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Verksamhetsåret har på flera sätt påverkats av fortsatt 
pandemi, krig i Sveriges närområde samt att det 
varit allmänna val samt skolval i Sverige. Under stora 
delar av våren var den fortsatta rekommendationen 
att arbeta på distans, i den mån det var möjligt och 
digitala aktiviteter dominerade både inom myndig- 
heten och externt.

När Ryssland startade krig i Ukraina skapades en 
beredskap bland berörda myndigheter att möta de 
människor som skulle komma att fly kriget och söka 
trygghet i Sverige. MUCF:s uppgift var främst att 
informera civilsamhället om olika statliga insatser och 
skapa en mötesplats mellan civilsamhällets aktörer och 
myndigheter. Särskilda medel avsattes av regeringen 
och förmedlades till civilsamhället för att kunna möta 
de behov som uppstod i samband med att flyktingar 
anlände till Sverige.

Kriget har kommit att påverka den allmänna eko-
nomiska situationen genom höjda energipriser och 
omfattande inflation. Det har påverkat civilsamhällets 
villkor negativt. Många organisationer har drabbats 
av högre kostnader och verksamheter möter fler 
människor med större stödbehov. Många unga har fått 
en sämre ekonomisk situation, både genom arbets-
löshet under pandemin och genom ökade kostnader 
på grund av inflation och stigande elpriser. Denna 
utveckling har myndigheten följt under året och belyst 
i olika rapporter.

En rad insatser har gjorts under året för att på olika 
sätt stötta och belysa civilsamhällets villkor. Myndighe-
ten har på uppdrag av regeringen förmedlat särskilda 
medel för arbete med särskilt utsatta grupper i spåren 
av covidpandemin. De förstärkta medlen till barn och 
ungdomsorganisationerna kom väl till pass för att 

kunna bygga upp verksamheter som under pandemin 
haft svårt att rekrytera nya medlemmar. Ett formalise-
rat generalsekreterarnätverk har skapat förutsättning-
ar för myndigheten att snabbt fånga upp utmaningar 
och möjligheter som civilsamhället upplever. Hot och 
hat mot förtroendevalda, minskat utrymme för debatt, 
brott mot mänskliga rättigheter och behov av ökade 
insatser för digitalisering är frågor som lyfts i dialogen 
mellan myndigheten och nätverket.

Under året har myndigheten fått förstärkta upp-
drag att arbeta med de unga nationella minoriteternas 
villkor, där en viktig start har varit att få en bra dialog 
och lyssna in de ungas upplevelser i syfte att stärka 
skyddet och inflytandet för grupperna. Insatser för att 
öka kunskapen och stärka arbetet för angelägna frågor 
som att motverka ungas psykiska ohälsa, hedersrelate-
rat våld och förtryck har prioriterats. Likaså har arbetet 
med att öka ungas etablering i arbetslivet och i sam-
hället har varit prioriterade. Myndighetens omfattande 
rapport om unga hbtqi-personers villkor har skapat  
ett stort intresse och medial uppmärksamhet. Unga 
hbtqi-personers villkor är på många sätt sämre än 
andra ungdomars och åtgärder är viktiga både inom 
skolan, fritiden och inom arbetslivet.

EU hade utlyst 2022 till EU:s ungdomsår och ungas 
åsikter inom hela unionen har samlats i en ungdoms-
dialog för att stärka dialogen mellan unga och EU:s 
beslutande församlingar, myndigheten har arrangerat 
flera dialogtillfällen.

Årets skolval genomfördes av myndigheten och 
skolor i 258 av Sveriges kommuner deltog. Drygt en 
halv miljon elever fick möjligheten att delta i skolvalet. 
Vägen till själva valdagen kantades av politiska samtal 
och diskussioner om demokrati i många av de skolor 

Generaldirektörens förord
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som deltog. En stor andel unga är samhällsintressera-
de och vill påverka men vet inte hur de ska göra. Skol-
valsarbetet synliggör både hur unga kan påverka och 
att valdeltagande är grunden för demokratin. Intresset 
för skolvalsresultatet var mycket högt.

Myndigheten har utvecklat uppföljningen av de 
bidrag som fördelas. Pandemin förhindrade verksam-
hetsbesök inledningsvis, men under hösten har många 
besök genomförts. Dialogen med föreningarna om 
nödvändigheten att följa regelverk har ökat både när 
det gäller de nationella bidragen och de europeiska 
programmen. Genom att myndighetens beslut i  
organisationsbidrag kan överklagas utarbetas en  
praxis som ökar tydligheten för civilsamhället.

Ett annat område som har utvecklats framgångs-
rikt är myndighetens spridningsverksamhet. Under 
pandemin var samtliga aktiviteter digitala, men under 
senare delen av året kunde en del större arrangemang 
anordnas fysiskt. Under Almedalsveckan etablera-
des ett samarbete med civilsamhället under namnet 
Civilsamhällesarenan, ett nytt sätt att gemensamt 
anordna kunskapsseminarier för att lyfta villkoren som 
civilsamhället upplever. Även ungdomsfrågorna lyftes i 
Almedalen och under årets konferensdagar. 

Omvärldens utveckling har på många sätt visat att 
politiken för det civila samhället och ungdomspolitiken 
är två mycket viktiga politikområden.

Lena Nyberg
generaldirektör
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
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1 Verksamhetsöversikt

Inledning
MUCF:s årsredovisning följer den struktur som 
etablerades i årsredovisningen 2018, i samband med 
att myndigheten fick en ny instruktion.

Kapitel 1 ger en översikt över myndighetens verk-
samhet och ekonomi. Här ges en samlad bedömning av 
MUCF:s resultat. Avslutningsvis återrapporteras också 
de uppdrag där särskilda återrapporteringskrav ställdes 
i myndighetens regleringsbrev för 2022. Här redovisas 
också hur MUCF i sin verksamhet har arbetat med upp-
draget som hbtqi-strategisk myndighet och uppgiften 
att motverka diskriminering.

I kapitlen 2, 3 och 4 ges en fördjupad redovisning  
av verksamheten. Syftet är att ge en bredare bild av  
hur myndigheten arbetar med sina uppdrag och  
presentera resultat som har skapats inom myndig- 
hetens arbetsområden. Denna del är indelad enligt  
de särskilda uppgifter som rör genomförandet av 
ungdomspolitiken (kapitel 2), politiken för det civila 
samhället (kapitel 3) samt internationellt samarbete  
och mobilitet (kapitel 4).

I kapitel 5 redovisas MUCF:s arbete med det ärende- 
slag som omfattar ett stort antal ärenden: beslut om 
bidrag. Redovisningen inleds med en resultatanalys 
och beskrivning av bidragens användning och effekter. 
Därefter beskrivs antal ansökningar och beslutade 
bidrag och det ges en bild av arbetet med kvalitet i 
och utveckling av bidragshanteringen. Avslutningsvis 
presenteras kostnaden för handläggning av bidrags- 
ärenden.

I kapitel 6 ges en beskrivning av myndighetens 
organisation, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och 
arbete med verksamhetsstyrning.

I kapitel 7 finns myndighetens ekonomiska redo- 
visning.

I kapitel 8 finns en redovisning av de statsbidrag där 
det finns särskilda återrapporteringskrav.

Läsanvisningar
MUCF bygger sin resultatbedömning på både de 
instruktionsenliga uppgifterna (att ta fram och sprida 
kunskap, bidra till statlig samordning, samverka med 
myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhäl-
lesorganisationer samt att fördela statsbidrag) och 
de 56 olika uppdragen där myndigheten har levererat 
prestationer under 2022. I kapitel 1 ges en samlad 
resultatbedömning. I kapitel 2, 3, 4 och 5 beskrivs 

prestationer, målgrupper och effekter på uppdrags-
nivå, och en resultatanalys och bedömning ges för 
respektive verksamhetsområde. 

Enligt myndighetens instruktion ska kön vara en 
övergripande indelningsgrund i myndighetens redo-
visningar av statistik, uppföljningar och analyser, om 
det inte finns särskilda skäl mot detta. MUCF redovisar 
främst statistik på individnivå i myndighetens rapporter 
och utredningar och i det arbetet följer MUCF instruk-
tionens krav så långt det är möjligt. I årsredovisningen 
sammanställs information om bidragsgrundande med-
lemmar efter könstillhörighet för barn- och ungdoms- 
organisationer.

MUCF är en hbtqi-strategisk myndighet. I årsredo-
visningen använder myndigheten förkortningen hbtqi 
när arbetet utgår från regeringens handlingsplan för 
hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter från 
2021. Om redovisningen utgår från ett tidigare uppdrag 
som enbart berörde hbtq-personer används i stället 
begreppet hbtq.

Myndigheten har fortsatt följa upp kvaliteten i 
bidragshanteringen genom en enkät riktad mot de som 
fått beslut i ansökan om bidrag. Representanter för 
organisationer och andra som har fått beslut har tagit 
ställning till elva frågor som rör hur de upplever bidra-
gens tillgänglighet, handläggningens rättssäkerhet och 
handläggningens effektivitet. MUCF anser att resultatet 
är tillfredsställande om 90 procent anser att bidrags-
hanteringen i mycket eller ganska hög grad (svar 4 och 
5 på en femgradig skala) är tillgänglig, rättssäker och 
effektiv. Resultaten anses som osäkra när svars- 
frekvensen är under 50 procent.

MUCF registrerar antal deltagare i myndighetens 
olika seminarier, konferenser, med mera. Under året 
har de flesta arrangemangen genomförts i digital 
form. Av tekniska skäl har det inte alltid varit möjligt 
att registrera deltagare/åskådare i digitala sändningar. 
Ibland redovisas därför endast antalet anmälda till ett 
arrangemang. Myndigheten har samlat in information 
om målgruppernas bedömning av kvaliteten i myndig-
hetens utbildningar, konferenser och seminarier, där 
deltagarna bland annat ger svar på om den kunskap 
de fått är användbar i arbetet. Resultaten används 
dock endast när svarsfrekvensen är minst 50 procent. 
Kvaliteten bedöms som god om minst 75 procent  
av deltagarna har svarat att den kunskap de fått  
genom utbildningen är mycket eller ganska användbar 

8 | Verksamhetsöversikt
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(svar 4 och 5 på en femgradig skala).
Kostnader redovisas i tusentals kronor (tkr) och till 

följd av det kan summeringsdifferenser förekomma.

Myndighetens uppdrag 2022
MUCF styrs främst genom myndighetens instruktion, 
regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut. Enligt 
förordning (2018:1425) med instruktion för Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är MUCF 
förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdoms- 
politiken och politiken för det civila samhället. Myndig- 
heten verkar för att målen inom ungdomspolitiken och 
politiken för det civila samhället uppnås genom att ta 
fram, samla och sprida kunskap, bidra till samordning 
av statliga insatser, samverka med myndigheter, 
kommuner, regioner och det civila samhällets organi-
sationer, fördela statsbidrag och främja internationellt 
samarbete och mobilitet.

MUCF är en hbtqi-strategisk myndighet, med 
uppdraget att främja ungdomars lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck. Myndigheten har också till uppdrag 
att integrera ett jämställdhetsperspektiv och motverka 
diskriminering i sin verksamhet.

Under 2022 hade myndigheten utöver reglerings-
brev från Kulturdepartementet uppdrag genom  
regleringsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet 
och Statsrådsberedningen.

Ekonomisk översikt
Den ekonomiska översikten är indelad i verksamhe-
terna ungdomspolitik, politiken för det civila samhället 
och internationellt samarbete och mobilitet på samma 
sätt som 2021.

TABELL 1.1  Totala intäkter och kostnader, 2020–2022. Tkr
 2020 2021 2022

Verksamhet: Ungdomspolitik

Anslag 37 493 46 741 59 172

Övriga intäkter 4 570 7 612 5 813

Kostnader -42 063 -54 353 -64 985

Summa 0 0 0

Verksamhet: Politiken för det civila samhället

Anslag 23 543 21 523 25 509

Övriga intäkter 644 500 186

Kostnader -24 187 -22 023 -25 695

Summa 0 0 0

Verksamhet: Internationellt samarbete och mobilitet

Anslag 11 631 15 094 14 961

Övriga intäkter 18 208 17 418 19 384

Kostnader -29 839 -32 512 -34 345

Summa 0 0 0

Totala intäkter 96 089 108 888 125 025

Totala kostnader -96 089 -108 888 -125 025

Totala intäkter och kostnader

2020 2021 2022

FIGUR 1.1  Totala kostnader, 2020–2022. 
Tkr.
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Tabell 1.1 visar att myndighetens totala budgetram 
ökade med 16 miljoner kronor från 2021 till 2022. Kost-
naderna för verksamhet ungdomspolitik har ökat med 
10,6 miljoner kronor, främst på grund av att uppdrag 
om skolval genomfördes 2022. Därtill har kostnader-
na ökat inom bland annat arbetet med uppdragen 
ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa, LUPP, 
informationsinsatser hedersrelaterat våld och förtryck, 
hälsa och jämställdhet, öppen fritidsverksamhet samt 
kunskapsstöd inom hedersrelaterat våld och förtryck 
och våldsförebyggande inom fritiden. Inom arbetet 
med politiken för det civila samhället har kostnaderna 
ökat med 3,6 miljoner kronor från 2021. Det beror 
främst på att myndigheten stärkt arbetet med kontroll 
av bidrag. Kostnaderna för verksamhet internationellt 
samarbete och mobilitet har ökat med 1,8 miljoner  
kronor från 2021 till 2022. Den huvudsakliga förklaring-
en till det är det nya uppdraget Europaåret för ung-
domar som tillkom under året samt att arbetet inom 
Erasmus+ Ungdom har ökat. 

Fördelning av kostnader
Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av 
tre stabsfunktioner. I stabsfunktionerna ingick 13,9  
årsarbetskrafter 2022. Genomsnittlig myndighets- 
gemensam kostnad (MGK) per person (86,7 årsarbets- 
krafter exklusive stabsfunktionerna enligt MUCF:s 
tidredovisningssystem) var 373 tkr och beräknas på 
kostnaden för myndighetens administration 32 415 tkr.

I kommunikationsavdelningen ingick 6,1 årsarbets-
krafter 2022. Kostnaden för myndighetens kommuni-
kationsarbete uppgick till 8 891 tkr.

Kommunikationsarbetets kostnader och finansie-
ring fördelas enligt:

• 52 procent till verksamhet Ungdomspolitik.
• 20 procent till verksamhet Politiken för det civila 

samhället.
• 28 procent till verksamhet Internationellt samarbete 

och mobilitet.

Fördelning av förvaltningsanslaget på 
verksamhetsområden
Myndigheten disponerade 59 002 tkr av förvalt-
ningsanslaget under 2022 (anslaget 17.12.1, ap. 1, 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 
Fördelningen på de olika verksamheterna framgår av 
tabell 1.2.

Förvaltningsanslaget fördelades med 63 procent på 
verksamhet Ungdomspolitik, 22 procent på verksam-
het Politiken för det civila samhället och 15 procent på 
verksamhet Internationellt samarbete och mobilitet. 
Kostnader redovisas i tusentals kronor (tkr) och till följd 
av det kan summeringsdifferenser förekomma.

Resultat
MUCF:s uppgifter och uppdrag berör både ungdoms-
politik och politiken för det civila samhället. Myndig- 
hetens arbete ska även bidra till regeringens mål inom 
demokrati och mänskliga rättigheter. En betydande 

TABELL 1.2  Fördelning av förvaltningsanslaget på verksamhetsområden,  
2020–2022. Tkr
 2020 2021 2022 Procent

Verksamhet: Ungdomspolitik 29 959 32 593 36 963 63

Verksamhet: Politiken för det civila samhället 10 921 10 449 13 376 22

Verksamhet: Internationellt samarbete och mobilitet 7 878 8 435 8 663 15

Totalt 48 758 51 477 59 002 100

            

            

2020 2021 2022

FIGUR 1.2  Fördelning av förvaltnings- 
anslaget på verksamhetsområden, 
2020–2022. Tkr.
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del av uppgifterna kommer därtill från den Europeiska 
kommissionen.

Enligt MUCF:s instruktion ska myndigheten verka för 
att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det 
civila samhället uppnås genom att ta fram, samla och 
sprida kunskap, bidra till samordning av statliga insatser, 
samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det 
civila samhällets organisationer och fördela statsbidrag. 
De internationella uppgifterna omfattar bland annat att 
vara nationellt programkontor för Erasmus+ Ungdoms- 
frågor och Europeiska Solidaritetskåren. I kapitlen 2 Ung- 
domspolitik, 3 Politiken för det civila samhället, 4 Inter-
nationellt samarbete och mobilitet och 5 Bidrag beskrivs 
myndighetens insatser och en resultatbedömning ges för 
varje verksamhetsområde.

MUCF har inom 56 uppdrag levererat rapporter, metod-
stöd, utbildningar, bidragsbeslut, konferenser och annat 
som myndighetens uppdragsgivare och målgrupper har 
fått ta del av. Det är en viss ökning jämfört med året innan 
då myndigheten redovisade 53 uppdrag (43 uppdrag 
2020). Utöver de instruktionsenliga uppgifterna och  
regeringsuppdragen har MUCF under 2022 inlämnat  
37 remissvar i ärenden som inlämnats för yttrande av 
regeringskansliet, regioner eller statliga myndigheter.

