När 
ansökningar med ojämn könsfördelning kommit in har Ungdomsstyrelsen fört en dialog med 
användarna och bett dem motivera detta. Ungdomsstyrelsen har försökt att uppmuntra lokala 
aktörer att skapa projekt som är attraktiva för båda könen och fört en dialog med dem för att 
stimulera en jämnare könsfördelning. Ungdomsstyrelsen har också vid samtliga 
utbildningstillfällen som arrangerats nationellt och internationellt strävat efter jämn fördelning 
mellan kvinnliga och manliga deltagare, utbildare, talare etcetera. 
 
Inom det Sida-finansierade svenska ungdomspolitiska samarbetsprojektet med Turkiet har alla 
workshops tagit upp jämställdhetsaspekter.  
 
Övrigt 
Under året har publikationer och webbplats kvalitetssäkrats utifrån jämställdhet så att osakliga 
skillnader mellan könen inte ska förekomma. De individer som deltar i form av berättelser och 
skildringar i publikationer och på webbplatsen ska spegla samhället. Vi belyser både kvinnors och 
mäns liv genom de val av bilder som görs och det är viktigt att bilderna inte ger sken av ojämlikhet 
mellan könen. 
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6.3 Hur myndigheten verkat för mångfald 

Redovisa i vilken omfattning och på vilka olika sätt myndigheten i sin verksamhet har verkat för 
mångfald 
 
Genomförande och utfall: 
Även redovisningen av hur myndigheten verkar för mångfald sker utifrån de tre ovan nämnda 
perspektiven, brukare, kompensatoriskt och verksamhet. Alla ska ha lika möjligheter att ta del av 
Ungdomsstyrelsens verksamhet. De olika förutsättningar som kan förekomma mellan olika grupper 
ska kompenseras genom en kvalitetssäkrad verksamhet som ger lika möjligheter. Föreningar och 
organisationer uppmuntras genom idéskrifter och information samt utbildning i olika metoder att 
verka för mångfald. Ungdomsstyrelsen ska i sin verksamhet spegla det svenska samhället och 
arbetar därför aktivt med att ge en representativ bild av Sverige i våra publikationer och 
undersökningar samt när vi själva representerar Sverige.  
 
Implementering av ungdomspolitik 
Resultat av utredningar och undersökningar analyseras alltid för att identifiera om olika grupper av 
unga, födda i Sverige och utrikes, med och utan funktionsnedsättningar och med olika sexuell 
läggning och könsidentitet, har lika tillgång till välfärd och inflytande i enlighet med de 
övergripande ungdomspolitiska målen.  
 
I remissarbetet anser Ungdomsstyrelsen att det är av särskild vikt att konsekvensanalyser ur ett 
mångfaldsperspektiv har gjorts i underlagen. Det är inte enbart relevant utifrån ålder utan också 
utifrån att ungdomsgruppen är heterogen, bland annat är ungefär 13 procent av ungdomsgruppen i 
Sverige födda i ett annat land. Detta kan påverka deras möjligheter till lika välfärd och inflytande 
vilket analysen måste ta hänsyn till. Om så inte har skett påtalar Ungdomsstyrelsen detta. 
 
I indikatoruppföljningen har Ungdomsstyrelsen särskilt påtalat de begränsade möjligheter som idag 
finns att analysera statistik utifrån olika grupper av unga, bland annat för unga med en annan 
sexuell läggning än heterosexuell samt för unga med funktionshinder. Analyser som baseras på om 
unga är födda i Sverige eller utomlands är dessutom för trubbiga, ofta är det av vikt att kunna 
kategorisera unga som är utrikes födda efter födelseregion för att eventuella skillnader ska kunna 
upptäckas och därmed möjliggöra riktade insatser. Även i andra utredningar under året har denna 
problematik lyfts. 
 
Fritid och föreningsliv 
En god dialog har eftersträvats med målgrupperna som söker bidrag från Ungdomsstyrelsen. 
Myndigheten bjuder in till samtal och för diskussioner över telefon eller via e-post. Ett projekt som 
tillkommit efter dialog med organisationen och efter principen om aktiv handläggning är det 
projekt som Afrosvenskarnas riksförbund driver för att stärka arbetet mot rasism och ungas 
deltagande i detta arbete. Målet är att samla och mobilisera svenska ungdomsorganisationer för ett 
aktivt kampanjarbete mot rasism och för likabehandling. Arbetet innehåller konferenser, möten, 
utvecklingsinsatser och internationellt utbyte.  
 
För att nå ut till en bred målgrupp har myndigheten under året besökt kommuner, regioner och 
andra lokala sammanhang för att informera om myndighetens verksamhet och möjligheter till stöd. 
Ambitionen har varit att delta i sammanhang där målgruppen inte i så hög grad består av redan 
föreningsaktiva personer.  
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Inom verksamhetsgrenen har vi i stor utsträckning deltagit i andra aktörers konferenser och 
seminarier. En hög tillgänglighet är en förutsättning för mångfald. Ungdomsstyrelsen för genom 
den aktiva handläggningen en dialog med sökande organisationer för att undanröja eventuella 
hinder som uppstå vid krav om skriftliga ansökningar.  
 
Arbetet med projektstöd till ungdomars fritid och organisering syftar till att utveckla ungas kultur- 
och fritidsverksamheter samt till att stärka ungas egen organisering. Under 2008 har myndigheten 
prioriterat satsningar som syftar till att bryta utanförskap bland unga, insatser i utsatta områden 
samt insatser för att stärka kunskapsutvecklingen kring ungdomsarbete och om ungas livssituation. 
 
Ett annat arbetssätt som myndigheten har använt sig av under de senaste åren är att handläggarna 
arbetar i grupper, där man inom gruppen diskuterar förslag om beslut på ansökningarna, vilket 
stärker mångfalden i bidragshanteringen.  
 
Internationellt ungdomssamarbete 
Inom EU-programmet Ung och aktiv i Europa är det en huvudprioritering att verka för kulturell 
mångfald och motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Programmet ska också vara öppet för alla 
ungdomar oavsett kön, ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder och sexuell läggning. Ung 
och aktiv i Europa har som syfte att skapa mötesplatser och gemensamma projekt bland unga med 
olika bakgrund och allt stöd ges för att stimulera till mångfald.  
 
Ungdomsstyrelsen arbetar med aktiv handläggning som ska göra det möjligt för alla att delta på 
lika villkor för att kunna få stöd. Ansökningar som involverar unga med begränsade möjligheter är 
prioriterade inom Ung och aktiv i Europa. Ungdomsstyrelsen strävar efter att nå ut till grupper med 
olika profil och i internationella samarbeten involveras aktörer med olika bakgrund.  
 
Under året har Ungdomsstyrelsen tillsammans med en extern referensgrupp arbetat fram en 
inkluderingsstrategi för att tydliggöra och förbättra möjligheterna för unga med begränsade 
möjligheter att ta del av programmet Ung och aktiv i Europa. 
 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 varit med och utformat och genomfört kursen ”Value the 
difference” i samarbete med SALTO Cultural Diversity. År 2008 var även det europeiska året för 
kulturell mångfald, vilket bland annat lyftes under europeiska ungdomsveckan i november. 
 
Övrigt 
Mångfaldsarbetet kommer att fokusera på att skapa goda rutiner och tydliga instruktioner inom 
ramen för det ordinarie förändringsarbetet. Mål, tillämpning och uppföljning ska inlemmas i de 
ordinarie planerna, i styrdokumenten och i verksamhetsutvecklingen. Ungdomsstyrelsen ställer sig 
bakom Arbetsgivarverkets definition som är: Mångfald är en blandning av bakgrund och 
kompetens som har relevans för arbete, kvalitet och målgruppsorientering. 
 
Ungdomsstyrelsen arbetar inkluderande och hela personalgruppen är involverad i syfte att stärka 
mångfaldsarbetet, att undanröja hinder mot diskriminering, ifrågasätta rådande normer samt öka 
medvetenheten om mångfaldsfrågor i rekryteringsarbetet. 
 
Under året har myndighetens publikationer och webbplats kvalitetssäkrats utifrån mångfald så att 
osakliga skillnader mellan olika gruppen inte ska förekomma. De som deltar i form av berättelser 
och skildringar i publikationer och på webbplatsen ska spegla samhället. Vi belyser även olikheter i 
människors liv genom de val av bilder som görs. 
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6.4 Myndighetens arbete med att utveckla resultatmått 

Redovisa myndighetens arbete med att utveckla resultatmått 
 
Ungdomsstyrelsen har under 2008 fortsatt arbetet med att utveckla verksamhetsstyrningen. Till 
grund för inriktningen 2008 har bland annat tre faktorer funnits med: En förmodad förändring i 
departementets styrning av myndigheten, Ungdomsstyrelsens ansvar för nya politikområden samt 
ett behov av att förstärka vissa delar av verksamhetsstyrningen. 
 
Med bidrag från Partsrådet påbörjades ett större utvecklingsprojekt i april 2008. Projektet hade tre 
spår; utveckling av verksamhetsstyrning, arbetsprocesser och kompetensförsörjning. 
 
Delprojektet för verksamhetsstyrning genomfördes med stöd av bland annat konsulter från 
Ekonomistyrningsverket. I en process där hela myndigheten deltog togs det under året fram en ny 
vision för Ungdomsstyrelsen. Myndighetens vision är: Vi är en kunskapsburen myndighet som 
alltid gör skillnad i inflytande och välfärd för våra målgrupper. 
 