Resultatbedömning
MUCF:s sammantagna bedömning är att myndigheten 
under 2022 har uppnått goda resultat. Bedömningen 
bygger på att de uppdrag som myndigheten har 
haft under året har genomförts enligt regeringens 
uppdrag, inklusive de nya uppdrag som tillkommit 
under året. Myndigheten har därtill bidragit till 
kunskapsutveckling inom båda politikområden och 
fortsatt med att sprida kunskap genom både digitala 
kanaler och fysiska arrangemang. MUCF fortsätter att 
stärka sin samverkan med centrala samhällsaktörer 
och att utveckla sitt bidrag till samordningen av statliga 
insatser. Uppdragen inom nationell bidragsgivning och 
internationell samverkan och mobilitet har genomförts 
enligt regeringens och den Europeiska kommissionens 
riktlinjer.

Bland de viktigaste myndighetsövergripande  
resultaten kan bland annat nämnas det stärkta 
samarbetet med civilsamhället. Det i sin tur stärker 
MUCF:s ställning som den ansvariga myndigheten för 
civilsamhällesfrågor. Samarbetet har stärkts genom 
olika insatser. Dessa omfattar bland annat de särskil-
da statsbidragen på grund av coronapandemin och 
flyktingsituationen med anledning av kriget i Ukraina 
som gjorde det möjligt för civilsamhället att genomföra 
snabba och välriktade insatser. MUCF:s roll omfattade 
även de informations- och dialogmöten som MUCF 
arrangerade i samverkan med Barnombudsmannen 
och Migrationsverket och som säkrade att de deltagan-
de organisationerna fick tillgång till aktuell information 
från Regeringskansliet, samt att Regeringskansliet 
fick en uppdaterad lägesbild av hjälpinsatserna och 
stödbehoven. Andra insatser som bidragit till att stärka 

myndighetens roll är genomförandet av Kunskapskon-
ferensen och Civilsamhällesarenan under Almedals-
veckan. Bägge arrangemangen byggde på samarbete 
mellan MUCF och centrala civilsamhällesorganisatio-
ner. Både konferensen och Civilsamhällesarenan var 
uppskattade och välbesökta.

Det samlade resultatet för myndighetens demokra-
tifrämjande insatser bygger också på uppdrag inom 
olika verksamhetsområden. Ett viktigt resultat är det 
demokratiska lärande som elever som deltagit i Skol-
valet 2022 har fått ta del av. Samarbetet med de sex 
kommunerna och region Gävleborg, med syftet att ut-
veckla metoder för ungas delaktighet, har bidragit med 
verktyg för de lokala aktörernas fortsatta demokrati-
främjande arbete. Också insatserna som avser att höja 
ungas kunskap om EU har bidragit till målet om ökad 
demokratisk delaktighet bland unga. De extra resurser 
som myndigheten haft för Europa året för unga gjorde 
det möjligt att stärka dialogen med unga om EU-frågor 
och att lyfta deras röster på ett mer omfattande sätt 
än tidigare. Projektbidraget för åtgärder som stärker 
demokratin har möjliggjort genomförandet av 16 
lokala projekt i syfte att öka kunskapen om demokra-
tin och att stärka individers förutsättningar att delta i 
demokratin och dess beslutsprocesser. Genom att leda 
Barn- och ungdomsnätverket har MUCF kunnat förstär-
ka budskapet om vikten av ett ungdomsperspektiv hos 
statliga myndigheter.

Efterfrågad kunskap inom aktuella frågor
Sammantaget har myndigheten under året producerat 
28 publikationer som har spridits i 21 341 exemplar. 
Antalet spridda publikationer har mer än fördubblats 
jämfört med de föregående åren (24 publikationer 
2021 som spreds i 9 411 exemplar och 13 publikationer 
2020 som spreds i 3 698 exemplar). Den mest spridda 
publikation var Prata politik som spreds i drygt 9 200 
exemplar. 

Den kunskap som MUCF har tagit fram har berört  
aktuella och viktiga frågor, ofta kring samhälls- 
fenomen som det saknas tidigare kunskap om. Inom 
ungdomspolitiken har myndigheten till exempel tagit 
fram ny kunskap om unga hbtqi-personers villkor 
genom två rapporter, Unga hbtq-personers utsatthet för 
omvändelseförsök i Sverige och ”Jag är inte ensam, det 
finns andra som jag” Om unga hbtqi-personers levnads-
villkor. I rapporten Utanförskap och unga gjordes en 
socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen 
fritidsverksamhet för unga, något som uppmärksam-
mades av flera stora nyhetskanaler. De tvåsistnämnda 
rapporterna var också bland årets mest spridda publi-
kationer. Både årets Ung idag-rapport och Fokus- 
rapport uppmärksammade den ekonomiska situationen 
för unga vuxna, med särskilt fokus på hur ekonomisk 
utsatthet drabbar olika grupper av unga. 

Flera av MUCF:s rapporter har beskrivit den  
negativa påverkan av psykisk ohälsa på ungas vuxen-
blivande, både avseende de ekonomiska villkoren, 
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arbetsmarknadsetableringen och samhällsetablering-
en i stort. Myndigheten har särskilt uppmärksammat 
situationen för unga hbtqi-personer samt för unga 
som drabbas av hedersrelaterade begränsningar och 
tvång. Den kunskapen är ett viktigt verktyg i arbetet 
som tar sikte på att minska ojämlikheterna i ungas 
levnadsvillkor.

Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet som 
omfattar de årliga Ung i dag- och Fokusrapporterna, 
statistikdatabasen ungidag.se samt attityd- och värde-
ringsstudien bildar kärnan för MUCF:s kunskapspro-
duktion inom ungdomspolitik. Statskontoret har under 
2021 och 2022 genomfört en utvärdering av uppfölj-
ningssystemet för ungdomspolitiken (Statskontoret 
2022:3). I Statskontorets utvärdering ges ett positivt 
omdöme om uppföljningssystemets ändamålsenlighet. 
Enligt Statskontoret känner flera av målgrupperna 
väl till resultaten från uppföljningen. Utvärderingen 
visar även att resultaten från uppföljningen kommer 
till användning, framför allt som kunskapsunderlag i 
olika sammanhang. Statskontoret bedömer också att 
systemet är kostnadseffektivt. 

Inom politiken för det civila samhället beskrev 
årets rapport Ännu ett år av utmaningar hur föreningar 
fortfarande påverkats av coronapandemins efter-
dyningar. Därtill gav rapporten en uppdatering av 
utvecklingen utifrån de sex principerna för politiken 
för det civila samhället. Kartläggning av hot och hat i det 
civila samhället beskrev omfattningen av trakasserier, 
hot eller våld som riktats mot organisationerna eller 
dess medlemmar i samband med verksamheten. Även 
rapporten Digitalisering för alla? om digitaliseringens 

konsekvenser för det civila samhället har tagits emot 
med stort intresse. Både rapporten om hot och hat i 
det civila samhället och rapporten om digitalisering rik-
tar sig till offentliga aktörer och erbjuder stöd för deras 
arbete med att underlätta civilsamhällesorganisatio-
ners insatser som röstbärare och välfärdsleverantörer.

Framgångsrik kunskapsspridning och 
fortsatt ökad digitalisering
I likhet med 2020 och 2021 har huvuddelen av MUCF:s 
spridningsaktiviteter under 2022 varit digitala arrange-
mang. Omkring två tredjedelar av myndighetens egna 
arrangemang, 68 av totalt 101, var digitala och reste-
rande 33 helt eller delvis fysiska. Sammanlagt deltog 
myndigheten i 206 spridningsaktiviteter (223 under 
2021 och 120 under 2020). Drygt 17 600 personer har 
tagit del av myndighetens kunskap genom egna och 
andras arrangemang (15 000 deltagare 2021, 10 100 
deltagare 2020).

De viktigaste egna arrangemangen under året var 
den digitala serien MUCF idag, MUCF-dagarna och  
deltagandet i Almedalsveckan. Avsikten med dessa 
större årliga event är att sprida kunskap som bygger  
på myndighetens breda uppdrag och att stärka 
myndighetens kontakt med målgrupperna. Varje event 
innehåller aktuella inslag som visar myndighetens 
arbete inom ungdoms- och civilsamhällespolitiken. 

MUCF:s deltagande i Almedalsveckan pågick 
under tre dagar. Under de två första dagarna, 4–5 
juli, lanserade myndigheten ett nytt koncept i form 
av Civilsamhällesarenan. MUCF tillsammans med tio 
organisationer samlades där för att diskutera vikten 

Före

ATT TÄNKA 
PÅ FÖRE!
Detta kapitel fokuserar på hur ni gemensamt kan förbereda er, diskutera varför och hur ni vill jobba med politiska partiers närvaro i skolan samt vilka metoder ni vill använda er av för att samtala om demokrati och politik. Om ledning, lärare, elever och övrig personal vet varför – och varit med om att utforma på vilket sätt – politiska partier är välkomna till skolan så är förutsättningarna för ett lyckat deltagande bättre.
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Ett metodmaterial om 
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av ett starkt civilsamhälle och för att dela erfarenheter, 
utmaningar och framgångar. Totalt tog cirka 1 000 
personer del i något av de 16 evenemang som hölls 
på Civilsamhällesarenan. Båda dagarna direktsändes 
via MUCF:s YouTube-kanal med totalt 1 300 visningar 
av de digitala sändningarna. Den tredje dagen vigdes 
åt ungdomspolitiska frågor. MUCF arrangerade sex 
ungdomspolitiska seminarier i samarbete med andra 
aktörer. Totalt deltog cirka 1 200 personer i semina-
rierna. Även denna dag direktsändes i sin helhet på 
YouTube, med 560 visningar. 

Sammanlagt sex digitala MUCF idag-sändningar 
gjordes under året, med totalt 5 100 visningar. Teman 
för sändningarna var Våld i ungas partnerrelationer, 
Trygg skola för hbtqi-personer, Ungas fritid – främjan-
de och förebyggande insatser, Unga med funktions-
nedsättning, Skolval 2022 till riksdagen och Statsbidrag 
– ett verktyg för att stärka demokratin.

MUCF-dagarna är en tredagars konferens som 
presenterar ny kunskap och nya arbetsmetoder som 
MUCF tagit fram under året. Konferensen vänder sig 
till förtroendevalda, chefer, beslutsfattare och tjänste-
personer som arbetar med unga eller med det civila 
samhället. MUCF-dagarna 2022 arrangerades den 29 
och 30 november som digitala konferenser medan den 
1 december var ett hybridevent med deltagare både 
fysiskt på plats i Stockholm och via en digital direkt-
sändning. De fyra teman för MUCF-dagarna 2022 var 
hur framtidens välfärd kan byggas genom samverkan, 
hur fler unga kan bli engagerade i politiken, unga i 
ekonomisk utsatthet och Europaåret för unga. Totalt 
har 3 100 personer sett MUCF-dagarna digitalt och 150 
var fysiskt på plats den 1 december. 

Nyhetsmedier är viktiga kanaler för att öka känne-
domen om och användningen av MUCF:s kunskap och 
stöd. Genom medier når myndigheten beslutsfattare i 
hela landet. Myndigheten har under 2022 skickat ut 51 
pressmeddelanden och skrivit fyra debattartiklar som har 
publicerats i Dagens Nyheter och i Altinget. Frågor som rör 
ungdomspolitik och ungas engagemang har fortsatt rönt 
stort intresse. Journalister vänder sig till MUCF för att hitta 
fakta och analyser av ungas politiska intresse och enga-
gemang. Skolvalet och rapporter från myndigheten som 
berörde ungdomspolitik, politiskt engagemang, socialt 
och ekonomiskt utanförskap och ungas livsvillkor fick bra 
genomslag i medierna. 

Skolvalet är den MUCF-fråga som fick störst upp- 
märksamhet medialt, nära en fjärdedel av det totala 
antal publiceringar som rört myndigheten handlade 
om skolvalet. Det näst största ämnet i medierna var 
hbtqi-frågor. Två rapporter kring unga hbtqi-personers 
livsvillkor presenterades under 2022. Den första, Unga 
hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige, 
presenterades i mars och fick stor uppmärksamhet i 
nyhetsflödet, den debatterades livligt på ledarsidor, 
bland beslutsfattare och opinionsbildare inom både 
politik och religion. I juni presenterades rapporten ”Jag 
är inte ensam, det finns andra som jag” vid ett frukost-

seminarium i Stockholm. Det följdes av en debattar-
tikel i Altinget med rubriken ”Nära en av fem unga 
hbtqi-personer har någon gång funderat på att ta sitt 
liv”. Rapporten blev citerad i både redaktionella texter 
och inslag, på ledarsidor och i andra organisationers 
opinionsbildande artiklar. TT uppmärksammade i sep-
tember MUCF:s arbete med gruppen unga som varken 
arbetar eller studerar. Med rubriken ”Hundratusentals 
unga utan jobb eller plugg” publicerades en längre  
intervju med generaldirektör Lena Nyberg. Det  
genererade publiceringar i rikspress och blev en stor 
nyhet även i lokalpress och etermedia.

I slutet av mars presenterade MUCF rapporten  
Kartläggning av hot och hat i det civila samhället på 
DN Debatt. Publiceringen fick stor uppmärksamhet i 
medierna, rapporten togs upp i redaktionella samman-
hang och debatterades även av opinionsbildare. Under 
Almedalsveckan presenterades rapporten Utanförskap 
och unga. Budskapet kom fram tydligt i media mot  
bakgrund av att SVT gjorde flera inslag om rapporten 
med intervjuer med en av rapportförfattarna och  
generaldirektören Lena Nyberg. 

Skolvalet var det dominerande ämnet bland MUCF:s 
frågor under 2022. Genom att arrangera en direktsänd 
valvaka för skolvalet den 12 september, en dag efter 
riksdagsvalet, fick valet en tyngd i rapporteringen som 
tidigare inte har uppnåtts. Valvakan följdes direkt av  
7 680 personer. Skolvalsresultat kommenterades på  
ledarsidor, av opinionsbildare och krönikörer. Resulta-
tet jämfördes med riksdagsvalet och det blev debatt 
kring vad det kunde betyda för samhällsutvecklingen. 

Skolvalet var det område som dominerade medialt under året.
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MUCF:s webbplats, nyhetsbrev och sociala medier 
har använts aktivt för att sprida kunskap. Antalet  
besökare på mucf.se har fördubblats jämfört med  
föregående året, med 513 000 besökare (227 000  
under 2021 och 133 000 under 2020). Webbplatsen 
hade 1 151 000 sidvisningar under 2022 (958 000  
under 2021 och 635 000 under 2020). 

Även antalet som följer MUCF på olika sociala  
medier har fortsatt att öka, under 2022 hade MUCF 
totalt 26 700 följare på Linkedin, Facebook, Instagram 
och Twitter. (22 000 under 2021, myndigheten följde 
inte upp antalet följare 2020).

Bred samverkan inom båda 
politikområden
MUCF har samverkat med kommuner, regioner, 
statliga myndigheter och det civila samhällets 
organisationer inom myndighetens samtliga verksam-
hetsområden. MUCF ser att de statliga insatserna blir 
mer effektiva när samverkan och samordning mellan 
statliga myndigheter med liknande uppdrag fungerar 
väl. Därför har myndigheten under året lagt särskild 
vikt vid att stärka sina insatser kring samverkan och 
statlig samordning inom de områden som är särskilt 
prioriterade av regeringen. Inom dessa områden ingår 
MUCF i solida samverkansformer där de viktigaste 
sektorsmyndigheterna är representerade. Utöver det 
har samverkan med den regionala nivån prioriterats, 
eftersom myndigheten genom aktiv samverkan med 
regioner kan nå brett till landets kommuner, vilket 
annars är en stor utmaning. Nästintill samtliga regio-
ner har närvarat på mötena för MUCF:s regionnätverk 
där både ungdoms- som civilsamhällesperspektiven 
har lyfts som en förutsättning för den regionala 
utvecklingen.

Myndigheten har på olika sätt bidragit till statlig 
samordning. Ett exempel är Myndighetsnätverket för 
barn- och ungdomsfrågor där generaldirektörer från 
30 myndigheter samlas kring frågor som berör rättig-
hetsbaserat ungdomsperspektiv och barnrätt och som 
MUCF under 2022 har varit ordförande för. Ett annat 
exempel är det myndighetsnätverk för civilsamhälles- 
frågor med ett trettiotal statliga myndigheter som 
MUCF samordnar inom politiken för det civila samhäl-
let. Därtill har MUCF fortsatt att driva arbetsgruppen 
kring statlig bidragsgivning inom det nätverk med 
representanter från olika bidragsgivande myndigheter 
och andra bidragsgivande aktörer där MUCF ingår. 
MUCF har under året även ingått i viktiga samverkans-  
och samordningsforan inom de prioriterade uppdra-
gen, däribland med myndigheterna som ingår i upp-
draget för ett samordnat stöd för unga som varken 
arbetar eller studerar, med aktörerna inom öppen 
fritid och rörande nationella minoriteter samt  
med andra myndigheter som fördelar statsbidrag  
eller EU-medel.

MUCF har under 2022 bidragit i arbetet kring 
flyktingmottagandet från Ukraina. Myndigheten fick 

ansvaret att sammankalla en särskild arbetsgrupp på 
chefsnivå inom civilsamhällesområdet, samt att i  
samverkan med Barnombudsmannen och Migra-
tionsverket arrangera informations- och dialogmöten 
där relevanta civilsamhällesaktörer bjöds in för att få 
aktuell information från Regeringskansliet och från de 
deltagande myndigheterna, samt för att ge sin bild av 
behovsläget kopplat till mottagandet av flyktingar från 
Ukraina.

Omfattande bidragsgivning med fokus på 
kvalitet 
MUCF har under 2022 tagit sammanlagt 1 059 beslut 
avseende ansökningar och slutrapporter om statsbi-
drag och EU-bidrag (1 118 beslut 2021 och 1 390 beslut 
2020). Myndigheten har fördelat 594 miljoner kronor 
i organisations-, projekt- och verksamhetsbidrag, en 
ökning jämfört med året innan (512 miljoner kronor 
2021, 412 miljoner kronor 2020). Inom EU-program-
men har myndigheten fördelat 6,8 miljoner euro, vilket 
är en ökning jämfört med året innan (5,2 miljoner euro 
2021 och 5,9 euro 2020).

MUCF har under 2022 fortsatt att arbeta aktivt  
med kvalitetsfrågor inom bidragsgivning genom att 
utveckla och införa ytterligare kontroller i bidrags- 
hanteringen. Syftet har framför allt varit att säkerställa 
att statliga medel inte betalas ut till fel aktörer samt 
att stärka legitimiteten i statlig bidragsgivning. Arbetet 
omfattar även dialog med andra bidragsgivande myn-
digheter där MUCF oftare ligger steget före avseende 
både arbetet med demokrativillkoret samt med rutiner 
kring kontroller i bidragshanteringen.

Den egenrapportering som mottagarna av organi-
sationsbidragen har gett till MUCF visar att organisatio-
nerna generellt sett är nöjda med såväl tillgänglighet, 
rättssäkerhet som med effektivitet. Organisationerna 
anser att de bidragsbeslut som fattas av MUCF är 
opartiska och objektiva och att beslutsmotiveringar 
som lämnas är sakliga. De anser också att de får den 
information de behöver för att kunna söka bidrag och 
att det är enkelt att kontakta handläggare för att ställa 
frågor. 

MUCF har under året fortsatt arbetet med EU:s  
ungdomsprogram, där unga med begränsade för-
utsättningar prioriteras för att möjliggöra deras 
deltagande i internationella projekt och solidaritets-
verksamhet. Myndigheten har även här fortsatt arbetet 
med att säkerställa att fördelade medel inom program-
men används korrekt och att alla former av fusk med 
och missbruk av EU-medel motverkas. 

Det finns ett stort intresse för deltagande i pro-
grammen, vilket har visat sig bland annat genom att 
de informationsträffar som myndigheten arrangerat 
har varit välbesökta. Inom Europeiska solidaritetskåren 
har antalet sökande ökat, däremot har det varit relativt 
få sökande till Erasmus+ Ungdom. Likaså har arbetet 
med att informera om och väcka intresse för CERV varit 
framgångsrikt. MUCF har stärkt sina insatser för att få 
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fler sökande till EU:s ungdomsprogram, bland annat 
genom att starta kommunnätverk och genom att upp-
muntra fler kommuner att öppna ett Eurodesk-kontor, 
som är en viktig informationskanal till målgrupperna.

Återrapportering
Agenda 2030
Myndigheten ska med utgångspunkt i det riksdags-
bundna målet för Agenda 2030 redovisa resultat från 
myndighetens verksamhet som bidrar till genomföran-
det av Agenda 2030.

MUCF:s bidrag till genomförandet av Agenda 2030 
och de globala målen
MUCF bidrar genomgående till genomförandet av 
Agenda 2030 genom myndighetens uppdrag inom det 
ungdomspolitiska området och politiken för det civila 
samhället. Det ungdomspolitiska målet att alla ungdo-
mar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 
och inflytande över samhällsutvecklingen utgår från 
ett rättighetsperspektiv på unga och grupper av unga 
som är särskilt utsatta. Det bidrar till agendans princip 
att ingen ska lämnas utanför, i linje med det riksdags-
bundna målet. Det främjar också agendans betoning 
på barns och ungas perspektiv, samt bidrar till flera av 
agendans mål och delmål. På samma sätt bidrar målet 
för politiken för det civila samhället, att villkoren för 
det civila samhället som en central del i demokratin ska 
förbättras, till genomförandet av agendan.

Under 2022 kunde MUCF:s uppdrag kopplas till 
följande sju Agenda 2030-mål:

• Mål 1. Ingen fattigdom (7 uppdrag)
• Mål 3. God hälsa och välbefinnande (15 uppdrag)
• Mål 4. God utbildning för alla (6 uppdrag)

• Mål 5. Jämställdhet (6 uppdrag)
• Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt (8 uppdrag)
• Mål 10. Minskad ojämlikhet (23 uppdrag)
• Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen  

(19 uppdrag)

Mål 1 Ingen fattigdom
MUCF har under året bidragit till delmål 1.4, att säker-
ställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga 
och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser 
och tillgång till grundläggande tjänster. Det har skett 
genom att följa upp och sammanställa kunskap om 
ungas sociala inkludering genom de ungdomspolitiska 
indikatorerna och genom kunskapssammanställningen 
Fokus 22 – Ett liv som andras, om ungas ekonomiska 
utsatthet. Myndigheten bidrog också till delmål 1.5, att 
bygga motståndskraft mot ekonomiska, sociala och 
miljökatastrofer genom att fördela statsbidrag med 
anledning av covid-19 till vissa organisationer som 
bedriver verksamhet som riktar sig till människor i 
socialt särskilt utsatta situationer, samt till vissa organi-
sationer som arbetar med mottagandet av människor 
från Ukraina som söker skydd i Sverige.

Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Genom uppföljningar som görs med stöd av de 
ungdomspolitiska indikatorerna och enkätverktyget för 
lokal uppföljning av ungdomspolitik, LUPP, som MUCF 
erbjuder kommuner och regioner, bidrar myndigheten 
till att uppnå delmål 3.4, att främja mental hälsa och 
delmål 3.5, att förebygga drogmissbruk.

MUCF bidrar vidare till att uppnå delmål 3.7, att  
säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduk-
tiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information 
och utbildning genom webbutbildningen Rätt att veta!, 
som riktar sig till praktiker som arbetar med samtal om 
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hälsa och jämställdhet med unga nyanlända.
MUCF bidrar även till ovannämnda mål genom 

myndighetens hbtqi-strategiska arbete, insatserna 
för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga 
hbtqi-personer och genom utredningarna ”Jag är inte 
ensam, det finns andra som jag” – Unga hbtqi-personers 
levnadsvillkor och Unga hbtq-personers utsatthet för 
omvändelseförsök i Sverige.

Mål 4 God utbildning för alla
MUCF bidrar till att uppnå delmål 4.1, att säkerställa 
att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och 
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning och 
delmål 4.4, att väsentligen öka det antal ungdomar och 
vuxna som har relevanta färdigheter genom ett flertal 
uppdrag. Det sker bland annat genom det europeiska 
samarbetet om ungas mobilitet och uppdragen kring 
unga som varken arbetar eller studerar. MUCF bidrar 
även genom sammanställning av ungdomsstatistik 
som görs i ungidag.se och beskrivningen av svensk 
ungdomspolitik i Europeiska Kommissionens webb- 
portal Youth Wiki.

Mål 5 Jämställdhet
MUCF arbetar med jämställdhetsintegrering i all 
verksamhet och har under året varit del av JiM+ 
programmet för att utveckla arbetet ytterligare. Myndig-
heten redogör och analyserar genomgående skillnader 
i levnadsvillkoren mellan pojkar och flickor och unga 
kvinnor och unga män i myndighetens kunskaps- 
produktion. MUCF bidrar härigenom till delmål 5.1, 
att utrota diskriminering av kvinnor och flickor och 
delmål 5.5, att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i 
ledarskap och beslutsfattande.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
MUCF följer upp ungas arbetsmarknadsetablering 
som del av sammanställningen av ungdomspolitiska 
indikatorer och erbjuder stöd för lokal uppföljning 
av ungas situation. Därtill samordnar MUCF stöd för 
unga som varken arbetar eller studerar nationellt och 
erbjuder stöd till regioner och kommuner i arbete med 
unga som befinner sig i den livssituationen. Genom 
dessa insatser bidrar MUCF till att uppnå delmål 8.5, 
full sysselsättning och 8.6, att minska andelen unga 
som varken arbetar eller studerar.

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Genom MUCF:s långsiktiga samarbete med ett 
flertal kommuner och en region för att främja ungas 
demokratiska delaktighet, EU-kunskapsuppdraget 
samt arbetet med skolval bidrar myndigheten till att 
uppnå delmål 10.2, att främja social, ekonomisk och 
politisk inkludering och delmål 10.3, att säkerställa lika 
rättigheter för alla och utrota diskriminering.

Viktiga bidrag till delmål 10.2 inkluderar även Fokus 
22 – Ett liv som andras, en rapport som belyser skillna-
der i ungas ekonomiska levnadsvillkor, samt MUCF:s 

arbete med internationell mobilitet. MUCF:s arbete 
med att fördela statligt stöd till civilsamhällesorgani-
sationer, i form av organisationsstöd och projektstöd, 
bidrar också till delmålen 10.2 och 10.3.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
MUCF bidrar till att uppnå delmål 16.7, att säkerställa 
ett lyhört, inkluderande och representativt besluts-
fattande, på flera sätt. Det inkluderar myndighetens 
strategiska arbete inom barn och ungdomsnätverket 
för att stödja statliga myndigheter att integrera ett 
rättighetsbaserat ungdomsperspektiv, arbetet med 
lokal uppföljning av ungdomspolitik och MUCF:s lång-
siktiga samarbete med kommuner och en region för 
att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin. 
Under året har viktiga bidrag till att uppnå målet också 
skett genom arbetet med att genomföra skolval samt 
genom myndighetens EU-relaterade uppdrag, EU- 
kunskapsuppdraget och uppdraget att vara nationell 
samordnare för Europaåret för unga. EU-uppdragen 
har skapat möjligheter för unga att mötas och föra en 
dialog med beslutsfattare och få ökad förståelse för 
EU:s roll i det svenska beslutsfattandet. Likaså bidrar 
myndighetens uppdrag att främja samverkan mellan 
offentliga aktörer och det civila samhället till delmålet.

MUCF:s arbete med att fördela stöd till det civila 
samhället utgör en av myndighetens viktigaste bidrag 
till att uppnå mål 16. Samtliga stödformer bidrar till 
delmål 16.7. Därutöver bidrar myndigheten till 16.1, att 
minska våldet i världen genom stöd för att motverka 
rasism och liknande former av intolerans och till att 
uppnå delmål 16.10, att säkerställa allmän tillgång till 
information och skydda de grundläggande friheterna 
genom stöd till antidiskrimineringsverksamhet.

MUCF:s deltagande i Agenda 2030-samordnarens 
initiativ för att utveckla hållbar samverkan mellan 
myndigheter för att barn och unga ska lyckas i 
skolan
Utöver dessa exempel på insatser kopplade till mål 
och delmål i agendan har MUCF under året deltagit i 
det pilotprojekt för regional samordning av offentliga 
insatser som letts av samordnaren för Agenda 2030. 
Det övergripande målet är att skapa samverkan mellan 
myndigheter som är hållbar bortom enskilda rege- 
ringsuppdrag. För att göra det har målet under året 
varit att i samverkan med statliga nationella myndig-
heter, regioner och kommuner ta fram en modell för 
regional samordning mellan nationella myndigheter. 
Modellen ska bidra till att stärka kommuners kapacitet 
att arbeta främjande och förebyggande för att barn 
och unga ska lyckas med skolan. Genom deltagandet 
siktar MUCF mot att stärka myndighetens bidrag till 
genomförandet av agendan kopplat till mål 3. God 
hälsa och välbefinnande, mål 4. God utbildning, mål 5. 
Jämställdhet och mål 10. Minskad ojämlikhet.
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Jämställdhet
Myndigheten har i uppdrag att redovisa resultat av 
de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som 
vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till 
att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

MUCF arbetar med jämställdhet inom hela verk-
samheten. I de utredningar och metodstöd som MUCF 
tar fram finns det alltid ett jämställdhetsperspektiv. 
Statistik som myndigheten samlar in delas upp på kön. 
Ungdomsstatistik redovisas med kön som en övergri-
pande indelningsgrund på webbplatsen ungidag.se, 
och även i alla MUCF:s rapporter. När myndigheten 
sprider kunskap genom olika digitala kanaler tydliggörs 
samhällsutmaningar och insatser kopplat till kön. Det 
har också förts interna diskussioner kring hur bidrags-
givningen, både gällande statsbidrag och EU-bidrag, 
ska kunna utvecklas till att ytterligare uppmärksamma 
jämställdhetsperspektiv.

MUCF har under året gjort flera insatser riktade mot 
det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra.

Myndigheten har tagit fram ett kunskapsunderlag 
om hedersrelaterat våld och förtryck och våldspreven-
tion inom öppen fritidsverksamhet för att synliggöra 
arbetssätt och metoder i det våldsförebyggande arbe-
tet. Genom MUCF:s uppdrag har Riksidrottsförbundet 
genomfört våldsförebyggande insatser inom idrotts-
rörelsen. Dessa insatser bidrar till att ge kunskap om 
våldpreventiv arbete inom öppen fritidsverksamhet och 
stärker i förlängningen tjejer och killars förutsättningar 
för en trygg och meningsfull fritid oavsett kön. 

Inom utbildningspaketet Rätt att veta! har en webb- 
utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck tagits 
fram under året. Utbildningen ger stöd till yrkesverk-
samma och ideellt engagerade i att samtala med unga 
om hedersrelaterat våld och förtyck och lyfter intersek-
tionella perspektiv som har betydelse för särskild ut-
satthet. Med myndighetens insatser stärks arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck då vuxna ges ökade 
kunskaper i att samtala med och ge stöd till unga tjejer 
och killar, hbtqi-personer och unga med intellektuella 
funktionsnedsättningar.

Två temaseminarier om könsstympning av flickor 
och kvinnor samt om våld i ungas partnerrelationer har 
genomförts. Seminariet om våld i ungas partnerrelatio- 
ner lyfte utsattheten för tjejer, killar och hbtqi-personer 
för att ge yrkesverksamma en tydlig bild av hur utsatt-
heten ser ut för olika grupper unga. Deltagarna fick 
konkreta verktyg för att både ge stöd till utsatta och 
stöd i förebyggande och långsiktiga insatser. Därmed 
bidrar myndigheten till att olika verksamheter har bätt-
re förutsättningar att förebygga och bemöta killars våld 
mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Under 2022 har myndigheten fortsatt att imple-
mentera MUCF:s plan för jämställdhetsintegrering 
2020–2022. Myndigheten har arbetat med jämställd-
hetsfrågor i såväl uppdrag som i annat arbete. Det 
interna strategiska arbetet har utvecklats genom ett 

jämställdhetsperspektiv i myndighetens strategiska 
plan. Under hösten har myndigheten tagit fram en  
ny, samlad plan för jämställdhetsintegrering, hbtqi- 
området och funktionshinderområdet 2023–2025. 
En myndighetsintern arbetsgrupp har arbetat med 
diskussioner om perspektiven och förankring inom hela 
organisationen.

De tidigare fem målområdena som myndigheten 
satt upp för jämställdhetsarbetet är fortfarande 
aktuella: tjejer och killar ska ha lika möjligheter till  
inflytande i samhället, skillnader mellan tjejers och  
killars arbetsmarknadsetablering ska minska, ungas 
psykiska hälsa ska förbättras, tjejer ska ha lika möjlig-  
heter till en utvecklande fritid som killar, ungas  
utsatthet för våld, hot, begränsningar och sexuella 
trakasserier ska upphöra. Det finns en tydlig struktur 
och ett arbetssätt som gör att de nationella jämställd-
hetspolitiska målen alltid beaktas då uppdrag startas, 
med syftet att säkerställa att alla uppdrag inkluderar 
jämställdhetsaspekter. Dessa följs sedan upp under 
uppdragets gång.

Myndighetens förutsättningar att jämställdhets-
integrera har stärkts genom samverkan med andra 
JiM-myndigheter under ledning av jämställdhets- 
myndigheten. Under hösten 2022 har myndigheten 
inlett deltagande i utvecklingsprogrammet JiM+ för att 
förankra och utveckla det systematiska jämställdhets- 
arbetet ytterligare.

Hbtqi-strategisk myndighet
Under året har myndigheten haft i uppdrag att belysa 
unga hbtqi-personers levnadsvillkor. Resultaten från 
den gedigna utredningen publicerades i rapporten 
”Jag är inte ensam, det finns andra som jag” – Unga 
hbtqi-personers levnadsvillkor. Det är en omfattande 
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undersökning kring unga hbtqi-personer inom en rad 
samhällssektorer. Rapportens övergripande slutsats 
är att unga hbtqi-personer generellt sett har sämre 
levnadsvillkor än hetero-cispersoner. Rapporten har 
presenterats i flera sammanhang, bland annat under 
Almedalsveckan och Stockholm Pride, samt genom 
MUCF idag, myndighetens digitala seminarieserie som 
hade ett avsnitt om trygg skola för hbtqi-personer. 

Inom uppdraget att utföra insatser för en öppen 
och inkluderande skolmiljö har MUCF inlett långsiktig 
samverkan med rektorsutbildningar vid två lärosäten. 
Detta för att stärka kunskapen på skolledningsnivå om 
vikten av inkludering för unga hbtqi-personer i skolan 
och bidra till en inkluderande och tryggare skolmiljö för 
dessa unga.

Ett annat uppdrag har varit att studera omvändelse-
försök av hbtqi-personer, vilket resulterade i rapporten 
Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i 
Sverige. Rapporten visar att det förekommer olika typer 
av påtryckningar och ibland omfattande försök att få 
hbtq-personer att förändra sin könsidentitet, könsut-
tryck eller sexuella läggning. MUCF har också haft i 
uppdrag att undersöka unga hbtqi-personers utsatthet 
för våld och förtryck, vilket fortsätter under 2023. MUCF 
har haft i fortsatt uppdrag att stärka förutsättningarna 
att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Under 
början av året publicerades rapporten Uppdrag att 
stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga 
hbtqi-personer. För att stötta civilsamhället har MUCF 
fördelat statsbidrag riktade till hbtqi-organisationer 
samt bidrag för insatser som främjar mötesplatser för 
unga hbtqi-personer.