Alla medarbetare var också involverade i utvecklingen av myndighetens strategiska agenda för de 
kommande tre åren. Parallellt med utvecklingen av vision och strategisk agenda pågick en 
utveckling av myndighetens styrmodell som bland annat tydliggör relationerna mellan strategisk 
plan, verksamhetsplan och aktivitetsplaner. Styrmodellen anger att arbetet ska bygga på principen 
om balanserad styrning och beskriver en planerings- och uppföljningscykel för myndigheten. En ny 
modell för verksamhets- och aktivitetsplanering togs också fram. Syftet med denna var bland annat 
att stimulera till större mål- och resultatfokus i planeringen, bättre resultatuppföljning under 
arbetets gång samt vid avslutat arbete, bättre kvalitetssäkring samt bättre utvärdering och 
återkoppling av erfarenheter till organisationen. 
 
Att vi tog över arbetsområden från andra myndigheter innebar även att det uppstod ett behov av att 
utveckla gemensamma arbetssätt för handläggning. I samband med delprojektet för 
processutveckling arbetade myndigheten därför under året med processkartläggningar och 
riskanalyser av nuvarande bidragssystem, jämförande analyser och utveckling av gemensamma 
arbetsprocesser. Arbetet ska slutföras under 2009. 
 
Med utgångspunkt i modeller för balanserad styrning togs det vid årets början fram ett styrkort där 
myndigheten beslutade om mål, framgångsfaktorer och mått inom fem perspektiv. Uppföljning av 
mått ägde rum vid flera tillfällen under året, till exempel i samband med myndighetens 
medarbetarundersökning i oktober 2008.  
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7 Indikatoruppföljning 

Ungdomsstyrelsen fick i regleringsbrevet för 2008 i uppdrag att följa upp indikatorer som belyser 
utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 
budgetåret 2008 och indikatorerna ska belysa: 
 
1. Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar  
2. Andel ungdomar som är aktiva i en förening. 
3. Ungdomars möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen. 
4. Andel ungdomar som deltar i partipolitiska organisationer. 
5. Deltagande i politiska aktioner bland unga. 
6. Ungdomars deltagande i val till riksdag, kommuner och landsting. 
7. Andel kommuner med någon typ av inflytandeforum för ungdomar. 
8. Andel kommuner som tar fram kommunala handlingsplaner med inriktning på ungdomars 
levnadsförhållanden. 
 
Indikatorerna 1, 2 och 4 bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning om 
levnadsförhållanden (ULF) för åren 2006 och 2007. Data redovisas sammanslagna för två år för att 
få ett större underlag och därmed säkrare jämförelser mellan olika grupper. Underlaget bygger på 
svar från 1 368 individer i åldern 16–25 år och 5 460 individer i åldern 35–74 år. Under 2006 
ändrade SCB metod för genomförandet av de intervjuer som ligger till grund för statistiken. Detta 
betyder att siffrorna för indikatorerna som redovisats i tidigare årsredovisningar inte är direkt 
jämförbara med de som redovisas i år. Vid SCB:s metodomläggning omarbetades även vissa 
frågor. Tidigare redovisades indikator 1 och 2, deltagande i folkrörelser och föreningar respektive 
andel unga som är aktiva i föreningar separat. På grund av att SCB förändrat sina undersökningar 
finns numera inte underlag för en sådan redovisning. Här redovisas aktivitet i folkrörelser och 
föreningar samt andel unga som är aktiva i förening genom en gemensam indikator som belyser om 
den unge har varit på föreningsmöte under det senaste året.  
 
Indikatorerna 3 och 5 bygger på Ungdomsstyrelsens nationella ungdomsenkät. Den genomförs 
återkommande för att följa utvecklingen av ungas levnadsvillkor. Den senaste undersökningen 
genomfördes vintern 2006/2007 och nästan 3 000 ungdomar i åldrarna 16−25 år svarade på frågor 
om inflytande och demokrati, skola, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner.  
 
Indikator 6 bygger på Statistiska centralbyråns offentliga statistik om valdeltagande i de allmänna 
valen 1994–2006. 
 
Indikatorerna 7 och 8 bygger på data från en enkät som Ungdomsstyrelsen regelbundet skickar till 
samtliga kommuner i Sverige. Den senaste enkäten genomfördes vid årsskiftet 2008/2009. 
 
Insatser på området 
Här ges en kort och översiktlig redogörelse av de insatser myndigheten gör inom de områden som 
indikatorerna avser. För några av indikatorerna finns en direkt koppling till myndighetens 
verksamhet. En indikator som har direkt koppling till Ungdomsstyrelsens verksamhet är ungas 
deltagande i föreningslivet. Ungdomsstyrelsen stimulerar ungas möjligheter att delta i 
föreningslivet genom de bidrag som ges till ungdomsorganisationer.  
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Indikatorerna som rör kommuners verksamhet kan mer indirekt kopplas till myndighetens 
verksamhet. Samverkan med kommuner är en viktig del av Ungdomsstyrelsens uppdrag. Arbetet 
styrs främst av kommunernas behov. Ungdomsstyrelsen arbetar för att öka kommunernas kunskap 
om ungas levnadsvillkor. Det sker genom uppbyggnad och förmedling av kunskap, 
metodutveckling och dialog med kommuner. Nittioåtta kommuner, det vill säga mer än en tredjedel 
av Sveriges kommuner, har sedan 2001 tillsammans med Ungdomsstyrelsen genomfört den så 
kallade Luppenkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Unga får svara på frågor om hur de 
har det och vad de tycker är viktigt. I Luppenkäten 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 unga. Insatser kring ungas inflytande och 
att skapa dialog mellan beslutsfattare och unga är också viktiga aspekter av Ungdomsstyrelsens 
utvecklingssamarbete med kommunerna. 
 
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 och 
stöd till metodutveckling inom området ungas fritid och föreningsliv stärker Ungdomsstyrelsen 
ungas delaktighet i samhällsutvecklingen. 
 
Ungdomsstyrelsen har inget särskilt uppdrag kring ungas valdeltagande och har därför inte några 
direkta insatser inom området. 
 
1 och 2 Deltagande i folkrörelser och föreningar bland ungdomar inklusive 
andel ungdomar som är aktiva i en förening 
 
Som beskrivits ovan kan inte dessa indikatorer redovisas på liknande sätt som tidigare år på grund 
av att SCB ändrat metoden för genomförandet av sin undersökning om levnadsförhållanden (ULF). 
Vid förändringen av insamlingsmetod omarbetades även vissa frågor. Det som är möjligt att 
redovisa kring deltagande och aktivitet i föreningar handlar om deltagande i möten. 
 
Andel 16–25-åringar som varit på möte i förening, samfund eller liknande under de 
senaste 12 månaderna (exklusive fackligt möte och möte i politiskt parti) 2006/2007. 
Procent 

 16-19 år 20-25 år 16-25 år 35-74 år 

           Män Kvinnor Samtliga  

Samtliga 38,7 28,2 36,2 29,8 33,1 42,4 

Ursprung   

   svensk 39,1 28,7 35,3 31,9 33,6 45,1 

   utländsk 36,3 25,6 40,4 17,1 30,2 26,6 

   
Socioekonomisk grupp 
föräldrahushållet   

   arbetare 28,2 23,0 29,5 21,0 25,3 41,1 

   tjänstemän 43,5 33,5 43,2 33,3 38,3 46,1 
   företagare (exklusive 
   akademikeryrken) 45,6 27,6 34,8 36,2 35,5 43,0 

Region   
   storstadsområden  
   (H1-H2) 32,4 31,9 33,7 30,5 32,1 42,9 

   större städer (H3)  42,3 27,3 38,3 29,2 34,0 39,9 

   övriga (H4-H6) 41,8 24,7 36,0 29,7 33,0 44,9 
Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2006/2007. 

 



UNGDOMSSTYRELSEN 2009-02-23 88(113) 
ÅRSREDOVISNING 2008 

 
 
Då indikatorn för aktivitet är ny för året finns inga möjligheter till jämförelser bakåt i tiden. 
 
Många unga deltar i olika föreningar, det kan vara i skolan, i bostadsområdet eller på andra arenor 
där unga finns. Tidigare år har Ungdomsstyrelsens rapportering av indikatorer visat på att det finns 
stora skillnader mellan unga och äldre när det gäller medlemskap i föreningar. I Ungdomsstyrelsens 
årsredovisning 2007 var det 24 procentenheters skillnad mellan ungdomsgruppen och 
referensgruppen 35–74-åringar där 88 procent av den äldre åldersgruppen var medlem i en 
förening. Tidigare har vi visat att andelen unga som uppger att de är medlem i en förening minskar.  
 
Det finns några skillnader i redovisning av föreningsaktivitet som är intressanta att lyfta fram. En 
större andel av 16-19-åringarna är föreningsaktiva än 20-25-åringarna. Inom hela den studerade 
ungdomsgruppen16–25 år är skillnaderna relativt små mellan de med svensk respektive utländsk 
bakgrund. Om siffrorna bryts ned på kön visar sig stora skillnader. Andelen kvinnor med utländsk 
bakgrund som är aktiva är nästan 15 procentenheter lägre än bland kvinnor med svensk bakgrund. 
Skillnaden mellan kvinnor respektive män med utländsk bakgrund är ännu större, där är andelen 
föreningsaktiva kvinnor 23 procentenheter lägre.  
 
Föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet ser ut att ha större betydelse för ungas föreningsaktivitet 
i gruppen 16-19 år än i gruppen 20-25 år. I storstadsområdena varierar inte andelen föreningsaktiva 
beroende på kön eller ålder lika mycket som i andra regioner. Andelen aktiva är 10 procentenheter 
lägre i den yngre åldersgruppen i storstadsområden än i övriga regioner. Utanför storstadsområdena 
varierar föreningsaktiviteten mellan de olika åldersgrupperna till skillnad mot i storstadsområdena. 
Andelen föreningsaktiva utanför storstadsområdena är omkring 15 procentenheter lägre bland 20–
25-åringarna än bland 16–19-åringarna. 
 
3 Ungdomars möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen 
 
Andel 16−25-åringar som upplever att de har möjlighet att föra fram idéer till 
beslutsfattare i kommunen, 2007. Procent 

 
 

Kön**) Ålder**) Födelse-
bakgrund 

Föräldrarnas 
studiebakgrund 

Funktions-
nedsättning*

 Totalt Killar Tjejer 16-19 
år

20-25 
år

Inrikes 
född*

Utrikes 
född

Låg-
utbild.

Hög- 
utbild. 

Ja Nej

Stora 
/mycket 
stora 
möjligheter 

11 12 11 11 12 11 16 11 15 12 11

Små/inga 
möjligheter 

51 51 52 52 51 52 45 52 50 55 51

Vet ej 37 37 38 37 38 37 39 37 35 33 37

Summa***) 99 100 101 100 101 100 100 100 100 100 99
Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) Inklusive Norden. 
**) Ej signifikant. 
***) På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101. 
 
Ungas kunskaper och erfarenheter är en resurs här och nu. Unga är inte enbart resurser på tillväxt 
för framtiden. Hälften av unga mellan 16 och 25 år anser att möjligheterna att föra fram idéer till 
beslutsfattare i kommunen är små eller obefintliga och skillnaderna mellan killar och tjejer är små. 
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Unga som är utrikes födda upplever i något större utsträckning än unga födda i Sverige att 
möjligheterna att föra fram idéer till beslutsfattare i kommunen är goda. 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.1  
 

Sedan Ungdomsenkäten 2004 har andelen unga som uppfattar möjligheterna att föra fram idéer till 
lokala beslutsfattare som små eller obefintliga minskat. Framför allt beror det på att andelen som 
säger sig inte veta eller inte har någon uppfattning, har ökat. 
 
4 Andel ungdomar som deltar i partipolitiska organisationer 
Ungdomsstyrelsen har valt att mäta deltagande i partipolitiska organisationer (politiskt parti, 
politiskt ungdomsförbund och kvinnoförbund) med andelen av ungdomspopulationen som uppger 
att de är medlem och aktiva i en sådan organisation. Statistiska centralbyråns senaste fördjupade 
analys kring svenskars aktiviteter i samhällslivet och engagemang i politiska frågor som 
publicerades 2003 visar att unga är kraftigt underrepresenterade inom partiväsendet, liksom i 
föreningslivet i stort. Antalet medlemmar i politiska partier minskade i samtliga åldersgrupper 
mellan 1980/1981 och 2000/2001. Den kraftigaste nedgången finns bland män i åldersgruppen 16–
25 år, där andelen partimedlemmar minskade med nästan tre fjärdedelar.2 Detta betyder också att 
rekryteringsbasen för unga kandidater till kommuner, landsting och riksdag är liten och minskande. 
 
Andel unga som är medlemmar i en politisk organisation 2006/2007. Procent 

 16-19 år 20-25 år 16-25 år 35-74år

           Män Kvinnor Samtliga 

Samtliga 3,5 3,5 4,7 2,3 3,5 5,8

Ursprung   

   svensk 3,6 3,9 5,4 2,1 3,7 6,1

   utländsk 3,3 1,5 1,3 3,4 2,3 3,3

   

Socioekonomisk grupp föräldrahushållet   

   arbetare 0,9 1,6 0,0 2,6 1,3 5,0

   tjänstemän 5,3 2,6 5,6 2,2 3,9 5,0

   företag (exklusive akademikeryrken) 3,9 8,9 10,7 2,3 6,7 7,5

Region   

   storstadsområden (H1-H2) 3,1 3,5 3,4 3,2 3,3 4,6

   större städer (H3) 4,0 3,4 5,6 1,6 3,7 5,7

   övriga (H4-H6) 3,4 3,7 5,0 2,0 3,5 7,3
Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2006/2007. 

 
Eftersom metoden för att samla in underlaget till ULF-undersökningen inte är densamma som för 
tidigare års redovisade indikatorer är det inte möjligt att jämföra utvecklingen över tid.  
 
Det finns skillnader inom ungdomsgruppen, bland annat mellan kvinnor med svensk respektive 
utländsk bakgrund där kvinnor med svensk bakgrund i mindre utsträckning var medlemmar i 
politiska organisationer än kvinnor med utländsk bakgrund. De mest dramatiska skillnaderna finns 
dock mellan unga vars föräldrar tillhör olika socioekonomiska grupper. Det är också tydligt att de 
största skillnaderna i medlemskap finns bland männen. 
 

                                                 
1 Med högutbildade föräldrar avses att båda föräldrarna har akademisk examen, med lågutbildade att ingen av föräldrarna har akademisk examen. 
2 Politiska resurser och aktiviteter 1992–2001. Statistiska centralbyrån 2003. 
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Andel unga som är aktiva i politiska organisationer 2006/2007. Procent 

 16-19 år 20-25 år 16-25 år 35-74år

Män Kvinnor Samtliga 

Samtliga 1,5 1,2 1,7 0,9 1,3 1,9

Ursprung   

   svensk 1,3 1,2 1,9 0,6 1,3 2,0

   utländsk 2,5 0,7 0,7 2,4 1,5 1,2

   

Socioekonomisk grupp föräldrahushållet   

   arbetare 0,9 0,3 0,0 1,2 0,6 2,0

   tjänstemän 1,6 1,3 1,8 1,1 1,5 1,4

   företag (exklusive akademikeryrken) 2,5 1,7 3,9 0,0 2,1 2,3

Region   

   storstadsområden (H1-H2) 1,0 1,2 0,6 1,6 1,1 1,1

   större städer (H3) 2,1 1,0 2,6 0,3 1,5 1,7

   övriga (H4-H6) 1,2 1,3 1,7 0,9 1,3 3,0
Källa: Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2006/2007. 

 
Det är en förhållandevis liten del av befolkningen som uppger att de är aktiva i politiska 
organisationer, både bland unga och bland äldre. Skillnaderna inom ungdomsgruppen är också 
liten. Sett till hela ungdomsgruppen finns skillnader om hänsyn tas till föräldrarnas 
socioekonomiska bakgrund och ungas geografiska hemvist, där unga från företagarhushåll och 
unga från andra regioner än storstadsområden i större utsträckning är aktiva i politiska 
organisationer. 
 
Ung idag 2008, en av Ungdomsstyrelsens studier, visar att ju mer man kan om politik och om hur 
samhället fungerar, desto större är tron på att man kan påverka den politiska utvecklingen. Tilltron 
till systemet påverkas av den egna kunskapen och av föräldrarnas attityder. Attityderna påverkas i 
sin tur av föräldrarnas utbildningsnivå. Ju bättre kunskaper föräldrarna har om demokrati och 
samhällsfrågor, desto större är sannolikheten att den unge är positivt inställd till partimedlemskap. 
Unga är kraftigt underrepresenterade inom partiväsendet, liksom inom föreningslivet i stort. 
Konsekvenserna av detta ser vi också om vi tittar på representationen av unga i offentliga 
beslutande församlingar, där andelen unga är betydligt lägre än sin andel av befolkningen.  
 
5 Deltagande i politiska aktioner bland ungdomar 
I Ungdomsstyrelsens enkätundersökning 2007 uppgav 37 procent unga i åldrarna 16−25 år att de 
inte hade varit delaktiga i någon politisk aktion, 34 procent uppgav att de hade deltagit i en aktion 
och 29 procent att de 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 hälften uppgav att 
de hade gjort. Det är betydligt vanligare att unga har deltagit i traditionellt konventionella och 
lagliga aktioner än att de hade deltagit i olagliga politiska aktioner. 
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Andel 16−25-åringar som under de senaste 12 månaderna har deltagit i politiska 
aktioner, 2007. Procent 

 
Skriva på 
en namn-
insamling 

Bära 
märken/ 
symboler 

Delta i 
bojkott/ 
köp-
strejk 

Delta i  
lagliga 
demon-
stra-
tioner 

Delta i  
olagliga 
demon-
stra-
tioner 

Måla 
politiska 
slagord 
på 
allmän 
plats 

Ockupera 
bygg-
nader 

Skada 
andra/ 
allmän 
egendom i
protest 

Har jag 
gjort 

49 25 7 12 3 2 1 2

Har jag 
inte gjort 
men kan 
tänka 
mig att 
göra 

40 39 44 49 19 8 10 6

Skulle 
jag aldrig 
göra/har 
aldrig 
gjort 

11 37 49 40 79 90 89 93

Summa*) 100 101 100 101 101 100 100 101
Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101. 

 
Unga män uppgav i större utsträckning än unga kvinnor att de var intresserade av politik. De 
uppgav också i större utsträckning att de har eller kan tänka sig att delta i okonventionella aktioner 
som till exempel olagliga demonstrationer, måla politiska slagord och skada andras eller allmän 
egendom. Skillnaden mellan könen är förhållandevis liten när det gäller mer konventionella 
aktioner som att skriva på namninsamling, ta kontakt med politiker eller skriva insändare.  
 
Andel 16−25-åringar med olika bakgrund som har deltagit i politiska aktioner de 
senaste 12 månaderna, 2007. Procent 

 Kön Ålder**) Födelsebakgrund 
Föräldrarnas 
studiebakgrund 

Funktions-
hinder**) 

Antal 
aktioner 

Totalt män  kvinnor 
16-19 
år 

20-25 
år 

Inrikes 
född 

Utrikes 
född 

Låg- 
utbild. 

Hög- 
Utbild. 

Ja Nej 

0 37 41 33 39 36 36 48 37 31 34 37

1 34 32 35 33 35 35 26 35 26 32 34

2 16 14 18 16 16 16 17 15 23 19 16

3 7 6 8 7 7 7 4 7 9 7 7

<3 6 6 6 6 7 6 5 6 11 8 6

Summa*) 100 99 100 101 101 100 100 100 100 100 100

Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) På grund av avrundning kan summan anta ett värde mellan 99 och 101 
**) Ej signifikant. 
 

Unga kvinnor har deltagit i politiska aktioner i större utsträckning än unga män och inrikes födda i 
större utsträckning än utrikes födda. Det är vanligare att unga till högutbildade föräldrar har deltagit 
i politiska aktioner. Skillnaderna mellan yngre och äldre ungdomar är små i detta avseende. Jämfört 
med Ungdomsenkäten 2004 är skillnaderna små. Andelen som har deltagit i någon politisk aktion 
det senaste året har minskat med någon procentenhet för båda könen. Bland utrikes födda unga har 
däremot andelen ökat i förhållande till 2004.  
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Andel 16–25-åringar som känner sig delaktiga eller inte delaktiga i det svenska 
samhället och som har deltagit i politiska aktioner under de senaste 12 månaderna, 
2007. Procent 

 
Skriva på 

en namnin-
samling 

Bära 
märken/ 
symboler 

Delta i 
bojkott/

köpstrejk

Delta i 
lagliga

demon-
strationer

Delta i 
olagliga 
demon-

strationer

Måla 
politiska 

slagord på 
allmän 

plats

Ockupera 
byggnader

* 

Skada 
andra/
allmän 

egendom i 
protest

Jag känner mig  
delaktig i det 
svenska 
samhället 

51,8 27,9 9,0 14,5 2,3 2,1 1,0 1,7

Jag känner mig 
inte delaktig i 
det svenska 
samhället 

46,8 23,4 9,3 12,2 4,3 3,0 0,9 2,1

Källa: Ungdomsstyrelsens Ungdomsenkät 2007. 
*) Ej signifikant. 

 
Totalt sett, även om avvikelser förekommer, har unga som känner sig delaktiga i det svenska 
samhället i större utsträckning deltagit i konventionella politiska aktioner jämfört med unga som 
inte upplever sig delaktiga. På motsvarande sett är den senare gruppen överrepresenterad bland 
unga som deltagit i okonventionella aktioner. Ungdomsstyrelsen vill dock påminna om att det 
numerära antalet som uppger delaktighet i okonventionella aktioner är få.  
 
Jämfört med Ungdomsenkäten 2004 ökar tendensen att unga som känner sig delaktiga i det svenska 
samhället också är delaktiga i politiska aktioner. Utvecklingen är tydligast för konventionella 
aktioner. 
 
6 Ungdomars deltagande i val till riksdag, kommuner och landsting  
Ungas deltagande i allmänna val följs löpande upp av Statistiska centralbyrån. Av statistiken 
framgår att valdeltagandet i Sverige minskade i varje val från 1980-talet fram till och med 2002. I 
valen 2006 vände trenden och valdeltagandet ökade i alla åldrar. Störst var ökningen bland 
förstagångsväljare. Deras deltagande ökade i samtliga val. Även deltagandet för åldersgruppen 22–
29 år ökade i riksdagsvalet. Inför valen 2006 hade antalet röstberättigade förstagångsväljare i 
riksdagsvalet ökat med cirka 19 procent jämfört med 2002. Nästan en halv miljon unga, 438 000, 
hade möjlighet att för första gången delta i riksdagsvalet. Ökningen i landstingsfullmäktige- och 
kommunfullmäktigevalen var 18,5 procent.  
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Källa: Statistiska centralbyrån 2007. 
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Sedan 1970 har vi haft gemensam valdag för val till riksdag, landstings- samt kommunfullmäktige. 
Andelen som röstar i valen till landstings- och kommunfullmäktige är ett par procentenheter lägre 
än andelen som röstar till riksdagen i alla åldersgrupper. 
 
Riksdagsvalen 
Mellan valen 1994, 1998 och 2002 var trenden minskande valdeltagande i varje val och i alla 
åldrar. Men det senaste riksdagsvalet innebar ett trendbrott och valdeltagandet ökade i alla åldrar 
och störst var ökningen bland förstagångsväljarna. Men ökningen innebar inte att de höga nivåer på 
valdeltagande som vi såg i alla åldrar i början av 1990-talet uppnåddes. Av samtliga röstberättigade 
gick 82 procent till valurnorna vid riksdagsvalet 2006. Jämfört med riksdagsvalet 2002 ökade 
valdeltagandet med 1,9 procentenheter och antalet röstberättigade ökade med närmare 170 000 
personer varav förstagångsväljarna utgjorde nästan 50 000 personer. 
 
Deltagande i val till riksdagen 1994–2006. Procent 
Förstagångsväljare*  2006 2002 1998 1994
Män 74 68 75 78 
Kvinnor 78 73 73 85 
Samtliga 76 70 74 82
     
22-29 år**  
Män 75 72 74 79 
Kvinnor 80 74 79 84 
Samtliga 77 73 77 81
     
30-74 år  
Män 85 83 85 89 
Kvinnor  88 86 88 91 
Samtliga 86 85 86 90

Källa: Statistiska centralbyrån 2007. 
*) De som fyllt 18 år efter valdagen 2002 (som är 22 år 2006) och innan valet 2006 och fick lov att rösta för första gången. 
**) De som är 22 år 2006 och hade fyllt 18 år innan valdagen 2002  
 
De yngsta åldersgrupperna hade lägst deltagande i valen 1994–2006. I åldersgruppen 18-29 år var 
valdeltagandet 2006 högst i storstäder och lägst i glesbygdskommuner, 80 respektive 65 procent. 
Kvinnor röstade i större utsträckning än män i alla åldrar men skillnaden var något större bland 
yngre väljare. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda ökade något i valet 2006. Det var inrikes 
födda som röstade i högre grad jämfört med i valet 2002. Bland personer med lägre utbildning och 
sämre inkomster och bland arbetslösa var valdeltagandet markant lägre än i grupper med högre 
utbildning, bättre inkomster och en anställning, oavsett ålder.  
 
Landstingsfullmäktige  
Deltagandet i valen till landstingsfullmäktige följde samma utveckling som riksdagsvalet. Mellan 
valen 1994, 1998 och 2002 var trenden motsvarande den för riksdagsvalet - röstandet minskade i 
alla åldersgrupper för att vända och istället öka i 2006 års val. Jämfört med 2002 års val ökade 
valdeltagandet med 1,3 procentenheter i befolkningen. Störst var ökningen bland 
förstagångsväljarna, 4 procentenheter.  
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Deltagande i val till landstingsfullmäktige 1994–2006. Procent 
Förstagångsväljare*  2006 2002 1998 1994
Män 68 64 68 73 
Kvinnor 72 69 67 82 
Samtliga 70 66 67 77
     
22-29 år  
Män 67 67 67 71 
Kvinnor 72 69 72 79 
Samtliga 70 67 69 75
     
30-74 år  
Män 81 81 80 86 
Kvinnor  84 83 83 89 
Samtliga 82 82 82 87

Källa: Statistiska centralbyrån. 
*18–22 år enligt ovan. 

 
Kommunfullmäktige  
Även i valen till kommunfullmäktige minskade deltagandet mellan valen 1994 och 2002 för att öka 
i 2006 års val. Av samtliga röstberättigade gick 79 procent till valurnorna vid kommunfullmäktige-
valen 2006. Bland förstagångsväljarna var ökningen 4 procentenheter, i gruppen 22–29 år var 
ökningen 2 procentenheter, och bland 30–74-åringarna var ökningen 1 procentenhet i förhållande 
till 2002 års val. 
 
Deltagande i val till kommunfullmäktige 1994–2006. Procent 
Förstagångsväljare*  2006 2002 1998 1994
Män 69 64 69 75 
Kvinnor 73 69 68 83 
Samtliga 71 67 68 79
     
22-29 år  
Män 68 67 68 75 
Kvinnor 73 70 73 80 
Samtliga 70 68 71 77
     
30-74 år  
Män 81 81 81 86 
Kvinnor  85 84 84 89 
Samtliga 83 82 83 88

Källa: Statistiska centralbyrån. 
*18–22 år enligt ovan. 
 

Ökningen bland förstagångsväljarna var ungefär lika stor bland unga kvinnor som bland unga män, 
men kvinnornas valdeltagande var 4 procentenheter högre med 73 procent mot männens 69 
procent. Andelen kvinnor som deltog i valet ökade även i gruppen 22–29 år. Det är dock 
fortfarande de i åldern 30-74 år som i störst utsträckning deltar i val. Ju äldre man är, desto större är 
sannolikheten att man också röstar. 
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7 Andel kommuner med någon typ av inflytandeforum för ungdomar 
 
Underlag 
Redovisningen bygger på den enkät som Ungdomsstyrelsen skickade till samtliga kommuner i 
januari 2009. Vi fick svar från 216 av 290 kommuner vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent. 
Mätningen har genomförts med samma metod som de övriga åren som redovisas. 
 