MUCF har fortsatt implementera den interna planen 
för det hbtq-strategiska arbetet 2020–2022. Myndig-
heten arbetar för att inkludera ett hbtqi-perspektiv i 
samtliga uppdrag. Det omfattar bland annat att arrang-
emang är inkluderande för alla oavsett könsidentitet 

och sexuell läggning, att utredningar, rapporter och 
stödmaterial lyfter unga hbtqi-personers livsvillkor 
och att främja hbtqi-personers villkor i civilsamhället. 
Myndighetens strategiska arbete med hbtqi-perspek-
tivet förväntas sammantaget bidra till bättre villkor 
för unga hbtqi-personer, ökad inkludering i samhället 
exempelvis inom skola, fritid och civilsamhället samt 
stärkt tillgång till stöd vid utsatthet för kontroll och 
våld. 

Under 2022 har MUCF beslutat om en ny strategisk 
plan för 2023–2025 och en treårig plan för arbetet med 
funktionshinder, hbtqi-frågor och jämställdhet 2023–
2025 har tagits fram. Där finns tydliga prioriteringar 
vad gäller att MUCF ska bidra till ökad kunskap om  
skillnader i förutsättningarna för unga hbtqi-personer.  
Som hbtqi-strategisk myndighet har MUCF under 2022 
fortsatt vara delaktig i nätverket för de hbqi-strategiska 
myndigheterna som Folkhälsomyndigheten samman-
kallat till. Nätverket har haft fokus på kunskapshöjning, 
omvärldsbevakning och erfarenhetsdelning. Det har 
genomförts fyra myndighetsgemensamma träffar. Vid 
två av träffarna har representanter från några av civil-
samhällets hbtqi-organisationer deltagit, så som RFSL, 
RFSL Ungdom, Full Personality Expression Sweden 
(FPES), Transammans och Lesbisk makt.

Strategi för systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken 2021–2031
Inom en rad områden som berör unga med funktions-  
nedsättning har MUCF tagit fram och spridit ny 
kunskap. Myndigheten arbetar intersektionellt och 
funktionsnedsättning har varit en variabel som före- 
kommit i många undersökningar. Bland annat har 
MUCF i rapporten ”Jag är inte ensam, det finns andra 
som jag” Om unga hbtqi-personers levnadsvillkor kunnat 
uppmärksamma att unga hbtqi-personer som också 
har en funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor 

Unga hbtq-personers  

utsatthet för  

omvändelseförsök i Sverige

SLUTRAPPORT

Uppdrag att stärka  
förutsättningarna att skapa  mötesplatser för unga  
hbtqi-personer
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än hetero-cispersoner. Likaså är unga med funktions-
nedsättning överrepresenterade i gruppen unga som 
varken arbetar eller studerar, enligt rapporten Nationell 
stödfunktion för unga som varken arbetar eller studerar. 
De har också sämre ekonomiska villkor enligt rapporten 
Ung i dag 2022 – Ungas försörjning och ekonomiska 
levnadsvillkor. På detta sätt är funktionsrättsfrågor väl 
integrerade i myndighetens arbete. I alla uppdrag är 
funktionshinderperspektivet en viktig variabel som ska 
beaktas.

MUCF arbetar också med att sprida kunskap om 
funktionshinderfrågor, bland annat genom att erbjuda 
webbaserade utbildningar med funktionsrättsper-
spektiv. I myndighetens webbutbildning Rätt att veta! 
Hedersrelaterat våld och förtryck lyfts unga med 
intellektuell funktionsnedsättning som en särskilt utsatt 
grupp. Webbutbildningen Tillgänglighet – temautbild-
ning för ledare i öppen fritidsverksamhet ger stöd i att 
inkludera barn och unga med funktionsvariationer i 
öppen fritidsverksamhet. Därtill handlade ett avsnitt 
av MUCF idag, myndighetens digitala serie för kun-
skapsspridning, om unga med funktionsnedsättning, 
etablering och ekonomi. När det gäller arbetet med 
demokrati har det i samband med skolvalet gjorts  
speciella satsningar på att nå särskolor.

MUCF har i uppdrag att följa upp det nationella 
målet för funktionshinderspolitiken inom ramen för 
områdena kultur och fritid samt demokratisk delak-
tighet. Myndigheten har inom ramen för arbetet med 
strategin haft möten med Statens kulturråd och Riks-
antikvarieämbetet inom området kultur och fritid och 
med Myndigheten för tillgängliga medier inom ramen 
för området demokratisk delaktighet. Syftet har varit 
att lägga grunden för samarbete och erfarenhetsutbyte 
kring arbetet med uppföljning och samråd inom de 
områden som är särskilt prioriterade för de deltagande 
myndigheterna. Ett samråd kring kultur och fritid har 
genomförts med organisationer från funktionshinder-
rörelsen tillsammans med Riksantikvarieämbetet och 
Statens kulturråd. 

Myndigheten har under 2022 deltagit i nio olika 
nätverksträffar som berör funktionshinder, de flesta 
inom ramen för tjänstepersonsnätverket som Myndig-
heten för delaktighet är sammankallande till. Likaså har 
MUCF:s generaldirektör deltagit i två GD-råd som skett i 
anslutning till nätverksträffarna.

I den plan som MUCF tagit fram för arbetet med 
funktionshinder, hbtqi-frågor och jämställdhet 2023–
2025 är de olika perspektiven integrerade och myndig-
heten har identifierat viktiga beröringspunkter i målen 
för dessa områden. Planen har lagt grunden för fortsatt 
arbete med funktionshinderfrågor genom att med 
utgångspunkt i Strategi för systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken under 2021–2031 formulera 
mer konkreta målsättningar för myndighetens arbete. 
Myndigheten har också genomfört en kartläggning  
av kompetensbehov för att på sikt säkra att alla med- 
arbetare har rätt kompetens kring dessa frågor.

Motverka diskriminering
MUCF har i sin verksamhet arbetat för att motverka 
diskriminering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder 
under 2022. Genomgående i myndighetens uppdrag 
uppmärksammas en eller flera diskrimineringsgrunder.

Arbetet med diskrimineringsgrunderna kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck och sexualitet 
redovisas under rubrikerna Jämställdhet och Hbtqi- 
strategisk myndighet. Diskrimineringsgrunden funk-
tionsnedsättning redovisas till viss del under rubriken 
Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinder-
politiken. 

Myndigheten bidrar till arbetet att motverka 
diskriminering och för lika rättigheter bland annat 
genom uppgiften att fördela statsbidrag. Under året 
har rapporten Antidiskrimineringsverksamheter 2022 
– Slutrapport av bidragets användning och effekter för 
verksamhetsåret 2020 publicerats. Rapporten belyser 
effekterna av statsbidragen för insatser mot diskrimi-
nering. MUCF har också under 2022 fördelat bidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer som företräder per-
soner med funktionsnedsättning eller hbtqi-personer 
samt organisationer som företräder etniska grupper. 
Stöd har även fördelats för hälsofrämjande insatser för 
romer.

MUCF har arbetat med diskrimineringsgrunden 
ålder framför allt inom uppdrag som bidrar till att 
integrera ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv och 
barnrättsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet 
och att stödja kunskapsbaserad ungdomspolitik i kom-
muner och regioner. I rapporten Ung i dag 2022 – Ungas 
försörjning och ekonomiska levnadsvillkor lyfts viktiga 
skillnader mellan olika grupper av unga fram där det är 
tydligt att utrikes födda och personer med funktions-
nedsättning har sämre ekonomiska villkor. MUCF fick 
under året också uppdragen att motverka antiziganism 
och att förebygga och motverka rasism mot samer. 

Under året har två inspirationsseminarium hållits i 
samverkan med civilsamhället på temat inkluderande 
föreningar och främjande av underrepresenterade 
gruppers deltagande. Dessa insatser ska skapa bättre 
förutsättningar för barns och ungdomars deltagande i 
trygga föreningsaktiviteter och stärka inkluderingen i 
civilsamhället. 

Ledningsgrupperna för MUCF och Diskriminerings-
ombudsmannen har haft en tvådagarskonferens under 
2022 i syfte att öka samverkan och utveckla arbetssätt 
som motverkar diskriminering och rasism. Genom att 
öka samarbetet mellan myndigheterna kan en ökad 
samhällseffekt uppnås. MUCF lyfte särskilt behovet av 
att öka insatserna för att motverka utsattheten och 
diskrimineringen som unga hbtqi-personer utsätts för i 
dagens Sverige. 
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Uppdrag
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att alla ung-
domar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina 
liv och inflytande över samhällsutvecklingen. MUCF har 
under 2022 levererat prestationer inom sammanlagt 
20 uppdrag inom det ungdomspolitiska området:

• Bidra till att ungdomar etablerar sig i arbets- och 
samhällslivet

• Engagemang och inflytande för unga från nationella 
minoriteter

• Fokus 22
• Informationsinsatser inom hedersrelaterat våld och 

förtryck, hälsa och jämställdhet
• Insatser för en öppen och inkluderande miljö i 

skolan för unga hbtqi-personer
• Kunskapsbaserad ungdomspolitik via Lupp
• Kunskapsstöd inom hedersrelaterat våld och 

förtryck och våldsförebyggande inom fritiden
• Nationell strategi inom området psykisk hälsa
• Skolval 2022
• Stöd till öppen fritidsverksamhet
• Tillväxtfrågor och landsbygdsutveckling
• Ung idag 2022
• Unga romers utsatthet för antiziganism
• Unga hbtqi-personers levnadsvillkor
• Unga samer och rasism
• Ungas delaktighet i demokratin
• Ungdomsperspektiv i statliga myndigheter
• Utsatthet för omvändelseterapi

• Vägledande material nationella minoriteter
• Webbportalen ungidag.se

Därtill har följande uppdrag pågått men inte levererat 
prestationer under 2022: kartläggning av ungas  
psykiska hälsa och ohälsa och hbtq-ungdomars utsatt-
het för hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdrag där MUCF fördelar statsbidrag redovisas 
separat i kapitel 5 Bidrag.

Fördelning av kostnader
Myndighetens kostnader för hantering av uppdrag 
inom ungdomspolitiken ökade med 10,6 miljoner 
kronor jämfört med 2021. Ökningen uppstod i främst 
samband med att skolval genomfördes 2022. I tillägg 
har kostnaderna ökat inom bland annat arbetet med 
uppdragen rörande ungdomars upplevda psykiska 
hälsa och ohälsa, LUPP, informationsinsatser heders- 
relaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet,  
öppen fritidsverksamhet samt kunskapsstöd inom  
hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggan-
de inom fritiden.

Kostnaderna för MUCF:s uppdrag att fördela bidrag 
inom ungdomspolitik ingår i rad Ungas tillgång till  
meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter i tabell 
2.1. Verksamheten som dessa kostnader gäller redovi-
sas i kapitel 5 Bidrag.

TABELL 2.1  Fördelning av kostnader, ungdomspolitik, 2020–2022. Tkr
 2020 2021 2022

Ungas etablering i arbets- och samhällslivet 19 193 20 816 30 370

Ungas tillgång till meningsfulla och utvecklande 
fritidsaktiviteter

9 896 13 810 13 942

Statliga myndigheters arbete med ett integrerat 
ungdomsperspektiv och utvecklingen av kuns- 
kapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och 
regioner

6 662 6 476 7 874

Ungas levnadsvillkor, attityder och värderingar 5 871 13 251 12 798

Övriga uppdrag 442 0 0

Totalsumma 42 063 54 353 64 985
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Resultatanalys
Arbetet har bedrivits enligt instruktionen avseende att 
främja ungdomars lika rättigheter och möjligheter oav-
sett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv samt att motverka 
diskriminering. I stort sett samtliga ungdomspolitiska 
uppdrag har under 2022 arbetat med att motverka  
diskriminering utifrån olika diskrimineringsgrunder.

I enlighet med myndighetens instruktion har arbe-
tet haft fokus på att ta fram, samla och sprida kunskap, 
bidra till samordning av statliga insatser eller samverka 
med myndigheter, kommuner, regioner och det civila 
samhällets organisationer. Resultatet avseende arbetet 
med ungdomspolitik beskrivs inledningsvis samlat 
utifrån dessa instruktionsenliga uppgifter. Därefter 
görs en bedömning av MUCF:s resultat avseende de 
prioriteringar inom ungdomspolitik som framgick av 
regleringsbrevet för 2022. Efter resultatanalys och be-
dömning följer en beskrivning av de 20 uppdrag som 
har bidragit till årets resultat inom ungdomspolitik.

MUCF:s bedömning är att myndigheten under 2022 
har nått goda resultat inom sitt ungdomspolitiska 
ansvarsområde. Bedömningen bygger på insatserna 
avseende myndighetens uppgifter att ta fram och 
sprida kunskap, bidra till statliga samordning och 
samverka med aktörer från både det civila och det 
offentliga samhället. Flera av de rapporter som MUCF 
tog fram under året har spridits i stor omfattning. 
Arbetet med att erbjuda digitala utbildningar har visat 
sig framgångsrik. Antalet deltagare inom den stora 
utbildningssatsningen Rätt att veta! nästan tredubb-

lades under 2022 (från 1 300 deltagare 2021 till 3 350 
deltagare 2022). Här fokuserade myndigheten särskilt 
på att sprida den nylanserade webbutbildningen Rätt 
att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck. Det digitala 
utbudet har förstärkts även avseende MUCF:s stora 
events. Medan huvuddelen av årets arrangemang var 
digitala var MUCF:s seminarier under Almedalsveckan 
fysiska möten som även direktsändes och spelades in. 
Liknande hybridarrangemang genomfördes för den 
avslutande MUCF-dagen i december.

MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag är tvärsekto-
riellt, och regeringens prioriteringar omfattar breda 
och viktiga samhällssektorer. Myndigheten har utveck-
lat sina samverkansinsatser och sitt bidrag till statlig 
samordning inom samtliga områden som är priorite-
rade av regeringen. Uppdraget med Skolval är ett bra 
exempel där MUCF samverkade både med statliga 
myndigheter, Utbildningsradion, Sveriges kommuner 
och regioner, elevorganisationer och med andra intres-
seorganisationer.

Ta fram kunskap
Arbetet med att ta fram kunskap har under året ut-
vecklats både avseende bättre nyttjande av olika  
undersökningsmetoder och genom att externa forska-
re har inbjudits att bidra i arbetet. Målet är att ta fram 
rapporter som förmedlar kunskap på ett tillgängligt 
sätt till en bred målgrupp. Myndighetens bedömning 
är att vi därigenom har lyckats väl med att öka intres-
set för frågorna. Att rapporterna har intressanta och 
relevanta frågeställningar bidrar till att höja kunska-
pen inom områden som är viktiga för myndighetens 
målgrupper. Rapporterna har också uppmärksammats 
i press och andra nyhetsmedier när de har publicerats. 
Det behövs dock ytterligare insatser för att fullt ut nå 
alla prioriterade målgrupper i landets kommuner och 
regioner.

Sammanlagt 17 rapporter och skrifter har  
publicerats:

• Engagemang och inflytande för unga från de 
nationella minoriteterna – återrapportering

• Fokus 2022 – Ett liv som andras – om ungas 
ekonomiska utsatthet

• Främja ungas förutsättning att delta i demokratin –
Slutrapport av regeringsuppdrag

• ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag” Unga 
hbtqi-personers levnadsvillkor

• Kunskapsunderlag till fritidsledare och andra 
yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck 
och våldsförebyggande arbete – Delrapportering för 
regeringsuppdrag

• Nationell stödfunktion för unga som varken arbetar 
eller studerar – återrapportering

• Prata politik – Ett metodmaterial om demokratiska 
samtal i skolan (uppdaterad version)

• Redaktionen – Elevernas uppgiftsbank – Ungas 
påverkan och möte med demokratin

    Ungas etablering i arbets- och samhällslivet
    Ungas tillgång till meningsfull och utvecklande fritids- 

 aktiviteter
    Ungas levnadsvillkor, attityder och värderingar
      Statliga myndigheters arbete med ett integrerat ungdoms-  

 perspektiv och utveckling av kunskapsbaserad ungdoms- 
 politik i kommuner och regioner

FIGUR 2.1  Fördelning av kostnader, 
ungdomspolitik, 2022. Procent.
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• Redaktionen – Lärarhandledning Ungas påverkan och 
möte med demokratin

• Stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser 
för unga hbtqi-personer – Slutrapport av 
regeringsuppdrag

• Ung idag 2022 – Ungas försörjning och ekonomiska 
levnadsvillkor

• Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i 
Sverige

• Ungas röst – En studie om ungdomars valdeltagande 
2018 och deras egna tankar om att delta i val

• Utanförskap och unga – En socioekonomisk analys av 
värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga

• Varför bry sig om demokratin? Stärk ungas 
engagemang med UNIK i skolan

• Vägledning för att ge barn och unga från nationella 
minoriteter inflytande – återrapportering av uppdraget 
att ta fram och sprida ett vägledande material för 
förvaltningsmyndigheter

MUCF har även publicerat rapporten Flickors deltagan-
de i idrott och dess potential för inkludering och jämställd-
het.  Det är en forskarrapport som har finansierats 
genom MUCF:s tidigare uppdrag att fördela bidrag till 
forskningsstudier om det civila samhället.