Ett inflytandeforum för unga är enligt Ungdomsstyrelsens definition ett forum för dialog mellan 
unga 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 
exempel på forum som inte inkluderas i den här redovisningen. Definitionen stod i den enkät som 
gick ut till kommunerna.  
 
Utfall 
Drygt hälften, 54 procent, av kommunerna uppgav i den senaste mätningen att de hade ett 
inflytandeforum för unga. Det är en precis lika stor andel som året innan. Det har varit ungefär lika 
vanligt med inflytandeforum i kommunerna under de senaste åren.  
 
Kommunala inflytandeforum 2001–2008. Procent 
År Andel 
2008 54 
2007 54 
2006 51 
2005 55 
2004 55 
2003 58 
2002*) 63 
2001* 54 

* Inkluderar även stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö 

 
Inflytandeforumen har olika funktioner på olika orter. I den enkät som skickas ut till kommunerna 
fanns fyra olika svarskategorierna fastställda. I tabellen finns uppgifter om vilka funktioner de kan 
ha och om hur vanliga de är. En klar majoritet av inflytandeforumen i kommunerna har flera 
funktioner. Andelen som fungerar som formell remissinstans har återigen sjunkit något. Alla de 
andra funktionerna verkar ha blivit vanligare det senaste året.  
 
Andel inflytandeforum i kommuner som uppger att de har någon eller några av 
följande funktioner 2002-2008. Procent 

År 
Formell 

remissinstans  

Rådgivande 
funktion mot 

politiker 
Lämnar synpunkter 

till tjänstemän 
Driver egna 

frågor  
2008 31 77 80 72 
2007 33 74 75 65 
2006 42 71 76 77 
2005 38 59 65 74 
2004 34 69 77 69 
2003 25 68 70 73 
2002 31 65 63 67 
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8 Andel kommuner som tar fram handlingsplaner med inriktning på 
ungdomars levnadsförhållanden 
 
Underlag 
Information om förekomsten av kommunala handlingsplaner har hämtats från den enkät som 
skickades till samtliga kommuner i början av 2009. Redovisningen bygger på 216 svar vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent. Mätningen har genomförts med samma metod de övriga 
åren som redovisas.  
 
I enkäten fick kommunerna frågan om de hade ett politiskt antaget sektorsövergripande dokument 
som slår fast strategier och mål för det politiska arbetet med ungas villkor i kommunen.  
 
Utfall 
Av de kommuner som svarade uppgav 29 procent att de hade ett sådant dokument vilket innebär en 
liten minskning från året innan.  
 
Andel kommuner med ungdomspolitiska handlingsplaner 2000−2008. Procent 
År Andel kommuner  
2008 29 
2007 32 
2006 28 
2005 37 
2004 29 
2003 25 
2002 24 
2001 21 
2000 21 

 
För att få en uppfattning om hur väl förankrade dokumenten är bland unga har kommunerna blivit 
tillfrågade om i hur stor utsträckning unga har varit med i utformningen av dokumenten. Jämfört 
med tidigare år har andelen kommuner där unga varit mycket delaktiga minskat men sammantaget 
har unga varit delaktiga i någon mån i ungefär lika många kommuner som tidigare.  
 
Ungas delaktighet i utformningen av mål- och strategidokument 2001−2008. Procent 

År 
Delaktiga i stor 

utsträckning  
Delaktiga i viss

utsträckning Ej delaktiga Inget svar 
2008 19 64 16 2 
2007 26 56 18 0 
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 
2001* 67 20 13 

* 2001 fanns endast svarsalternativen delaktiga och ej delaktiga. 
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8 Administration och beräkningsgrunder 

Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en Stabsenhet. I den administrativa 
verksamheten inom Stabsenheten ingår 9,84 årsarbetskrafter. 
 
Fördelning av myndighetsgemensam kostnad (MGK) 
Kostnaden för myndighetens administration (inklusive periodiserade kostnader) uppgick den 31 
december 2008 till 16 321 tkr. 
 
Antal årsarbetskrafter var 54 personer. 
 
Antal personer som MGK ska fördelas på är 54,00-9,84 (administrativ personal) = 44,16 personer. 
 
Genomsnitt MGK per person är 16 321 tkr delat med 44,16 personer = 369,58 tkr per person. 
 
I informationsdelen inom Stabsenheten ingår 6,43 årsarbetskrafter 
 
Informationsinsatser, totala kostnader och finansiering i tkr 
 Budgetår 2008
Kostnader 
Lön inkl MGK 5 956 

Övriga driftkostnader 321 
Summa kostnader 6 277
  
Finansiering 
Ramanslag 17 29.1.1 6 224 
Intäkter 53 
Summa finansiering 6 277
  
 
Informationsinsatsernas kostnader och finansiering fördelas enligt nedan:  
Den första tredjedelen fördelas till verksamhetsgrenen Implementering av ungdomspolitik.  
Den andra tredjedelen fördelas till verksamhetsgrenen Internationellt ungdomssamarbete. 
Den tredje tredjedelen fördelas med en femtedel till vardera:  
Verksamhetsgrenen Fritid och föreningsliv 
Verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Integrationspolitik 
Verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Folkrörelsepolitik 
Verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Jämställdhetspolitik 
Verksamhetsgrenen Fördelning av bidrag, Minoritetspolitik 
 
Ungdomsstyrelsen har gjort bedömningen att det inte är relevant att göra jämförelser med tidigare 
budgetår då Ungdomsstyrelsen från och med år 2008 är indelad i sju verksamhetsgrenar mot 
tidigare fyra verksamhetsgrenar för jämförelseåren 2007 och 2006.  
 
Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst. 



UNGDOMSSTYRELSEN 2009-02-23 98(113) 
ÅRSREDOVISNING 2008 

 
 

9 Ekonomisk redovisning 

 

9.1 Resultaträkning 

 (belopp anges i tkr) 
 Not 2008 2007 

Verksamhetens intäkter   

Intäkter av anslag   42 538 34 078 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 2 189 2 097 

Intäkter av bidrag 2 15 491 13 042 

Finansiella intäkter 3 60 128 

Summa  60 278 49 345 

   

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 4 -33 982 -28 908 

Kostnader för lokaler  -3 440 -3 216 

Övriga driftkostnader 5 -22 270 -16 282 

Finansiella kostnader 6 -131 -95 

Avskrivningar och nedskrivningar  -963 -844 

Summa  -60 786 -49 345 

   

Verksamhetsutfall  -508 0 

   

Uppbördsverksamhet   

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter 
som inte disponeras av myndigheten 

 
7 8

 
31 

Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet 

 
-8

 
-31 

Saldo  0 0 

   

Transfereringar   

Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag 

 
163 064

 
155 834 

Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag 

 
283

 
2 479 

   
Övriga erhållna medel för finansiering av 
bidrag 

8 
165 975

 
67 199 

Finansiella intäkter 9 80 0 

Lämnade bidrag   -329 402 -225 542 

Saldo   0 -30 

   

Årets kapitalförändring 10 -508 -30 
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9.2 Balansräkning 

(belopp anges i tkr) 
 Not 2008-12-31 2007-12-31 
TILLGÅNGAR   

   

Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 2 425 2 644 

Summa   2 425 2 644 
   
Fordringar   
Kundfordringar   320 384 
Fordringar hos andra myndigheter 12 1 261 1 184 
Övriga fordringar 13 271 71 

Summa  1 852 1 639 
   
Periodavgränsningsposter   

Förutbetalda kostnader 14 1 052 1 181 
Upplupna bidragsintäkter 15 2 426 2 405 
Övriga upplupna intäkter 16 61 0 

Summa  3 539 3 586 
   
Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 17 193 664 144 926 
   
Kassa och bank   
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 18 1 285 5 215 
Kassa och bank 19 9 645 0 
Summa  10 930 5 215 
   

SUMMA TILLGÅNGAR  212 410 158 010 

   
KAPITAL OCH SKULDER    
   
Myndighetskapital   
Balanserad kapitalförändring 20 -1 831 -1 801 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen   -508 -30 

Summa  -2 339 -1 831 

   

Skulder m.m.   