Sprida kunskap
Myndigheten har under 2022 fortsatt arbetet med att 
stärka det digitala utbudet och med att utveckla träff-
säkerheten i spridningsarbetet. Merparten av aktivite-
terna har genomförts digitalt.

De ungdomspolitiska uppdragen har under året rik-
tats mot flera målgrupper. De viktigaste målgrupperna 

har varit beslutsfattare och tjänstepersoner på nationell, 
regional och lokal nivå, civilsamhällesorganisationer och 
yrkesverksamma som möter unga. En mer detaljerad 
beskrivning av målgrupper ges i samband med redovis-
ningen av de enskilda uppdragen.

Huvudprincipen för spridningsstrategin har varit att, 
utöver att nå beslutsfattare på olika nivåer, också sprida 
kunskapen till grupper som kan ha nytta av myndighet-
ens rapporter i sitt praktiska arbete.

Publikationer
De 17 publikationerna har under året spridits i 16 800 
exemplar (under 2021 togs 15 publikationer fram som 
spreds i 8 500 exemplar, 2020 spreds de 4 publika-
tionerna i 2 900 exemplar). Den mest spridda pro-
duktionen var Prata politik som spreds i drygt 9 200 
exemplar. Under 2022 har även 30 700 exemplar av 
2021 och 2020 års publikationer inom ungdomspolitik 
spridits (11 600 exemplar av 2020 och 2019 års publi-
kationer spreds under 2020). Där var Demokratihand-
boken (15 400 exemplar) och Youmo i praktiken (7 300 
exemplar) de mest eftertraktade. På grund av den 
tvärsektoriella karaktären av ungdomspolitik så sprids 
MUCF:s rapporter till breda målgrupper, men myndig-
heten har hittills inte haft möjlighet att följa upp hur 
kunskapen mottas och används.

Spridningstillfällen
Sammanlagt 153 ungdomspolitiska arrangemang 
ägde rum 2022 (146 arrangemang under 2021 och 84 
arrangemang under 2020). Av dem var 68 egna eller 
samarrangemang. Vissa arrangemang handlade även 
om civilsamhällespolitik, internationellt samarbete 

Två av de tre MUCF-dagarna var ägnade åt ungdomspolitiska frågor.
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eller statsbidrag. Metoder för att nå ut med kunskap 
har bland annat varit att genomföra egna utbildningar, 
workshops, konferenser och webbinarier.

Totalt har MUCF nått omkring 13 500 deltagare 
genom egna och andras arrangemang inom ung-
domspolitik (11 000 deltagare under 2021 och 8 600 
deltagare under 2020). Därtill har myndigheten nått 
ytterligare cirka 13 000 tittare genom digitala visningar 
av myndighetens inspelade arrangemang (4 200 både 
under 2021 och 2020).

MUCF-dagarna som genomfördes under tre dagar i 
månadsskiftet november-december var det viktigaste 
egna spridningsarrangemanget under 2022. Två av  
dagarna hade ungdomspolitiska teman, ungas politiska 
deltagande och ungas ekonomiska utsatthet. Dessa två 
dagar, varav det ena arrangemanget var digitalt och 
det andra ett hybridarrangemang, hade sammanlagt 
cirka 800 deltagare. MUCF-dagarna om ungas politiska  
deltagande och ungas ekonomiska utsatthet har 
därutöver tillsammans haft drygt 2 000 visningar på 
YouTube under november-december 2022. 

Ett annat spridningskoncept som genomfördes för 
andra gången under 2022 var MUCF idag. MUCF idag 
är en serie digitala events med olika aktuella teman. 
De totalt fem ungdomspolitiska avsnitten hade teman 
skolval till riksdagen 2022, unga med funktionsnedsätt-
ning, ungas fritid, trygg skola för hbtqi-personer och 
våld i ungas partnerrelationer, med sammanlagt 4 400 
visningar. 

Under Almedalsveckan arrangerade myndighe-
ten ungdomspolitisk arena den 6 juli, med totalt sex 
programpunkter som sammanlagt samlade runt 1 200 
deltagare. Två aktiviteter skedde i samverkan med Dis-
krimineringsombudsmannen respektive Delegationen 
för unga och nyanlända till arbete. Samtliga program-
punkter sändes live på MUCF:s webbplats, med totalt 
560 visningar, antigen live eller inom två veckor.

Samverkan 
Etablering i samhällslivet
MUCF har under 2022 fortsatt att utveckla sina sam-
verkansinsatser inom ungdomspolitiken. Ett exempel 
som berör ungas etablering i samhällslivet är sam-
verkansinsatserna i arbetet med Skolvalet. Insatserna 
omfattade en nära och kontinuerlig dialog med Val-
myndigheten, Skolverket, Sveriges Elevkårer, Sveriges 
Elevråd, Elevernas riksförbund och Utbildningsradion. 
MUCF har även fört dialog med Sveriges Kommuner 
och Regioner, Myndigheten för delaktighet, Myndig-
heten för tillgängliga medier, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, Riksförbundet FUB och unga FUB, 
samt med Youth2030. 

Ett annat exempel som visar en strategisk samver-
kansansats är de olika uppdrag som berör nationella 
minoriteter. Där har MUCF samverkat både med 
samtliga ungdomsförbund som representerar natio-
nella minoriteter, med Länsstyrelsen i Stockholm som 
tillsammans med Sametinget har ett särskilt uppdrag 

inom minoritetspolitiken och med andra för uppdra-
gen relevanta myndigheter. MUCF har även initierat 
och tecknat överenskommelser med ett antal kom-
muner, i syfte att genom långsiktig samverkan med 
kommunerna kunna arbeta fram insatser och metoder 
som sedan kan spridas nationellt.

MUCF har under året fortsatt ha en fördjupad  
samverkan avseende ungas delaktighet i demokra-
tin med de sex kommunerna Karlskoga/Degerfors, 
Kungsbacka, Lycksele, Skövde, Västerås och Växjö, 
samt med Region Gävleborg som myndigheten har 
gett uppdrag till. 

Ungas psykiska hälsa
Inom uppdraget öppen och inkluderande miljö i skolan 
för unga hbtqi-personer har MUCF under 2022 arbetat 
för att skapa en långsiktig samverkan med rektors- 
utbildningarna på de olika lärosäten runt om i Sverige,  
i syfte att säkerställa ökad kunskap vad gäller hbtqi- 
perspektivet i skolan. Under 2022 har två samarbeten 
inletts, ett med rektorsutbildningen på Linnéuniversi-
tetet och ett annat med Umeå universitet. Samverkan 
med rektorsutbildningar är ett strategiskt viktigt vägval 
i uppdraget som är riktat mot landets samtliga högsta-
die- och gymnasieskolor.

Inom uppdraget kunskapsstöd inom hedersrela-
terat våld har MUCF fortsatt att samverka med både 
myndigheter och andra för uppdraget centrala aktörer. 
MUCF har genomfört två samrådsmöten med Jäm-
ställdhetsmyndigheten, Skolverket, Myndigheten för 
delaktighet samt med de nationella centrumen för 
barnafrid och hedersrelaterat våld och förtryck. MUCF 
har även påbörjat en närmare samverkan med civil-
samhället, inledningsvis med organisationerna RF-SISU 
Småland och Individuell människohjälp. Syftet är att 
hitta former för en långsiktig samverkan som även kan 
fungera som grund för samverkan med andra organi-
sationer längre fram. 

Öppen fritid
MUCF har inom uppdraget att stödja öppna fritidsverk-
samheter fortsatt att samverka med de viktigaste aktö-
rerna inom området. Samverkan sker främst inom den 
nationella arbetsgruppen för det europeiska projektet 
Europe Goes Local (EGL), som är en del av myndighet-
ens arbete med öppna fritidsverksamheter. Aktörerna 
som ingår är LSU – Sverges barn- och ungdoms- 
organisationer, Kvalitet och kompetens i samverkan 
(KEKS), Sveriges fritid- och kulturchefsförening, Nacka- 
nätverket, Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum för 
fritidsledarskap, Umeå universitet och Fritidsforum. 

Ungdomsperspektiv inom statliga myndigheter, 
regioner och kommuner
MUCF:s arbete med att främja integreringen av ett  
ungdomsperspektiv omfattar både den nationella,  
regionala och lokala nivån. Det är främst samverkan  
på den regionala nivån som myndigheten har  
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utvecklat under de senare åren. MUCF:s regionnätverk 
som etablerades under 2020 har sammankallats till två 
nätverksträffar under 2022. Nästintill samtliga regioner 
har närvarat på mötena. Både ungdoms- och civilsam-
hällesperspektiven har lyfts som en förutsättning för 
den regionala utvecklingen. Myndigheten har även del-
tagit på årets Landsbygdsriksdag. Landsbygdsriksda-
gen anordnas vartannat år och samlar organisationer, 
kommuner, regioner och nationella myndigheter. 

MUCF har även spridit kunskap om ungdoms- och 
civilsamhällesperspektivet i andra regionala och 
nationella forum. MUCF har under året deltagit i två 
myndighetsnätverk som Tillväxtverket samordnar om 
regional utveckling och landsbygdspolitik samt hållbar 
regional utveckling. MUCF har därtill varit ordförande, 
senare ledamot, i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp 
för ung inkludering.

MUCF bistår i statliga myndigheters arbete med att 
säkerställa att ungdomsperspektivet tas med i deras 
utvecklingsarbete. Myndigheten har under 2022 haft 
samråd med Livsmedelsverket och med Nordiska 
Ministerrådet i samband med deras projekt riktade till 
barn och ungdomar.

Bidra till statlig samordning 
Etablering i arbetslivet
MUCF har under året fortsatt att samordna en stöd-
funktion för nationella aktörer kring unga som varken 
arbetar eller studerar. I den ingår sju myndigheter 
och Sveriges kommuner och regioner. Myndigheterna 
som ingår är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Jäm-
ställdhetsmyndigheten och Statens institutionsstyrelse. 
Genom MUCF:s samordning kan medverkande aktörer 
utforma gemensamma insatser och förslag till regering-
en för att underlätta etableringen för unga som hamnat 
i ett utanförskap. MUCF har även varit representerad i 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Etablering i samhällslivet
MUCF har bidragit till statlig samordning avseende 
ungas etablering i samhällslivet genom uppdraget 
Unga samer och rasism där myndigheten har upprät-
tat dialog med myndigheter som har närliggande upp-
drag, så som Statens Medieråd, Brottsförebyggande 
rådet, Skolverket, Forum för Levande Historia, Sveriges 
kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Läns 
styrelsen Stockholm. Syftet är att etablera samverkan 
i arbetet med urfolket samer. Samverkan sker redan 
med Länsstyrelsen Västerbotten där MUCF ingår i en 
arbetsgrupp kring mänskliga rättigheter och nationella 
minoriteter. Under året har ledningsgruppen för MUCF 
och ledningen för Diskrimineringsombudsmannen 
mötts för att utbyta erfarenhet kring arbetet att mot-
verka diskriminering och rasism.

Ungas psykiska hälsa
MUCF har under året ingått i arbetet att ta fram en 
nationell strategi inom området för psykisk ohälsa 
tillsammans med 24 andra myndigheter. Uppdraget 
leds av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ge-
mensamt. Förslaget till den nya nationella strategin för 
psykisk hälsa och suicidprevention ska färdigställas till 
hösten 2023. Därtill har MUCF i nära samverkan med 
Folkhälsomyndigheten fortsatt att genomföra en kart-
läggning av ungas upplevda psykiska hälsa och ohälsa. 
Rapporten ska inlämnas till regeringen i juni 2023.

Öppen fritid
Under 2022 har myndigheten ingått i det nationella 
nätverk som finns kring samverkansformerna Sociala  
insatsgrupper (SIG) och samverkan mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid (SSPF). I nätverken ingår 
även Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Skolverket, 
Brottsförebyggande rådet och Sveriges kommuner och 
regioner. 

Ungdomsperspektiv inom statliga myndigheter
MUCF har under 2022 varit ordförande för Myndig-
hetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor där 30 
generaldirektörer samlas kring frågor som berör rät-
tighetsbaserat ungdomsperspektiv och barnrätt. Två 
nätverksträffar har genomförts, en med temat effekter 
av att barnkonventionen blivit lag och en med temat 
information till barn och unga. Deltagande myndig- 
heter har uttryckt önskemål om att MUCF fortsätter 
leda nätverket ytterligare ett år.

Resultatbedömning
Av regleringsbrevet framgår att myndigheten under 
2022 särskilt ska prioritera ungas psykiska hälsa, so-
ciala inkludering och etablering på arbetsmarknaden, 
ungas delaktighet i samhällsbygget och ungas fritid.

Ungas psykiska hälsa
MUCF:s arbete avseende ungas psykiska hälsa har 
handlat både om att ta fram kunskap och att främja 
situationen för de grupper av unga som av olika anled-
ningar har större risk att drabbas av psykiska besvär 
än andra unga. MUCF:s bedömning är att myndigheten 
under 2022 har bidragit till att öka kunskapen om ung-
as psykiska hälsa bland målgrupperna och i detta arbe-
te gjort viktiga framsteg. Bedömningen grundas både 
på det högre antal uppdrag där ungas psykiska hälsa 
har ingått som en väsentlig del och på den kvalité som 
arbetet inom de olika uppdragen har visat. Det handlar 
bland annat om att ny kunskap om ungas psykiska  
hälsa har tagits fram kopplat till ett flertal områden och 
för olika ungdomsgrupper. Här kan hbtqi-ungdomar 
särskilt nämnas. Myndigheten har också bidragit med 
ett ungdomsperspektiv i arbetet med den nationella 
strategin för psykisk hälsa. Myndighetens långsiktiga 
arbete mot yrkesutövare som möter unga nyanlända 
har etablerat MUCF som en viktig aktör för kunskap 
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och arbetsmetoder. Yrkesutövare som når unga som är 
nya i Sverige följer myndighetens arbete och deltar i de 
utbildningar som MUCF erbjuder. 

Rapporten ”Jag är inte ensam, det finns andra som 
jag” om unga hbtqi-personers levnadsvillkor visar att 
unga hbtq-personer har en sämre psykisk hälsa än 
andra unga. Endast 31 procent av unga hbtq-personer 
bedömer sin psykiska hälsa som ganska eller mycket 
bra, medan motsvarande andel bland unga hetero-
cispersoner är 61 procent. I rapporten beskrivs även 
många andra hälsorelaterade frågor, bland annat unga 
hbtqi-personers erfarenheter av vårdkontakter. Den 
omfattande rapporten har som syfte att bidra till bättre 
villkor för unga hbtqi-personer, bland annat avseende 
psykisk hälsa, genom att kartlägga och beskriva  
utvecklingen över tid, samt genom att lämna förslag 
om fortsatt arbete inom området.  

I rapporten Unga hbtq-personers utsatthet för om-
vändelseförsök i Sverige beskrivs den särskilda utsatt-
het som en del unga hbtq-personer möter när de växer 
upp i en hederskontext. Rapporten hänvisar till tidigare 
forskning som har pekat på att unga som utsätts för 
omvändelseförsök har en ökad risk för psykisk ohälsa, 
självmordstankar och självmordsförsök. 

Även Fokus 22 berör ungas mående kopplat till 
deras ekonomiska situation, både utifrån hur en utsatt 
ekonomisk situation påverkar det egna måendet och 
hur psykisk ohälsa ökar risken för att hamna i ekono-
misk utsatthet.

MUCF bidrar med kunskap avseende ungas psykis-
ka hälsa även genom ungdomsstatistikdatabasen  
ungidag.se. På ungidag.se redovisas utvecklingen av 
ungas psykiska hälsa genom sex olika nyckeltal med 
tidseriedata som belyser utvecklingen indelat efter 
kön, åldersgrupp och inrikes/utrikes födda. Nyckel- 
talen har under 2022 blivit uppdaterade med senaste 

tillgängliga data. Tidsserierna omfattar numera utveck-
lingen under de senaste tio åren eller mer, vilket ger en 
god grund för lägesbedömning.

MUCF har flera uppdrag som berör unga i riskzo- 
nen för att drabbas av psykisk ohälsa. Arbetet inom  
informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld 
och förtryck, hälsa och jämställdhet har bidragit till att 
främja psykisk hälsa hos unga som är nya i Sverige. 
Många i den gruppen lider av psykisk ohälsa, vilket 
kan bero på trauman från hemländer eller från flykten. 
Genom vägledningen Youmo i praktiken och utbild-
ningspaketet Rätt att veta! ger MUCF stöd till vuxna 
yrkesverksamma i hur de kan bemöta och samtala 
med dessa unga om ämnen som trauma, psykisk hälsa 
och psykisk ohälsa. Därigenom bidrar MUCF till att fler 
unga som är nya i Sverige får det stöd de har rätt till. I 
förlängningen kan myndigheten därmed antas bidra 
till att öka den psykiska hälsan hos unga som är nya i 
Sverige, vilket i sin tur ökar den psykiska hälsan bland 
unga i stort.

Myndighetens arbete med insatser för en öppen 
och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-perso-
ner har som syfte att ge all skolpersonal ökad kunskap 
och verktyg för att bedriva ett effektivt och systema-
tiskt arbete för lika rättigheter och möjligheter för alla 
elever och barn oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck. MUCF arbetar även med att skapa 
trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer under 
deras fritid. På lång sikt bedöms det leda till förbättrad 
fysisk och psykisk hälsa.

På liknande sätt bidrar arbetet som riktas till fritids-
ledare och andra yrkesverksamma på ungas fritid till 
ökat psykiskt välbefinnande bland unga. Särskilt viktigt 
under året har arbetet med att höja fritidspersonalens 
kunskaper om hedersrelaterat våld och våldsförebyg-
gande arbete varit. På sikt kommer dessa insatser att 
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Avslutande diskussion
Målet för ungdomspolitiken är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt 

att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Hälsa, utbildning, 

försörjning och trygghet är centrala förutsättningar för detta. God och jämlik 

tillgång till vård, skola, fritidsaktiviteter och annan samhällsservice är viktigt 

för att alla unga ska få möjlighet till goda levnadsvillkor och makt att forma 

sitt liv. Det ungdomspolitiska målet är även en viktig del i att efterleva Sveriges 

internationella åtaganden gällande mänskliga rättigheter och barnkonventionen 

(Skr. 2020/21:105).
Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell 

läggning, könsidentitet och könsuttryck har som målsättning att unga hbtq- 

personer ska ha tillgång till välfärd och inflytande, utan att begränsas av stereotypa 

könsroller, tvång eller förtryck som minskar individens handlingsutrymme. 

Regeringen vill att hbtq-personer ska ha lika möjligheter som andra att uppnå 

en god hälsa och vill minska hbtq-personers utsatthet för våld, diskriminering 

och andra kränkningar. Strategin pekar bland annat ut insatser mot hatbrott och 

diskriminering, stöd till brottsoffer, värdegrundsarbetet i skolan och ökad kunskap 

och inkluderande bemötande inom vården som viktiga insatser. Som ett led i 

att samla arbetet med hbtqi-personers rättigheter har regeringen utsett flertalet 

hbtqi-strategiska myndigheter, där MUCF är hbtqi-strategisk myndighet med 

fokus på unga hbtqi-personers rättigheter och möjligheter (Kulturdepartementet, 

2014; Arbetsmarknadsdepartementet, 2021.)154

Underlaget till de presenterade resultaten kommer från forskning, myn-

digheters och organisationers rapporter, MUCF:s nationella ungdomsenkät, 

Folkhälsomyndighetens nationella hälsoenkät, EU:s byrå för grundläggande 

rättigheters enkät EU LGBTI Sutvey II, en riktad enkät till unga intersexpersoner, 

samt MUCF:s genomförda intervjuer och insamlade berättelser med och av unga 

hbtqi-personer. I detta avslutande kapitel lyfter vi de övergripande slutsatserna 

och centrala utmaningarna rörande unga hbtqi-personers levnadsvillkor som 

framkommit i kartläggningen.

Unga hbtqi-personer har sämre 

levnadsvillkor än andra unga
Rapportens resultat från den nationella ungdomsenkäten visar på att unga 

hbtq-personer har sämre levnadsvillkor än unga heterocispersoner på alla under-

sökta områden; hälsa, utbildning, arbete och ekonomi, fritid samt trygghet 

och utsatthet. Hälsa och trygghet och utsatthet framträder som områden med 

särskilt stora utmaningar. Dessa påverkar även unga hbtqi-personers utbildning, 

arbete, ekonomi och fritid, genom att unga hbtqi-personer både är oroliga för 

att utsättas, och utsätts, för bland annat kränkningar, diskriminering och exklu-

dering i skolan, på arbetsmarknaden och i fritidsaktiviteter. Unga hbtq-personer 

154 Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 

eller könsuttryck publicerades 2014 och omfattade hbtq-personer. 2021 kom handlingsplanen för 

hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter, som även omfattar intersexpersoner.
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främja det psykiska välmåendet bland unga som växer 
upp i familjer där hedersnormer råder.

Uppdraget att kartlägga ungas psykiska hälsa pågår 
fortfarande och därför kan inte resultat avseende 
dessa insatser redovisas än. Myndigheten har under 
året lämnat synpunkter på utkastet till den kommande 
nationella strategin för psykisk hälsa och suicidpreven-
tion och därutöver medverkat genom att samverka 
med de övriga myndigheterna inom uppdraget.

Ungas sociala inkludering och etablering på 
arbetsmarknaden 
Myndighetens insatser har under året bidragit till 
att stärka det tidiga och samordnade stödet till unga 
som riskerar att hamna i utanförskap. MUCF har inom 
uppdraget att stödja aktörer som arbetar med unga 
som varken arbetar eller studerar introducerat ett nytt 
koncept, baserat på den utvärdering som utfördes 
2019–2021. I stället för att stödja enskilda kommuner 
ger myndigheten ett fördjupat och förlängt processtöd 
till samordningsförbund. Där ingår förutom kommunen 
även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regi-
onen. Myndigheten har också arbetat fram ett digitalt 
koncept som är ett mer resurseffektivt sätt att tillgäng-
liggöra stödet till de lokala aktörerna. MUCF samordnar 
därtill en stödfunktion för nationella aktörer. Den na-
tionella stödfunktionen sammanträder regelbundet för 
att lyfta aktuella frågor kring unga som varken arbetar 
eller studerar. Ett viktigt steg som MUCF har bidragit till 
under året är att myndigheterna som ingår i uppdraget 
nu har etablerat en gemensam bild av vad som behöver 
prioriteras i myndighetssamverkan. 

I rapporten om unga hbtqi-personers levnadsvillkor 
presenteras ny kunskap om arbetsmarknadsetable-
ring. Resultaten visar att det är vanligare med arbets-
löshet bland unga hbtqi-personer, samt att de upplever 
en större utsatthet på arbetet i jämförelse med unga 

heterocispersoner och att de känner sig i lägre ut-
sträckning trygga på arbetet. 

MUCF har under året inlett samarbete med två 
rektorsutbildningar inom arbetet med inkluderande 
miljö för unga hbtqi-personer i skolan. Kunskapsin-
satsen som är riktad mot rektorer i grundskolor och 
i gymnasieskolor förväntas bidra till ett systematiskt 
likabehandlingsarbete i skolorna och en trygg och 
inkluderande skolmiljö för elever.

Genom vägledningen Youmo i praktiken och utbild-
ningspaketet Rätt att veta! ger MUCF stöd till vuxna 
som möter unga som är nya i Sverige, i hur de kan 
bemöta och samtala med dessa unga om ämnen som 
rättigheter, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa 
och jämställdhet. Därigenom bidrar MUCF till att fler 
unga som är nya i Sverige får tillgång till information 
och kunskap om exempelvis sina rättigheter och hur 
samhället fungerar. I förlängningen kan myndigheten 
därmed antas bidra till att ge fler unga som är nya i 
Sverige möjlighet till social inkludering och etablering i 
arbets- och samhällslivet.

Ungas delaktighet i samhällsbygget
Myndighetens bedömning är att de olika insatserna 
under 2022 med syftet att främja ungas delaktighet i 
demokratiska processer både lokalt, regionalt, natio-
nellt och på EU-nivå har bidragit till att ungas möjlighe-
ter till ökad delaktighet i samhällsbygget har stärkts. 

Den främsta insatsen var genomförandet av 
skolval till riksdagen där 390 000 skolelever i totalt 
258 kommuner röstade, med ett valdeltagande som 
nådde till 78 procent i de deltagande skolorna. Andelen 
deltagande högstadie- och gymnasieskolor totalt 
var 43 procent. Utfallet i skolvalet uppnådde nästan 
samma resultat jämfört med skolvalet 2018, trots det 
merarbete som covid-19-pandemin inledningsvist 
medförde, och den mycket korta tid som myndighe-
ten hade för att etablera en projektorganisation och 
därefter genomföra en insats riktad mot samtliga 
högstadie- och gymnasieskolor i landets kommuner. 
Eftersom utvärderingen av vad elever och skolpersonal 
tycker om skolvalet pågår är det ännu för tidigt att ge 
helhetsbilden av om och hur ungas förståelse för och 
delaktighet i demokrati och valförfarande har stärkts 
och om skolledning och skolpersonal har stärkt sin 
kompetens för att systematiskt kunna arbeta med 
skolans demokratiuppdrag.

Uppdraget att genomföra insatser för att främja 
ungas delaktighet i demokratin slutrapporterades till 
departementet i mars. MUCF har dock valt att fort-
sätta med en långsiktig satsning tillsammans med 
kommunerna och regionen fram till och med år 2024. 
MUCF:s samverkan med kommunerna och regionen 
har anpassats till de lokala och regionala behov och 
förutsättningar som samarbetsparterna har. En lärdom 
är att det inte räcker med politiska beslut för att arbetet 
ska bli framgångsrikt. Det är inte alltid besluten når 
tjänstepersonerna som ska utföra arbetet och det är 
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Youmo i praktiken 
En vägledning om att samtala med unga som är nya i Sverige  

om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet
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inte heller säkert att arbetet är tillräckligt förankrat i 
samtliga nämnder eller förvaltningar. Det har visat sig 
betydelsefullt med myndighetens engagemang på lokal 
och regional nivå då pågående ungdomspolitiskt arbete 
förstärkts och intensifierats. Att långsiktigt arbeta 
med kommuner för att stötta ungas delaktighet med 
kunskap, metoder och forum för erfarenhetsutbyte kan 
vara avgörande för att arbetet med att stärka ungas 
delaktighet ska lyckas. Myndigheten bedömer att det 
i fortsättningen behövs ett mer omfattande statligt 
samordnings- och utvecklingsuppdrag för att insatser 
riktade mot att utveckla ungas demokratiska delaktig-
het ska genomföras mer likvärdigt i landets kommuner.

Bedömningen bekräftas även av resultaten i rap-
porten om unga hbtqi-personers levnadsvillkor där ny 
kunskap avseende unga hbtqi-personers delaktighet 
i samhällsbygget presenteras. Många unga hbtq-per-
soner vill påverka frågor i sin kommun men de flesta 
upplever, precis som andra unga, begränsade möjlighe-
ter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer.

MUCF har under 2022 breddat och utvecklat sina 
insatser avseende möjligheter till inflytande och 
samråd för barn och unga som tillhör nationella 
minoriteter, samt avseende insatser för att motverka 
diskriminering och rasism riktad särskilt mot unga 
romer och unga samer. Inom de olika uppdragen som 
berör nationella minoriteter har MUCF samverkat både 
med samtliga ungdomsförbund som representerar 
nationella minoriteter, samt med relevanta statliga 
myndigheter. MUCF har även initierat och tecknat 
överenskommelser med ett antal kommuner, i syfte att 
genom långsiktig samverkan med kommunerna kunna 
arbeta fram insatser och metoder som sedan kan 
spridas nationellt.

Ungas fritid
Myndighetens bedömning är att insatserna under 
2022 har bidragit till att stärka förutsättningarna för 
inkluderande och trygga mötesplatser för alla unga. 

Arbetet riktat mot öppna fritidsverksamheter har 
bidragit till att fritidsledare och andra yrkesverksamma 
som arbetar med ungas fritid fått kunskap om hur 
de kan bidra i arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck och våldsförebyggande arbete. Rapporten 
om hedersrelaterat våld och förtryck och våldspreven-
tion i öppen fritidsverksamhet togs fram och spreds 
till alla centrala aktörer inom fritidsområdet, för att 
därigenom nå verksamheterna i hela landet. Arbetet 
som MUCF bedriver i den öppna fritidsverksamheten 
är rättighetsbaserat och stärkande. Syftet är att höja 
självkänslan och självförtroendet hos ungdomar så att 
de blir medvetna om sina rättigheter och får redskap 
för att öka sitt livsutrymme.

Inom uppdraget att fungera som stöd för den öpp-
na fritidsverksamheten har myndigheten kontinuerlig 
dialog med målgruppen, de som jobbar i verksamhe-
terna. Utöver detta bidrar även MUCF:s spridning av 
europeiska principer och riktlinjer avseende ungdoms-
arbete till att skapa en gemensam syn över vad som är 
kvalitet i öppen fritidsverksamhet. Med stöd i det ny-
ligen lanserade stödmaterialet kring mötesplatser för 
unga ser MUCF att det finns goda förutsättningar för 
öppna fritidsverksamheter att skapa tillgängliga mil-
jöer också för unga med olika funktionsnedsättningar. 
Målet är att fler unga, oavsett funktionsförmåga, har 
möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fri-
tidsaktiviteter, vilket även kan stärka ungas sociala och 
personliga utveckling.

Unga har olika förutsättningar att delta i menings-
fulla fritidsaktiviteter, både utifrån sina hemförhål-
landen och de skillnader kommuner emellan som det 
finns i att erbjuda olika fritidsaktiviteter till unga. Unga 
som är i riskzonen för att hamna i utanförskap är en 
överrepresenterad grupp på fritidsgårdarna. Riktade 
främjande insatser inom den öppna fritidsverksam-
heten kan därmed vara en viktig insats för att mot-
verka att unga hamnar i olika typer av utanförskap, 
till exempel missbruk eller kriminalitet. Rapporten 

43 procent av landets högstadie- och gymnasieskolor deltog i skolvalet. I en film som MUCF tog fram i samband med skolvalet 
berättar talman Andreas Norlén om vikten av att göra sin röst hörd för demokratin.
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Utanförskap och unga – En socioekonomisk analys av 
värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga 
ger beslutsfattare, framför allt i landets kommuner, 
efterfrågad kunskap om vilka samhällsekonomiska 
vinster som en väl fungerande fritidsverksamhet kan 
ge. Rapporten som lanserades under Almedalsveckan 
har under hösten presenterats under workshops i 
Göteborg, Luleå och Malmö.

Myndigheten bedömer att statsbidraget för insatser 
som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer fyl-
ler ett viktigt syfte vad gäller att förbättra villkoren för 
unga hbtqi-personers fritid. Enligt rapporten om unga 
hbtqi-personers levnadsvillkor avstår många unga 
hbtqi-personer från att delta i aktiviteter till följd av 
olika hinder som unga heterocispersoner inte upplever 
i samma utsträckning. Det är till exempel vanligare att 
unga hbtqi-personer avstår från att delta i fritidsak-
tiviteter på grund av att det är för svårt att ta sig dit, 
att de inte känner sig välkomna eller passar in och att 
föräldrar inte tillåter att de deltar. Men de upplever att 
särskilda hbtqi-mötesplatser ger trygghet, bekräftelse 
och gemenskap, och det gäller särskilt för de intervju-
personer som lever i familjer där deras hbtqi-identitet 
inte är accepterad.

Utifrån den kunskap som tagits fram under året  
ser MUCF att det fortfarande finns stora skillnader  
i kunskap och kompetens bland yrkesverksamma.  
En risk som MUCF har identifierat är att fritidsledar- 
yrket blir ett genomgångsyrke, och därför bör en ökad 
professionalisering av yrkesrollen prioriteras. Den 
öppna fritidsverksamheten har en viktig kompensato-
risk roll som kan bidra till ökad jämlikhet i livschanser 
bland unga. Mot den bakgrunden är det centralt med 
insatser för att stärka den öppna fritidsverksamheten. 
Kompetenta ledare som kan möta unga utifrån ungas 
egna behov och förutsättningar är en viktig del i detta.

Uppdragsredovisning
Ungas etablering i arbets- och 
samhällslivet 
Bidra till att ungdomar etablerar sig i arbets- och 
samhällslivet (UVAS)
MUCF ska bidra till att stärka lokal organisations- och 
verksamhetsutveckling så att förutsättningar skapas för 
att ge unga som varken arbetar eller studerar ett tidigt 
och samordnat stöd. Myndigheten ska även utgöra 
ett kunskaps- och informationsstöd i frågor som rör 
målgruppen.

Stöd till lokala aktörer
I slutet av 2021 och början av 2022 utvecklade myndig-
heten ett nytt koncept för att stödja lokala aktörer base-
rat på den utvärdering som utfördes 2019–2021. Istället 
för att stödja enskilda kommuner vid ett tillfälle änd-
rades arbetet till ett fördjupat och förlängt processtöd 
som vänder sig till aktörerna i samordningsförbund. Där 

ingår förutom kommunen även Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och regionen. I det nya konceptet 
träffar myndigheten aktörerna i samordningsförbunden 
i workshops vid tre tillfällen med 2–3 månaders mellan-
rum.

Under de första månaderna av 2022 träffade 
myndigheten företrädare för alla landets samord-
ningsförbund och började arbetet med att planera in 
workshops för året. Under hösten anordnade MUCF 
workshops vid sex olika tillfällen, för samordnings-
förbunden i Uppsala län, Hallands län, Sörmlands län 
och Upplands län. Sammanlagt nåddes 25 kommuner 
under dessa workshops.

Workshopserien som myndigheten erbjuder utgörs 
av tre delar med slutmålet att ta fram en lokal samver-
kansplan för arbetet med unga som varken arbetar 
eller studerar. Myndighetens ambition är att anpassa 
workshopparnas innehåll efter lokala förutsättningar 
och utmaningar. För att kunna göra detta ombeds 
deltagarna svara på en enkät som skickas ut före första 
tillfället.

Den första delen i workshopserien fokuserar på att 
identifiera lokala utmaningar kring målgruppen och 
vilka aktörer som behöver stärka sin samverkan för att 
kunna erbjuda ett koordinerat stöd, här initieras även 
arbetet med en lokal samverkansplan. Myndigheten 
tar fram och presenterar lokal statistik kring gruppen 
unga som varken arbetar eller studerar samt sprider 
kunskap om riskfaktorer och de grupper som är över-
representerade inom målgruppen. Den andra delen 
handlar om framgångsfaktorer som identifierats av 
forskning och vilka lokala insatser som kan stärkas och 
skalas upp. Den tredje delen fokuserar på att färdig-
ställa arbetet med den lokala samverkansplan som 
påbörjades under det första workshoptillfället.

Efter varje workshoptillfälle har deltagarna svarat  
på en enkät om hur de upplevde myndighetens stöd 
och hur nästa workshop kan utformas för att ge störs-
ta möjliga nytta. En stor majoritet av deltagarna, 
96 procent, har svarat att innehållet var mycket eller 
ganska relevant för dem i deras dagliga arbete.  
Andelen som svarade på enkäten var 60 procent.