Lån i Riksgäldskontoret 21 2 425 2 644 
Skulder till andra myndigheter 22 2 265 1 452 
Leverantörsskulder  2 422 2 519 
Övriga skulder 23 802 596 

Summa   7 914 7 211 
   
Periodavgränsningsposter   

Upplupna kostnader 24 2 660 2 276 
Oförbrukade bidrag 25 204 175 150 354 

Summa   206 835 152 630 
   
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  212 410 158 010 
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9.3 Anslagsredovisning 

ANSLAG 
(tkr) 

Not Ingående 
överförings- 

belopp 

Årets till-
delning

enligt regl.
brev

Omdispo-
nerade

anslags-
belopp

Indragning Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående
överförings-

belopp

 
Uo 1 47:1 Ramanslag 
Åtgärder för nationella  
minoriteter 
 
ap. 5 Stöd för nationella 
minoriteter  

  
 

3 800

 
 

3 800 

 
 

3 800 0
 
Uo 13 10:1 Ramanslag 
 (2007) Integrationsverket 
 
ap 7 Integrationsverket - del 
till Ungdomsstyrelsen 

 
 

26 

 
 

139 -79

 
 

60 

 
 

0 60
 
Uo 13 10:2 Ramanslag  
Integrationsåtgärder  
 
ap 13 Statsbidrag till 
organisationer bildade på 
etnisk grund 

 
 
 

27 

 
 
 

19 000

 
 
 

19 000 

 
 
 

19 000 0
     
ap 14 Stöd för verksamhet 
som motverkar rasism och 
liknande former av intolerans 

 
 
 

 
 
 9 292 

 
 

9 292 

 
 

9 292 0
     
ap 15 Stöd för verksamhet 
som förebygger och motverkar 
diskriminering 

 
 

28 

 
 

14 000 -500

 
 

13 500 

 
 

13 380 120
     
ap 16 Stöd för verksamhet 
som bistår personer som vill 
lämna rasistiska och andra 
liknande grupperingar 

  
 
 
 1 200 

 
 
 

1 200 

 
 
 

1 200 0
     
ap 17 Stöd till Quick Response  

 
 250 250 250 0

ap 18 Stöd till ideella 
organisationer för homo- och 
bisexuella samt transpersoner 

 
 

29 

 

6 330 

 
 

6 330 

 
 

6 315 15
 
Uo 14 24:1 Ramanslag  
Särskilda jämställdhets- 
åtgärder  
 
ap 9 Jämställdhetsprojekt 

      
30 

 
7 660

 
7 660 

 
7 648 12

     
ap 10 Jämställdhetsprojekt 
inom kultursektorn 

 
31 

 
1 400 

 
1 400 

 
1 375 25

     
ap 11 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder –  
del till US 

 
 

32 

 

4 700 7 900

 
 

12 600 

 
 

6 614 5 986
 
Uo 17 29:1 Ramanslag  
Ungdomsstyrelsen  
 
ap. 1 Ungdomsstyrelsen 

 
33 

 
544 23 370

 
23 914 

 
23 218 696

 
Uo 17 29:2 Ramanslag  
Bidrag till nationell och  
internationell verksamhet  
 
ap. 1 Statsbidrag till ungdoms-
organisationer 

 
 

34 

 
 

3 72 000

 
 

72 003 

 
 

72 000 3
     
ap. 2 Nationellt kontor för EU-
program 

 
35 

 
46 2 600

 
2 646 

 
2 618 28

     
ap. 3 Utvecklingsinsatser 
gentemot kommuner 

 
36 

 
642 6 000 -462

 
6 180 

 
6 132 48

     



UNGDOMSSTYRELSEN 2009-02-23 101(113) 
ÅRSREDOVISNING 2008 

 
 

 
 
 
ap. 10  Satsning på ungdomar 
i riskmiljöer 

 
 
 

37 

 
 
 

3 317 

 
 
 

3 317 

 
 
 

2 986 331

 
ap. 11 Administration av 
satsningen på ungdomar i 
riskmiljöer 

 
 
 

38 

 
 
 

296 

 
 
 

296 

 
 
 

281 15

 
Uo 17 30:3 Ramanslag 
Bidrag för kvinnors 
organisering  
 
ap. 1 Bidrag för Kvinnors 
organisering 

  
28 270

 
28 270 

 
26 770 1 500

     
ap. 2 Ungdomsstyrelsen   2 791 2 791 2 723 68

 
 

SUMMA  4 987 202 663 7 400 -541 214 509 205 602 8 907

 

9.4  

Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel 
(tkr) 

Not Beräknat Belopp Inkomster Utgifter

28119 Övriga inkomster 39 0 8 0
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9.5 Tilläggsupplysningar och noter 

Tilläggsupplysningar 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndighetens bokföring följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s 
föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 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. 
 
Ändrade redovisningsprinciper 
Ungdomsstyrelsen har under året beslutat om ändrade redovisningsprinciper för hanteringen av 
fördelning av bidrag med medel från AB Svenska Spel. Detta har skett i samråd med 
Ekonomistyrningsverket. Tidigare har bidragen bokförts som Övriga skulder i balansräkningen. 
Från och med år 2008 redovisas bidragen som transfereringar i kontoklass 7 i resultaträkningen och 
som Oförbrukade bidragsmedel i balansräkningen. Ungdomsstyrelsen har med anledning av detta 
räknat om jämförelsetalen för år 2007 i balans- och resultaträkningen. Detta påverkar balans- och 
resultatposterna enligt följande: Balansposten Oförbrukade bidragsmedel ökar med 127 278 tkr och 
balansposten Övriga skulder minskar med 127 278 tkr. Resultatposten Övriga erhållna medel för 
finansiering av bidrag ökar med 49 143 tkr och resultatposten Lämnade bidrag ökar med 49 143 
tkr.  
 
Upplysningar av väsentlig betydelse 
Ungdomsstyrelsen har från och med 1 februari 2008 övertagit verksamhet från Delegationen för 
fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt inom politikområde 
folkrörelsepolitik. Enligt regleringsbrev för anslagsposten 14 24:1.9, Jämställdhetsprojekt och 
anslagsposten 14 24:1.10, Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn samt anslagsposten 17 30:3.2, 
Ungdomsstyrelsen, har myndigheten tilldelats medel till verksamhet och fördelning av bidrag med 
anledning av övertagande av delegationen. Enligt regleringsbrev för anslagsposten 17 30:3.1, 
Bidrag för kvinnors organisering, har Ungdomsstyrelsen tilldelats medel att fördela till bidrag inom 
ramen för samma uppdrag. Se även avsnitt 10.3, Anslagsredovisning och avsnitt 1, 
Verksamhetsöversikt och verksamhetsstyrning.  
 
Den 1 juli 2007 övertog Ungdomsstyrelsen verksamhet från Integrationsverket som bl.a. innebär att 
förmedla bidrag. Under 2007 skedde ingen utbetalning av bidrag från Ungdomsstyrelsen. Från och 
med 2008 disponerar Ungdomsstyrelsen anslagsposterna 13 10:2.13 – 13 10:2.18 för 
bidragsgivning inom politikområdet integrationspolitik. Ungdomsstyrelsen disponerar också från 
och med 2008 anslagsposten 1 47:1.5, Stöd till nationella minoriteter för fördelning av bidrag inom 
politikområdet minoritetspolitik. Se även avsnitt 1, Verksamhetsöversikt och verksamhetsstyrning. 
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Upplysningar för jämförelseändamål 
Ungdomsstyrelsen är av regeringen utsedd att vara Nationellt kontor för EU-programmet Ung och 
aktiv i Europa (2007-2013). Enligt Europeiska kommissionens regler (NA Guide, kap 2.6.2) är 
myndigheten skyldig att öppna räntebärande konto i euro för de bidragsmedel som 
Ungdomsstyrelsen administrerar å kommissionens vägnar. Ungdomsstyrelsen har ansökt om att få 
öppna ett räntebärande valutakonto i euro hos Riksgäldskontoret som gäller från och med 2008 års 
bidragsgivning inom programmet. Riksgälden beviljade Ungdomsstyrelsen att öppna ett 
valutakonto i euro i beslut daterat 2008-01-14, dnr 2008/118. Tidigare års bidragsmedel inom 
programmet hanteras på statsverkets checkräkning. Med anledning av denna förändring har 
balansposten Kassa och bank ett saldo från och med år 2008. Se i övrigt avsnitt 10.2, 
Balansräkning och not 19 till denna. Ungdomsstyrelsen uppbär också ränta på detta valutakonto i 
euro, varför även resultatposten Finansiella intäkter har ett saldo från och med år 2008. Se i övrigt 
avsnitt 10.1, Resultaträkning och not 9 till denna.  
 
Värderingsprinciper 
 
Anläggningstillgångar 
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier med mera som har ett 
anskaffningsvärde om minst 10 000 kronor och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till 
lägst tre år. Investeringarna redovisas i balansräkningen och avskrivning sker enligt den 
ekonomiska livslängd som fastställts för de olika kategorierna av anläggningstillgångar. 
Avskrivning sker från den månad som tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar 
datorutrustning 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, datornätverk och larmanläggning 

 
Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas bli betalda. Fordringar i utländsk valuta 
har värderats till balansdagens kurs.  
 
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. 
 
Ersättningar och andra förmåner 
 
Insynsrådet 
Ledamöter Ledamot 

perioden
Ersättning 

(kr)
Andra förmåner 

(kr) 
Andra råds- och 
styrelseuppdrag

Nihad Bunar 0801-0812 5 800 - -

Annie Johansson 0801-0812 7 250 - -

David Jonasson 0801-0812 4 350 - -

Henrik Melius 0801-0812 8 700 - Helius Media AB

Ewa Persson Göransson 0801-0812 8 700 - Statens 
Institutionsstyrelse

Viveca Urwitz 0801-0812 7 250 - -
 
Ledande befattnings-
havare 

Ordförande
perioden

Lön
 

Andra förmåner 
(kr)  

Andra styrelse-
uppdrag

Per Nilsson 
generaldirektör 

0801-0812 930 082 192 Friluftsrådet
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Noter  
(belopp anges i tkr) 

 
Resultaträkningen 
    2008 2007 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

   
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen   
- intäkter av konferenser och utbildning 2 071 2 015 
- intäkter av försäljning av publikationer med mera 111 58 
- intäkter av försäljning av material 5 0 
Reavinst vid försäljning av bil 0 23 
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 
Summa1) 

 
2 189 2 097 

1) Enligt regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen medger regeringen undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen (1992:191). 
Intäkter enligt § 4 är sammanlagt 2 187 tkr.  
 