Myndigheten har etablerat kontakt med flera sam-
ordningsförbund som är intresserade av att boka in 
workshopserien under nästa år.

Nationell stödfunktion kring unga som varken arbetar 
eller studerar
MUCF samordnar en stödfunktion kring unga som 
varken arbetar eller studerar för nationella aktörer. I 
uppdraget samlar myndigheten Försäkringskassan, 
Sveriges kommuner och regioner, Arbetsförmedling-
en, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Jäm-
ställdhetsmyndigheten och Statens institutionsstyrelse.

Myndigheten lämnade i april in rapporten Natio-
nell stödfunktion för unga som varken arbetar eller 
studerar – återrapportering. Rapporten lyfter bland 
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annat det återkommande problemet med glapp som 
uppstår i övergångar mellan exempelvis olika skolfor-
mer och mellan myndigheter. Särskilt fokus behöver 
därför riktas mot exempelvis de ungdomar som vid 
20 års ålder inte arbetar eller studerar och heller inte 
fullföljt sina gymnasiestudier. När ungdomarna lämnar 
kommunens aktivitetsansvar finns uppenbara risker 
att unga med stort behov av stöd för att etablera sig på 
arbetsmarknaden faller mellan stolarna.

Andra viktiga behov av utveckling som diskuteras i 
rapporten är tidiga samordnade insatser, feriearbeten 
för unga med funktionsnedsättning, mer pedagogiskt 
stöd till elever inom vuxenutbildningen och en utökad 
roll för civilsamhället.

Den nationella stödfunktionen sammanträder var 
sjätte vecka och lyfter aktuella frågor kring unga som 
varken arbetar eller studerar. I stödfunktionen har 
bland annat ett behov av en digital plattform kring 
unga som varken arbetar eller studerar identifierats. I 
december anordnade myndigheten en föreläsning för 
myndigheterna i stödfunktionen med föreläsare från 
Östersjöregionen som berättade om hur de byggt upp 
en-väg-in-verksamheter för målgruppen.

I januari 2022 anordnade MUCF med hjälp av 
Länsstyrelsen Skåne, Sveriges kommuner och regioner, 
Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten 
en kunskaps- och informationskonferens om unga 
som varken arbetar eller studerar, där alla kommuner 
i Skåne bjöds in. Totalt deltog 14 kommuner under 
konferensen. Syftet med konferensen var att erbjuda 
kommunerna den expertkunskap som myndigheter-
na och Sveriges kommuner och regioner har kring 
målgruppen, samt att ge kommunerna information om 
vilket statligt stöd som finns att tillgå.

MUCF anordnade tillsammans med Delegationen 
för unga och nyanlända till arbete ett seminarium på 
Almedalen som handlade om att minskade skolavhopp 
ger minskad ungdomsarbetslöshet.

Målgruppen för uppdraget är förvaltningschefer  
och avdelningschefer inom utbildnings-, social-, 
kultur och fritids- och arbetsmarknadsförvaltning på 
kommunerna, områdeschefer och avdelningschefer 
inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och 
habilitering på regionerna, chefsfunktioner på lokal 
Arbetsförmedling och Försäkringskassa, förbunds- 
chefer på samordningsförbund samt strateger och 
lokala politiker med mandat att besluta om insatser för 
unga som varken arbetar eller studerar. Anledningen 
till val av målgrupp är att många inom gruppen unga 
som varken arbetar eller studerar har insatser från och 
kontakt med dessa organisationer. Det är inte sällan 
förekommande med parallella insatser som pågår 
samtidigt från flera av aktörerna.

Det långsiktiga målet med uppdraget är att andelen 
unga som varken arbetar eller studerar ska minska. 
För att komma dit ska MUCF bidra till ökad kunskap om 
hinder för ungas etablering och om effektiva stödin-
satser. Myndigheten ska även stödja samordningen av 
statliga myndigheter kring ungas etablering och bidra 
till ökad samverkan mellan offentliga aktörer och det 
civila samhället.

Effekterna på kort sikt är att beslutsfattare och 
tjänstepersoner på lokal och regional nivå får ökad 
kunskap om unga som varken arbetar eller studerar 
för att kunna ta informerade beslut och samverka 
kring målgruppen. På längre sikt ska den ökade kun-
skapsnivån och formaliserade samverkan bidra till att 
minska antalet unga som varken arbetar eller studerar.

Syftet med den workshopserie som myndigheten 
erbjuder är att det lokalt ska tas fram samverkans-
planer för hur arbetet med unga som varken arbetar 
eller studerar ska organiseras, samt att kommunernas 
kunskap ska öka om den heterogena grupp som unga 
som varken arbetar eller studerar är.

Myndigheten kommer som tidigare att följa upp 
arbetet med unga som varken arbetar eller studerar i 
de kommuner som genomfört workshopserien. En tid 
efter genomförd workshopserie efterfrågar myndig-
heten om samverkan stärkts och/eller formaliserats 
mellan relevanta aktörer, ifall nya insatser skapats för 
unga som varken arbetar eller studerar och om det 
skett en minskning av antalet unga i utanförskap.

Genom myndighetens omarbetade koncept får 
de lokala aktörerna ett fördjupat och förlängt statligt 
processtöd i det lokala arbetet vilket ökar chanserna 
till strukturell samverkan och koordinerade insatser för 
målgruppen.

Aktörerna som ingår i den nationella stödfunktio-
nen kring unga som varken arbetar eller studerar är 
alla med och bidrar med sin expertkunskap för att 
skapa en helhetsbild över de komplexa utmaningar 
som finns kring den stora och heterogena gruppen 
som är unga som varken arbetar eller studerar. Genom 
myndighetens samordning i stödfunktionen kan med-
verkande aktörer utforma gemensamma insatser och 
förslag till regeringen för att underlätta etableringen 

   

   

Nationell stödfunktion för 
unga som varken arbetar  
eller studerar 

Återrapportering av det fortsatta uppdraget att utveckla  
ett nationellt samordnat stöd för att inrätta en stödfunktion  
för myndighetssamordning för de aktörer som bidrar till 
etablering av unga som varken arbetar eller studerar
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för unga som hamnat i ett utanförskap. De tjänste-
personer som ingår i stödfunktionen har dock olika 
mandat att driva frågor om unga som varken arbetar 
eller studerar i sina respektive organisationer. Detta 
kan försvåra framtagandet av gemensamma förslag till 
regeringen som samtliga organisationer kan ställa sig 
bakom.

Insatser för en öppen och inkluderande miljö i 
skolan för unga hbtqi-personer
MUCF har i uppdrag att utföra insatser för en öppen 
och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-perso-
ner i syfte att motverka homofobi, bifobi och transfobi 
bland unga och skapa en öppen och inkluderande 
miljö för unga hbtqi-personer i skolan.

Myndigheten har under 2022 genomfört en rad 
insatser för öppen och inkluderande miljö i skolan för 
unga hbtqi-personer. Myndigheten har arbetat för att 
skapa en långsiktig samverkan med rektorsutbildning-
arna på de olika lärosäten runt om i Sverige i syfte att 
säkerställa ökad kunskap vad gäller hbtqi-perspektivet i 
skolan. Under 2022 har två samarbeten inletts, ett med 
rektorsutbildningen på Linnéuniversitetet och ett annat 
med Umeå universitet. Den förväntade effekten av 
samverkan med rektorsprogrammen är ökad kunskap 
och kompetens hos rektorer i grundskolor och i gymna-
sieskolor som i nästa steg leder till ett systematiskt lika-
behandlingsarbete i skolorna och, sist men inte minst, 
trygga och inkluderade elever. Elever som upplever 
trygghet och inkludering i skolan mår bättre och det i 
sin tur ökar chanserna för bättre studieresultat.

Myndigheten har i samverkan med Barnombuds-
mannen genomfört en nationell enkätundersök-
ning som riktades till lärare och elevhälsopersonal i 
högstadie- och gymnasieskolor, samt till chefer för 
skolförvaltningar. Enkätresultatet hade fokus på unga 
hbtqi-personers trygghet och inkludering i skolan, 
organisatoriska förutsättningar samt kompetens- och 
utvecklingsbehov bland skolpersonal och beslutsfatta-

re. MUCF har därigenom fått mer kunskap kring vilka 
utmaningar och goda exempel som finns, och vad som 
skulle behövas göras framåt för att bättre kunna möta 
behoven hos hbtqi-personer i skolan. Civilsamhälles- 
organisationerna och andra hbtqi-strategiska myndig-
heter har fått ta del av enkätresultatet och dialog har 
inletts hur vi med gemensamma krafter kan bidra till 
trygghet och inkludering i skolan. Barnombudsman-
nen har publicerat undersökningen i rapporten För  
en mer trygg och inkluderande skola för unga trans-
personer och icke-binära. MUCF har integrerat under-
sökningens resultat i webbutbildningen Öppna skolan.

MUCF har under 2022 tagit fram två webbaserade 
utbildningar med utgångspunkt från stödmaterialet 
Öppna skolan och resultatet från enkätundersökning-
en Unga hbtqi-personers trygghet och inkludering i 
skolan. Den första webbutbildningen Öppna skolan 
publicerades innan sommaren och fokuserar på att 
öka kunskapen. Den andra webbutbildningen, som 
släpps runt årsskiftet 2022–2023, innehåller moduler 
som fokuserar på praktiska verktyg och metoder vilket 
efterfrågats av målgruppen.

Webbutbildningarna ska bidra till ökad förståelse 
och kunskap hos lärare, elevhälsopersonal, rektorer 
och övrig skolpersonal. Kunskap om hur begränsande 
normer kan leda till utsatthet och diskriminering för 
unga hbtqi-elever och hur skolan kan förebygga detta 
genom att aktivt arbeta med normmedvetenhet och 
inkludering presenteras. Den webbutbildning som 
publicerades under året har en workshop-del som 
innehåller arbetsmallar och praktiska verktyg som 
hjälper skolpersonalen att driva ett systematiskt arbete 
för att utveckla arbetet med hbtqi-frågorna på hela 
skolan. Utbildningen förser deltagaren med arbetsmal-
lar riktade till rektorer som handlar om ett systematiskt 
kvalitets- och likabehandlingsarbete, det finns en mall 
kring hur eleverna kan göras delaktiga i arbetet och 
hur hbtqi-perspektivet kan integreras i undervisningen.  
De kompetensbehov som skolpersonalen uttryckte i 
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enkäten vad gäller trygghet och inkludering i skolan 
har integrerats i webbutbildningen. Webbutbildning-
en och stödmaterialet Öppna skolan har under den 
korta tiden nått över 550 deltagare. Däribland lärare, 
rektorer och elevhälsopersonal och övrig skolperso-
nal, enligt statistiken från myndighetens lärplattform 
Learnifier. Det egentliga antalet användare av web-
butbildningen kan vara än fler då webbutbildningen 
är uppbyggd för att genomföras enskilt eller i grupp. 
Målgruppen för uppdraget är rektorer, lärare, elev-
hälsopersonal, övrig skolpersonal i högstadie- och 
gymnasieskolor samt beslutsfattare och chefer för 
skolförvaltningar samt skolans elever.

Samtliga genomförda insatser under året bidrar  
på olika sätt till att öka kunskapsnivån kring hbtqi- 
pers- pektivet i skolan samt till att säkerställa att alla 
skolor arbetar systematiskt och strategiskt med att 
skapa en öppen och inkluderande skola för unga 
hbtqi-personer. Skolpersonalen och beslutsfattare har 
genom myndighetens webbutbildningar fått en ökad 
kunskap vad gäller normer, inkludering och hbtqi- 
perspektivet i skolan. På lång sikt bidrar det till att 
dessa ungdomar får bättre levnadsvillkor, mer makt  
att forma sina liv och ökat inflytande över samhälls- 
utvecklingen.

Informationsinsatser hedersrelaterat våld och 
förtryck, hälsa och jämställdhet
MUCF har regeringens uppdrag att genomföra in-
formationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och 
förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap 
och könsstympning samt hälsa och jämställdhet, 
inklusive prostitution och människohandel riktade till 
yrkesverksamma och andra vuxna som i sitt yrke eller 
ideella engagemang möter unga nyanlända och unga 
asylsökande. I fortsatt text används begreppet unga 
som är nya i Sverige.

Uppdraget syftar till att ge vuxna som möter unga 
som är nya i Sverige stöd i hur de kan samtala med de 
unga om ämnen som rättigheter, hedersrelaterat våld 
och förtryck, hälsa och jämställdhet på ett inkluderan-
de sätt. Syftet är i förlängningen att ge unga som är 
nya i Sverige tillgång den information och den kunskap 
de har rätt till.

Under 2022 har utbildningspaketet Rätt att veta! ut-
vecklats med en ny webbutbildning om hedersrelaterat 
våld och förtryck. Utbildningen lanserades i maj genom 
en digital sändning med över 500 anmälda deltagare. 
Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck riktar 
sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som 
möter unga som utsätts eller riskerar att utsättas för he-
dersrelaterat våld och förtryck. Likt övriga material inom 
Rätt att veta! fokuserar utbildningen på bemötande och 
samtal med unga. Utbildningen innehåller filmer, stöd 
till reflektion, interaktiva övningar, konkreta verktyg och 
inkluderar perspektiven hbtq, intellektuell funktionsned-
sättning och utsatthet för rasism. De utvärderingar som 
genomförts av utbildningen visar på en mycket stor 

användarnöjdhet. Särskilt uppskattar användarna det 
konkreta stödet i utbildningarna, exempelvis i form av 
förslag på frågor och metoder för samtal.

Under året har myndigheten genomfört ett stort 
antal insatser för att sprida utbildningspaketet Rätt att 
veta!. Till exempel har spridning skett genom deltagan-
de vid större konferenser och mässor, föreläsningar, 
utskick och annonseringar i yrkestidningar. Myndighe-
ten har särskilt fokuserat på att sprida den nylanserade 
webbutbildningen Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld 
och förtryck, som sedan lanseringen nått upp till 1 144 
användare. Antal kursdeltagare av utbildningspaketets 
olika webbutbildningar har under året ökat med när-
mare 2 020, och sammanlagt har de fyra utbildningarna 
nu 3 346 deltagare. Myndigheten har även fortsatt 
att sprida vägledningen Youmo i praktiken till vuxna 
som möter unga som är nya i Sverige. Efterfrågan har 
under året varit fortsatt stor, särskilt från pedagoger 
inom skolan, och vägledningen har spridits i omkring  
7 000 tryckta exemplar.

Inom ramen för Rätt att veta! har myndigheten 
genomfört två digitala temaseminarier riktade till 
yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga, ett 
om könsstympning av flickor och kvinnor och ett om 
våld i ungas partnerrelationer. Intresset för seminarier-
na har varit stort och sammanlagt anmälde sig drygt 
1 100 personer, varav närmare 700 personer närvarade. 
Myndigheten har även gjort det möjligt att ta del av 
innehållet efter livesändningarna vilket givit totalt  
2 472 visningar i efterhand. Genomförda utvärdering-
ar visar på en stor användarnöjdhet. Exempelvis ger 
hela 96 procent av de som svarat på vår utvärdering 
av seminariet om könsstympning en fyra eller femma i 
helhetsintryck. 90 procent ger seminariet en fyra eller 
femma i användbarhet.

Under året har uppdraget särskilt fokuserat på 
att utveckla samverkan med organisationer inom 
civilsamhället. Som en fortsättning av föregående års 
mer öppna samrådsmöten med ett flertal civilsam-
hällesorganisationer bjöd MUCF in tre organisationer 
till särskilda samråd kring möjligt fortsatt samarbete 
inom ramen för en pilotsatsning. Dessa organisatio-
ner valdes ut då de inom ramen för sina respektive 
verksamheter möter målgruppen unga som är nya i 
Sverige. Två organisationer var positiva till samverkan, 
RF-SISU Småland samt Individuell människohjälp (IM) 
och under hösten har samverkan påbörjats. Det över-
gripande syftet med samverkan är att hitta former för 
en långsiktig och respektfull samverkan, som även kan 
fungera som grund för samverkan med andra organi-
sationer i uppdraget framåt. Ett annat syfte är även att 
undersöka hur utbildningspaketet Rätt att veta! kan 
fungera som stöd i möten och samtal med unga inom 
civilsamhället.

Uppdraget har två primära målgrupper. Den första 
är yrkesverksamma tjänstepersoner på lokal och regio-
nal nivå som möter unga som är nya i Sverige, exempel-
vis skolpersonal, socialsekreterare och anställda inom 
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hälso- och sjukvården. Här har myndigheten även valt 
att inkludera blivande yrkesverksamma. Den andra 
primära målgruppen är ideellt engagerade som möter 
unga som är nya i Sverige, exempelvis inom idrotts-
verksamhet, stödverksamhet, kyrkor eller andra tros-
samfund. Unga som är nya i Sverige är slutmålgruppen 
för insatserna som riktas till de vuxna.

I uppdragets genomförande har myndigheten valt 
att rikta informationsinsatserna även till vuxna som 
möter unga generellt, inte enbart till de som möter 
unga som är nya i Sverige. Valet att bredda målgruppen 
bygger på ett antagande att vuxna som möter unga 
generellt också möter gruppen unga som är nya i 
Sverige. Erfarenheten av att vara ny i Sverige är inte 
begränsad till en kort tid i en ung persons liv. Därför 
finns unga som är nya i Sverige inte bara inom de verk-
samheter som särskilt inriktar sig på dessa unga utan 
också i verksamheter som riktar sig till unga generellt. 
Genom att bredda uppdragets målgrupp i uttryck och 
spridningsinsatser bedömer myndigheten att fler vux-
na som möter unga som är nya i Sverige kan nås med 
insatserna. Ytterligare skäl till att rikta insatserna bre-
dare är att det stöd som myndigheten erbjuder i stort 
passar fler yrkesverksamma och ideellt engagerade än 
de som möter just unga som är nya i Sverige.