 

Not 2 Intäkter av bidrag 
 

Uppdrag konferens Alla olika – alla lika, medel från 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 

 
0  

 
2 139 

Uppdrag samarbete mellan Turkiet och Sverige inom det 
ungdomspolitiska området, medel från Sida 

 
3 110 

 
963 

Uppdragen att ge särskilt stöd till tjejjourernas arbete mot 
hedersrelaterat våld, medel från Integrations- och jämställdhets-
departementet 

 
 

2 467 

 
 

2 193 
Uppdrag Förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor, 
Medel från Integrations- och jämställdhetsdepartementet  

 
1 672 

 
120 

Uppdrag Ungas utanförskap och Österled, medel från 
Allmänna arvsfonden 

 
0 

 
697 

EU-programmen Ung och aktiv i Europa och Ungdom inkl 
SALTO-IRC och informationstjänsten Eurodesk, EU-medel  

 
4 014 

 
3 521 

Delprogrammet TCP-aktiviteter inom EU-programmen 
Ungdom och Ung och aktiv i Europa , EU-medel 

 
1 631 

 
841 

Uppdrag Attityd- och värderingsstudie, medel från 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 

 
0 

 
659 

Utvecklingsprojekt, medel från Partsrådet  629 0 
Övriga diverse regeringsuppdrag m.m. 1 968 1 909 
Summa1) 
 

15 491 13 042 

1) Resultatposten Intäkter av bidrag har ökat med 2 449 tkr i förhållande till år 2007. Se förklaring till skillnad mellan åren i tabell ovan. Sista posten 
”övriga diverse regeringsuppdrag m.m.” är minskad med 120 tkr i jämförelsekolumnen 2007. Denna summa är uppflyttad till uppdraget ”Förebygga mäns 
våld mot flickor och unga kvinnor”.  

 
Not 3 Finansiella intäkter 

   
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 60 128 
Summa 60 128 

 
Not 4 Kostnader för personal 

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

 
22 017 

 
19 114 

Övriga kostnader för personal 11 965 9 794 
Summa  
 

33 982 28 908 

Resultatposten Kostnader för personal har ökat med 5 074 tkr i förhållande till år 2007. Ungdomsstyrelsen har fått flera nya uppdrag under året, vilket har 
resulterat i att personalen har ökat från 48,49 årsarbetskrafter den 31 december 2007 till 54 årsarbetskrafter den 31 december 2008.  
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    2008 2007 
Not 5 Övriga driftkostnader 

   
Konferenskostnader 5 137 2 156 
Datakonsulter 1 511 775 
Övriga driftkostnader 15 622 13 351 
Summa 
 

22 270 16 282 

Resultatposten Övriga driftkostnader har ökat med 5 988 tkr i förhållande till år 2007. Ungdomsstyrelsen har fått flera nya uppdrag under året, vilket har 
resulterat i att myndighetens övriga driftkostnader har ökat generellt. Ovan specificeras de största förändringarna. Konferenskostnader står för den största 
ökningen. Detta med anledning av att Ungdomsstyrelsen har haft två stora uppdrag inom utbildningsområdena Mäns våld mot kvinnor och Tjej-jourer under 
år 2008.   

 
Not 6 Finansiella kostnader 

    
Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret 16 0 
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret 110 94 
Övriga finansiella kostnader 5 1 
Summa 131 95 

 
Not 7 Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av 
myndigheten 

   
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras 
av myndigheten 

 
8  

 
31 

Summa 
 

8 31 

Ungdomsstyrelsen har mottagit en återbetalning av bidrag på 8 tkr från Handikappombudsmannen som har tilldelats bidrag av anslagsmedel som tidigare 
disponerades av Integrationsverket på anslagsposten 10:2 ap 4, Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Ungdomsstyrelsen 
disponerar inte denna anslagspost, varför dessa inbetalda medel till Ungdomsstyrelsen har levererats till inkomsttitel 28119, Övriga inkomster. 

 
Not 8 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 

   
Utbetalda bidrag inom EU-programmen Ungdom (2000-2006) och 
Ung och aktiv i Europa (2007-2013) 

 
18 020 

 
18 056 

Utbetalda bidrag av medel från AB Svenska Spel1) 147 955  49 143 

Summa 
 

165 975 67 199 

1) Se Ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter 

 
Not 9 Finansiella intäkter 

   
Finansiella intäkter, ränta på valutakonto i euro 80 0 
Summa 1) 
 

80 0 

1) Se Upplysningar för jämförelseändamål under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter 

 
Not 10 Årets kapitalförändring 

   
Avskrivningar -963 -844 
Amortering av lån 963 843 
Förändring av semesterlöneskuld  -383 209 
Övriga periodiserade kostnader/intäkter -125 -208 
Periodiserad fordran, lämnade bidrag 0 -30 
Summa  -508 -30 
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Balansräkningen 
 
Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 

 2008-12-31 2007-12-31 
   
Ingående anskaffningsvärde 5 028 4 615 
Årets anskaffningar  744 882 
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -397 -468 
Summa anskaffningsvärde 5 375 5 029 
Ingående ackumulerade avskrivningar - 2 385 -1 909 
Årets avskrivningar  -963 -844 
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 398 368 
Summa ackumulerade avskrivningar -2 950 -2 385 
Utgående bokfört värde  2 425 2 644 

 
Not 12 Fordringar hos andra myndigheter 

   
Fordran ingående mervärdesskatt 1 229 997 
Kundfordringar 32 0 
Övriga fordringar 0 187 
Summa 1 261 1 184 

 
Not 13 Övriga fordringar 

   
Övriga diverse fordringar, utestående fakturor 271 71 
Summa 271 71 

 
Not 14 Förutbetalda kostnader 

   
- Förutbetalda hyreskostnader 793 740 
- Övriga förutbetalda kostnader 259 441 
Summa 1 052 1 181 

 
Not 15 Upplupna bidragsintäkter 

   
- Upplupna bidragsintäkter, EU-medel, till verksamhet1) 1 774 1 441 
- Upplupna bidragsintäkter, samarbete mellan Turkiet och Sverige 
inom det ungdomspolitiska området, medel från Sida  

 
597 

 
964 

- Partsrådet, medel till utvecklingsprojekt 55 0 
Summa 2 426 2 405 

______________________________________________________________________________ 
1) Avser EU-programmet Ungdom 2005-2006 inklusive SALTO-IRC och SALTO-IRC 2007 och 2008 samt Informationstjänsten Eurodesk. Dessa medel 
kommer enligt uppgift att utbetalas från kommissionen under år 2009. 

 
Not 16 Övriga upplupna intäkter 

   
- Upplupna intäkter, intäkter av försäljning av publikationer 61 0 
Summa 61 0 
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Not 17 Avräkning med statsverket 
 

 2008-12-31 2007-12-31 
Uppbörd     
Ingående balans 0 0 
Redovisat mot inkomsttitel   -8 -31 
Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde   8 31 
Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 0 0 
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd 0 0 
   
Anslag i icke räntebärande flöde    
Ingående balans 1 764 17 810 
Redovisat mot anslag   182 384 169 067 
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 
räntebärande flöde   

 
-189 999 

 
-185 113 

Fordringar/skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde -5 851 1 764 
 

Anslag i räntebärande flöde     
Ingående balans -683 -302 
Redovisat mot anslag   23 218 20 845 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto   -23 370 -21 226 
Återbetalning av anslagsmedel   0 0 
Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -835 -683 
   
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken    
Ingående balans 143 845 22 993 
Inbetalningar i icke räntebärande flöde   204 486 181 894 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde   -337 972 -246 124 
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar   189 991 185 082 
Saldo 200 350 143 845 
Belopp under utredning 0 0 
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 200 350 143 845 
Summa Avräkning med Statsverket 193 664 144 926 

 
 
Not 18 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1 285 5 215 
Summa  
 

1 285 5 215 

Ungdomsstyrelsens behållning på räntekontot har minskat med 3 930 tkr i förhållande till 2007-12-31. Skälet till denna mindre behållning på räntekontot 
beror till största delen på att Ungdomsstyrelsen hade mera oförbrukade bidragsmedel på räntekontot vid förra bokslutstillfället.  
Ungdomsstyrelsen disponerade under år 2007 anslaget 13 10:1.7, Integrationsåtgärder – del till Ungdomsstyrelsen, i räntebärande betalningsflöde. 
Ungdomsstyrelsen sparade mer än tre procent av tilldelade medel på anslagsposten per 2007-12-31. Med anledning av detta gjordes en indragning på 79 tkr 
avseende anslagsposten. Återbetalning av denna indragning skulle ha skett till Riksgäldskontoret under år 2008, vilket inte har skett, varför räntekontots 
behållning påverkas med 79 tkr. Återbetalning inkl ränta sker under februari månad 2009.   
 
Not 19 Kassa och bank 
 

Behållning valutakonto i euro 9 645 0 
Summa1) 
 

9 645 0 

1) Se Upplysningar för jämförelseändamål under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter 

 
Not 20 Balanserad kapitalförändring 

    
Periodiseringsdifferenser -1 831 -1 801 
Summa -1 831 -1 801 
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Not 21 Lån i Riksgäldskontoret 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar 

   
 2008-12-31 2007-12-31 
   
Ingående balans 2 644 2 706 
Under året nyupptagna lån 744 781 
Årets amorteringar -963 -843 
Utgående balans  2 425 2 644 

 
Utnyttjad låneram 2 425 2 644 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 500 3 500 

 
Not 22 Skulder till andra myndigheter 

   
Sociala avgifter 681 616 
Momsskuld  505 493 
Leverantörsskulder   1 079 343 
Summa    2 265 1 452 

 
Not 23 Övriga skulder 

   
Personalens källskatt 637 586 
Övriga skulder1)        165 10 
Summa    
 

802 596 

1) Se även Ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 

 
Not 24 Upplupna kostnader  
 

- Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 2 236 1 836 
- Upplupna löner inkl sociala avgifter 13 184 
- Övriga upplupna kostnader 411 256 
Summa 2 660 2 276 

 
Not 25 Oförbrukade bidrag 

   
- Bidrag som erhållits från statliga myndigheter  3 399 6 796 
- Bidrag som erhållits från icke statliga organisationer m.m.   426 93 
- Medel från AB Svenska Spel, till bidrag1) 175 066 127 278 
- EU-medel, EU-programmen Ungdom och Ung och aktiv i Europa, 
till bidrag och till aktiviteter inom delprogrammet TCP 

 
25 284 

 
16 187 

Summa  204 175 150 354 
 
varav för transfereringar 

 
199 106 

 
15 811 

1) Se även Ändrade redovisningsprinciper under avsnittet Tilläggsupplysningar och noter. 
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Anslagsredovisningen 
 
Not 26    
 
Uo 13 10:1, ap. 7, Integrationsverket – del till Ungdomsstyrelsen 
Enligt regleringsbrev disponerar Ungdomsstyrelsen 60 tkr av ingående överföringsbelopp, dvs. tre 
procent av föregående års tilldelning på 2 000 tkr. 
 
Not 27    
 
Uo 13 10:2, ap. 13, Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 
Enligt villkor i regleringsbrev och ändringsbeslut får Ungdomsstyrelsen fördela högst 12 000 tkr 
enligt förordning om statsbidrag till organisationer som främjar integration (2000:216). Resterande 
medel ska fördelas enligt förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk 
grund. Ungdomsstyrelsen har fördelat 9 235 tkr enligt förordningen 2000:216 och 9 765 tkr enligt 
förordningen 2008:63 och har därmed uppfyllt villkoren.  
 
Not 28    
 
Uo 13 10:2, ap. 15, Stöd till verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 
Enligt villkor i regleringsbrev och ändringsbeslut ska 500 tkr av tilldelade medel användas för 
diskrimineringsombudsmännens insatser för att öka kompetensen i diskrimineringsfrågor hos 
personer i verksamheten. Ungdomsstyrelsen har fördelat 500 tkr till ombudsmännen och har 
därmed uppfyllt villkoren. I ändring av regleringsbrev, IJ2008/2353/DISK, beslutar regeringen att 
omdisponera 500 tkr till regeringens disposition.  
 
Not 29   
 
Uo 13 10:2 ap. 18, Stöd till ideella organisationer för homo- och bisexuella samt transpersoner 
Enligt villkor i regleringsbrev och ändringsbeslut ska Ungdomsstyrelsen fördela högst 3 165 tkr  
till frivillig organisationer riktade till homosexuella och bisexuella samt transpersoner. Resterande 
medel ska fördelas enligt förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homo-
sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. 
Ungdomsstyrelsen har fördelat 3 165 tkr enligt ovan villkor och 3 150 tkr enligt förordning 
2008:349 och har därmed uppfyllt villkoren.  
 
Not 30  
 
Uo 14 24:1 ap. 9, Jämställdhetsprojekt 
Enligt regleringsbrev får Ungdomsstyrelsen av tilldelade medel, 7 660 tkr, på anslagsposten 
Jämställdhetsprojekt, använda högst 10 procent för administrativa kostnader, vilket är 766 tkr. 
Ungdomsstyrelsen har disponerat 755 tkr till administration av tilldelade medel.  
 
Not 31  
 
Uo 14 24:10 ap. 10. Jämställdhetprojekt inom kultursektorn 
Enligt regleringsbrev får Ungdomsstyrelsen av tilldelade medel, 1 400 tkr, på anslagsposten 
Jämställdhetsprojekt, kultursektorn, använda högst 10 procent för administrativa kostnader, vilket 
är 140 tkr. Ungdomsstyrelsen har disponerat 127 tkr till administration av tilldelade medel. 
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Not 32    
 
Uo 14 24:1 ap. 11 Jämställdhetsåtgärder – del till Ungdomsstyrelsen 
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut disponerar Ungdomsstyrelsen medel inom anslagsposten 
Jämställdhetsåtgärder – del till Ungdomsstyrelsen, till uppdrag enligt nedan: 
 
Uppdrag Tilldelade 

medel
Utgifter Utgående 

överföringsbelopp
Uppdrag att genomföra utbildningar om insatser som kan 
förebygga mäns våld mot flickor och unga kvinnor 

 
4 700 

 
3 521 

 
1 179 

Uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja unga 
föräldrars återinträde i utbildning och arbete 

 
400 

 
380 

 
20 

Uppdrag att kartlägga arrangerade äktenskap 1 300  143 1 157 

Uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet bland de 
nationella minoriteterna 

    

-   varav till verksamhet 1 250 791 459 
-   varav till bidrag 1 250 1 250 0 

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen och 
medvetenheten om sexuell exploatering av barn och 
ungdomar 

 
 

3 700 

 
 

529 

 
 

3 171 
Summa 12 600      6 614 5 986 

 
Not 33    
 
Uo 17 29:1 ap. 1, Ungdomsstyrelsen 
Enligt regleringsbrev disponerar myndigheten hela ingående överföringsbeloppet då detta 
understiger tre procent av föregående års tilldelning på 19 226 tkr. Ungdomsstyrelsen disponerar en 
anslagskredit på 701 tkr. Ungdomsstyrelsen har inte utnyttjat krediten.  
  
Not 34    
 
Uo 17 29:2 ap. 1, Statsbidrag till ungdomsorganisationer 
Enligt regleringsbrev disponerar myndigheten hela ingående överföringsbeloppet då detta 
understiger tre procent av föregående års tilldelning på 72 500 tkr. 
 
Not 35    
 
Uo 17 29:2 ap. 2 Nationellt kontor för EU-program 
Enligt regleringsbrev disponerar myndigheten hela ingående överföringsbeloppet då detta 
understiger tre procent av föregående års tilldelning på 2 600 tkr. 
 
Not 36  
 
Uo 17 29:2 ap. 3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner 
Enligt regleringsbrev disponerar myndigheten 180 tkr av ingående överföringsbelopp, dvs. tre 
procent av föregående års tilldelning på 6 000 tkr kronor. 
 
Not 37 
 
Uo 17 29:2 ap. 10, Satsning på ungdomar i riskmiljöer 
Enligt regleringsbrev disponerar myndigheten hela ingående överföringsbeloppet. 
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Not 38 
 
Uo 17 29:2: ap 11, Administration av satsningen på ungdomar i riskmiljöer 
Enligt regleringsbrev disponerar myndigheten hela ingående överföringsbeloppet. 
 
Inkomsttitel 
 
Not 39 Inkomsttitel 
 
Inkomsttitel 28119 Övriga inkomster  
 
Ungdomsstyrelsen har mottagit en återbetalning av bidrag på 8 tkr från Handikappombudsmannen 
som har tilldelats bidrag av anslagsmedel som tidigare disponerades av Integrationsverket på 
anslagsposten 10:2 ap 4, Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. 
Ungdomsstyrelsen disponerar inte denna anslagspost, varför dessa medel till Ungdomsstyrelsen har 
levererats till inkomsttitel 28119, Övriga inkomster. 
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9.6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

 
(belopp anges i tkr) 

   
  2008 2007 2006 2005 2004
Låneram Riksgäldskontoret   

Beviljad   3 500 3 500 3 500 1 700 1 400

Utnyttjad   2 425 2 644 2 706 767 1 075

   
Kontokrediter 
Riksgäldskontoret 

  

Beviljad  3 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Maximalt utnyttjad  2 735 203 0 584 1 259

   
Räntekonto i 
Riksgäldskontoret 

  

Ränteintäkter  60 128 82 27 27 

Räntekostnader  16 0 0 0 2

   
Avgiftsintäkter   

Avgiftsintäkter som disponeras   

Beräknat belopp enligt reg-
leringsbrev 

 
0 1 500 1 000

 
1 000 1 000

Avgiftsintäkter                           2 189 2 097 1 410 973 588

Avgiftsintäkter som ej 
disponeras 

  

Övriga avgiftsintäkter  8 31 0 0 0

   
Anslagskredit   

Beviljad    701 577 572 0 569

Utnyttjad    0 0 0 0 0

   
Anslag    

Ramanslag   

Anslagssparande  8 907 4 987 7 514 1 491 563

varav intecknat  0 0 6 499 0 0

   
Personal    

Antalet årsarbetskrafter (st)  54 48,49 46,09 41,56 39,25

Medelantalet anställda (st)   58 50 48 43 41

   
Driftkostnad per årsarbetskraft  1 108 1 000 854 824 865

   
Kapitalförändring   

Årets   -508 -30 72 -398 283

Balanserad   -1 831 -1 801 -1 873 -1 475 -1 758
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Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2008 har tagits av  
Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson den 20 februari 2009.  
 
Årsredovisningen innehåller följande dokument som överlämnas till regeringen:  
resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, redovisning mot 
inkomsttitel, tilläggsupplysningar och noter samt sammanställning över väsentliga uppgifter. 
 
Jag intygar att Årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.  
 
 
För Ungdomsstyrelsen 
 
 
 
 
 
Per Nilsson 
generaldirektör 
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