På kort sikt bedöms informationsinsatserna leda 
till att vuxna som möter unga som är nya i Sverige har 
fler samtal med de unga, blir tryggare i samtalen och 
bemöter de unga på ett professionellt och inkluderan-
de sätt. I sin tur leder detta till att fler unga får tillgång 
till den information och kunskap de behöver och har 
rätt till.

På lång sikt bedöms detta leda till flera positiva 
effekter för de unga, bland annat förbättrad fysisk och 
psykisk hälsa, ökade möjligheter till goda relationer 
och förbättrad självkänsla. Relaterat till det, en till 
förväntad effekt är att unga som är nya i Sverige får 
ökade möjligheter till kroppslig integritet och sexuellt 
självbestämmande. Ytterligare effekter förväntas vara 
en ökad känsla av sammanhang och möjlighet till 
inflytande över samhällsutvecklingen. Sammantaget 
kan arbetet med informationsinsatserna bidra till öka-
de möjligheter till goda levnadsvillkor och ökad makt 
att forma det egna livet fritt från våld och förtryck för 
unga som är nya i Sverige.

Ungas delaktighet i demokratin
Uppdragets syfte är att genomföra insatser för att 
främja ungas delaktighet i demokratin. MUCF har valt 
att prioritera att stödja verksamheter som arbetar med 
unga som står långt ifrån att få inflytande och delak-
tighet lokalt. I det arbetet har myndigheten tecknat 
överenskommelser med Karlskoga/Degerfors, Kungs-
backa, Lycksele, Skövde, Västerås och Växjö samt med 
region Gävleborg.

Uppdraget slutrapporterades till departementet i 
mars då regeringsuppdraget var slutfört. MUCF har 
dock valt att fortsätta med en långsiktig satsning 

tillsammans med de deltagande kommunerna och 
regionen fram till och med år 2024. Arbetet följs av en 
extern utvärderare som under året intervjuat repre-
sentanterna från deluppdragen, och som lämnade en 
delrapport till myndigheten i slutet av 2022.

MUCF har inom ramen för uppdraget tagit fram 
läromedel och metodmaterial riktat till skolan för att 
stärka skolans demokratiuppdrag. Därtill har en studie 
om ungas valdeltagande tagits fram tillsammans med 
Högskolan Dalarna.

Fyra samverkansmöten har genomförts digitalt och 
representanter från MUCF har besökt samtliga orter 
där uppdrag pågår. Syftet med besöken var att göra en 
halvtidsavstämning och prata om uppdragens framtid. 
I Västerås har all personal inom socialtjänsten utbildats 
i hur de ska bemöta unga vid första mötet. Detta efter 
att unga vittnat om att de inte känt sig väl bemötta. 
Skövde har tagit fram en enkät riktad till unga för att 
följa upp deras levnadsvillkor. Enkäten genomfördes 
under våren 2022. Kungsbacka har jobbat med att ge 
unga i särskolan en röst och informerat dem om sina 
rättigheter att påverka. Karlskoga har genomfört dia-
logluncher med elever och politiker på en rad skolor i 
kommunen. Växjö har involverat unga i hela LUPP-pro-
cessen från förankringsarbetet till genomförande, 
analys och återkoppling. De har haft unga anställda i 
utsatta områden som hjälpt till att bland annat förbätt-
ra tryggheten i området. I Lycksele har man omprövat 
projektet och inriktar sig numera på att etablera ett 
elevråd på gymnasieskolan.

Arbete med spridning av såväl läromedlen som 
studien Ungas röst har gjorts i egna och externa kana-
ler under året. På den nordiska skolledarkonferensen 
i mars och på SETT-mässan för skolpersonal i april 
presenterades MUCF:s demokratipaket i montrar och 
under seminarier.

En av MUCF-dagarna i november hade tema demo-
krati. Då diskuterades ungas politiska engagemang 
och vilka möjligheter och hinder som finns för ungas 
politiska engagemang. Skolan nämndes som en viktig 
faktor för ungas politiska engagemang. Men även 
behovet av att det blir mer legitimt att prata om politik 
lyftes, samt vikten av att fortsätta arbetet med att 
främja ungas intresse för politik.

Uppdragets målgrupper är primärt kommunerna 
och regionen som MUCF samverkar med för att testa 
verktyg och modeller för ungas delaktighet. Dessa 
modeller och verktyg ska spridas till landets samtliga 
kommuner och regioner.

Det är för tidigt att dra för långtgående slutsatser 
av effekter av satsningar som har för avsikt att föränd-
ra beteenden, strukturer och förutsättningar för unga 
att delta. Arbetet behöver bedrivas över tid, utvärderas 
och utvecklas. Det behöver finnas en lokal uppföljning 
som kan undersöka förändring hos unga och arbetet 
med lokal utveckling av ungdomspolitiken och rättig-
hetsbaserat ungdomsperspektiv behöver komma in i 
styrdokument och handlingsplaner.
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Skolval 2022
MUCF har genomfört Skolval 2022 riktat till gymnasie-
elever och elever i grundskolans årskurs 7–9 i samband 
med det allmänna valet. Särskild vikt har lagts vid att 
tillgängliggöra skolval för skolor i socioekonomiskt sva-
ga områden samt för särskolor, samt även att nå fler 
gymnasieskolor med yrkesprogram och friskolor.

I 2022 års skolval deltog skolor från 258 av Sveriges 
290 kommuner. Antalet elever på deltagande skolor 
var 500 615. Totalt 390 120 elever valde att rösta. Fyra 
av fem elever i de deltagande skolorna röstade, vilket 
motsvarar 78 procents valdeltagande. År 2018 röstade 
391 072 elever vilket motsvarade ett valdeltagande på 
80 procent. 

Andelen högstadie- och gymnasieskolor som deltog 
i skolvalet var 43 procent. Fyra utlandsskolor anmälde 
sig också. 2018 anmälde sig 47 procent av landets 
skolor. I socioekonomiskt utsatta områden deltog en 
större andel skolor, 62 procent, jämfört med 58 pro-
cent 2018. Fortsatt få särskolor deltog i skolvalet, 41 
procent. Av dessa var 46 procent renodlade särskolor. 
År 2018 deltog 45 procent av särskolorna, av vilka 58 
procent var renodlade särskolor.

Fler fristående skolor deltog i 2022 års skolval, 
45 procent. 2018 deltog 44 procent av friskolorna. 
Andelen kommunala skolor var däremot lägre, 55 
procent jämfört med 64 procent 2018. Gapet mellan 
kommunala skolor och fristående skolor har därmed 
halverats från 20 procentenheter 2018 till 9 procent-

enheter 2022. En större andel av gymnasieskolorna 
med yrkesprogram deltog, 68 procent jämfört med 60 
procent 2018. 

MUCF genomförde flera stora kommunikationssats-
ningar inför Skolval 2022. Detta eftersom skolval inte 
ingår i skolans ordinarie verksamhet och skolpersonal 
och skolledning, samt elever, skiftar mellan valen. Myn-
digheten anordnade en digital kick-off i februari och 
har löpande under skolvalsarbetet skickat nyhetsbrev 
till samtliga skolor med information om skolvalet och 
MUCF:s demokratistöd. En rundringning har skett un-
der våren till samtliga skolor i socioekonomiskt utsatta 
områden samt särskolor. Särskolor har fått ett riktat ut-
skick och samlad information på MUCF:s webbsida för 
skolvalet. Över 1 000 skolor fick ett fysiskt startpaket 
som bland annat innehöll arrangörshäfte, checklista, 
rollbeskrivning och metodmaterial. Över 1 600 anmäl-
da skolor fick ett valpaket med valsedlar, valkuvert, 
instruktioner, affischer och valurna inför valdagarna. 
I år erbjöd MUCF valkuvert med punktskrift, vilket 13 
skolor beställde till totalt 17 elever.

MUCF byggde ett nätverk av demokratimentorer; 
ett för skolpersonal och ett för elever, utifrån tanken 
att lärare och elever stödjer och inspirerar andra lärare 
och elever bäst. Sveriges Elevkårer samordnade elev- 
demokratimentorsnätverket. MUCF höll tillsammans 
med mentorerna 10 digitala erfarenhetsträffar för  
skolpersonal och elever som var engagerade i skol- 
valet och demokratiarbetet på skolorna. Vid träffarna 

Över 1 000 startpaket med information om skolvalet skickades ut och över 1 600 valpaket skickades ut till de skolor som anmält 
sig för att delta i skolvalet.
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informerade MUCF om skolvalet och om MUCF:s  
demokratipaket, demokratimentorerna delade med  
sig av sina skolvals- och demokratiarbeten och andra 
myndigheter och civilsamhällesaktörer medverkade 
som gäster för att berätta om sina stödmaterial och 
verksamheter i samband med valet. Gäster var exem-
pelvis Skolverket, Utbildningsradion, Myndigheten för 
tillgängliga medier, Demokratibygget och Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten.

Genom uppdraget har MUCF samverkat och fört 
återkommande dialog med Valmyndigheten, Skol- 
verket, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Elevernas 
riksförbund och Utbildningsradion. MUCF har även 
haft enstaka träffar och dialog med Sveriges Kommu-
ner och Regioner, Myndigheten för delaktighet, Myn-
digheten för tillgängliga medier, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, Riksförbundet och unga FUB, samt 
Youth2030. Inledningsvis var MUCF även i kontakt med 
det danska skolvalet.

MUCF har deltagit vid konferenser och stora  
sammankomster för främst skolpersonal och skol- 
ledare samt elever, såsom Europaparlamentets  
Ambassadörsskoleprogram, Nordiska skolledarkon-
gressen, lärfestivalen SETT, Globala torget, Sveriges 
Elevkårers Upptakt, Elevernas riksförbunds Raise your 
voice, Särskolans rikskonferens, Sveriges Elevråds 
Boost, H22 tillsammans med LSU och EU-kommis-
sionen, Almedalen och Bokmässan. Flera myndigheter 
och nationella nätverk har bjudit in MUCF att berätta 
om skolval, såsom Myndigheten för delaktighet, Myn-
digheten för tillgängliga medier, Länsstyrelser och MIK 
Sverige.

En lärdom från tidigare skolval var att många elever 
saknade en uppföljning och diskussion om valresulta-
tet. MUCF tog därför tidigt ett beslut om att arrangera 
en digital valvaka där det nationella resultatet presen-
terades och vikten av demokrati diskuterades tillsam-
mans med en panel och tre uppkopplade skolor.

Efter skolvalet har MUCF lagt ner ett stort arbete på 
att ta fram och följa upp statistik från föregående skol-
val samt att utveckla anmälningssystemet. Resultaten 
är redovisade på MUCF:s webbsida för skolvalet och 
går att sammanställa både för enskilda skolor, kommu-
ner och län, samt för hela riket.

MUCF har påbörjat att utvärdera 2022 års skolval. 
Enkäter har skickats till elever och skolpersonal i samt-
liga skolor, både deltagande skolor och i skolor som 
inte deltog i skolvalet. Enkätundersökningen kommer 
att kompletteras med intervjuer i ett antal skolor. 

Årets skolval fick en mycket bred medial spridning, 
i både lokal, nationell och delvis även internationell 
press. Såväl MUCF som skolpersonal och elever har 
intervjuats av bland andra SVT, SR, DN, TV4 och av 
japansk nationell media och har därtill medverkat i 
Sveriges Kommuners och Regioners podd Demokra-
tiresan. Valvakan blev även MUCF:s enskilt största 
digitala satsning med närmare 8 000 visningar. MUCF:s 
webbsida för skolvalet har varit mycket välbesökt 

med 915 247 unika sidvisningar under 2022. De olika 
instruktions- och reklamfilmerna för Skolval 2022 har 
haft sammanlagt över 37 000 visningar.

Genomförandet av skolvalet, inklusive de omfat-
tande inledande informationsinsatserna och den 
efterföljande mediala uppmärksamheten, har även lett 
till att lokala beslutsfattare har fått en ökad förståelse 
för vikten av att skolan arbetar systematiskt med sitt 
demokratiuppdrag och att den allmänna kunskapen 
om skolvalens betydelse har höjts.

Engagemang och inflytande för unga från 
nationella minoriteter
MUCF har i uppdrag att genomföra insatser som bidrar 
till att förbättra förutsättningarna för engagemang 
och inflytande för unga från de nationella minorite-
terna. Arbetet ska ske i samarbete med de nationella 
minoriteternas ungdomsförbund. Uppdraget syftar till 
att förbättra förutsättningarna för engagemang och 
inflytande för unga från de nationella minoriteterna.

För att insatserna ska vara relevanta för målgrup-
pen och utgå från deras behov och önskemål har 
MUCF anordnat enskilda samråd med var och en 
av de nationella minoriteternas ungdomsförbund. 
Ungdomsförbunden har därefter fått i uppdrag att 
utse två representanter från sitt förbund att delta i en 
arbetsgrupp för uppdraget. MUCF har sedan genom-
fört en arbetsgruppsträff där deltagarna fick delta i 
en workshop som diskuterade det som framkommit 
under samråden, för att sedan lägga fram en verksam-
hetsplan.

MUCF har arrangerat en Maktfrukost med represen-
tanter från Sverigefinska ungdomsförbundet, Judiska 
ungdomsförbundet och dåvarande ordföranden i 
utbildningsutskottet. Under maktfrukosten diskutera-
des bland annat frågan om hemspråksundervisning, 
bristen på lärare med språkkompetens, kunskap om 
de nationella minoriteterna i läroplaner samt utbild-
ningsinsatser för att motverka rasism och fördomar.

MUCF har under året färdigställt en film om styrel-
searbete som textades på de olika minoritetsspråken. 
Syftet är att öka de nationella minoriteternas ung-
domsförbunds kapacitet att bedriva och få inflytande 
i frågor som berör dem, samt att engagera fler unga 
från de nationella minoriteterna i verksamheten.

Målgruppen är unga från de nationella minoriteter-
na och de nationella minoriteternas ungdomsförbund. 
Sekundär målgrupp är andra ungdomsförbund.

Genom MUCF:s insatser ökar de nationella minorite-
ternas ungdomsförbund sin kapacitet att bedriva både 
sin egen verksamhet och påverkansarbete. Insatserna 
bidrar även till att unga från de nationella minorite-
terna får kunskap och inspiration för att engagera sig 
i frågor som berör dem, vilket i sin tur främjar deras 
samhällsinflytande. För att MUCF ska kunna följa upp 
effekterna av insatserna och utveckla arbetet vidare 
krävs dock att det finns en långsiktighet i arbetet, vilket 
även målgruppen har efterfrågat.
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Unga romers utsatthet för antiziganism
MUCF har i uppdrag att genomföra insatser som ska 
bidra till att förebygga och motverka antiziganism. I 
arbetet ska ingå att stärka förutsättningarna för unga 
romer att själva genomföra insatser som kan bidra till 
ökad synlighet och kunskap om unga romer och unga 
romers utsatthet för antiziganism. Uppdraget syftar till 
ökad delaktighet i samhällsbygget bland unga romer, 
stärkt roll i demokratin för det civila samhället och i 
förlängningen minskade skillnader i ungas uppväxt- 
och levnadsvillkor.

MUCF har genomfört ett samråd med Romska ung-
domsförbundet. I samrådet deltog tre representanter 
från ungdomsförbundet som bland annat lyfte att de 
upplevde en ökad antiziganism i samhället genom 
bland annat mobbning på skolor och diskriminering 
på arbetsmarknaden. Under samrådet framkom att 
ungdomsförbundet önskar insatser i form av ökad 
kunskap kring romernas historia och hjälp att lyfta 
romska förebilder.

MUCF har besökt Romano Center som drivs av 
Göteborgs stad samt den romska kvinnoorganisatio-
nen Trojasko Drom för att undersöka hur deras arbete 
mot antiziganism ser ut. Efter besöken erbjöd MUCF 
de båda organisationerna processledning i samverkan 
med varandra och andra organisationer i Göteborg 
som arbetar eller vill börja arbeta för att motverka och 
förebygga antiziganism. Processledningen startade 
med en heldag i oktober. Från offentlig sektor deltog 
representanter från Romano Center, grundskoleför-
valtningen och Demokrati och medborgarservice. Från 
civilsamhället deltog representanter från studieför-
bundet Vuxenskolan, Bilda, Pingstkyrkan och från de 
romska organisationerna Trojasko Drom, Svarta Safirer 
och Fusion. Mötet handlade om hur de bäst skulle nå 
ut till romska ungdomar och vilka insatser som skulle 
ge mest effekt.

MUCF diskuterar att teckna överenskommelser med 
kommuner om att långsiktigt samverka för att utveckla 
metoder och modeller för hur en kommun kan arbeta i 
det förebyggande arbetet mot antiziganism.

MUCF har under 2022 haft dialog med flera myndig-
heter avseende antiziganism. De viktigaste är Forum 
för Levande historia, Statens medieråd, Barnombuds-
mannen och Länsstyrelsen i Stockholms län som MUCF 
har besökt för att inhämta kunskap och diskutera 
möjligheter för framtida samverkan.

Den primära målgruppen är beslutsfattare och 
tjänstepersoner med ansvar för frågor som rör unga, 
samt organisationer som representerar unga romer. 
Båda aktörerna behöver nås för att unga romer i nästa 
steg ska vara stärkta att själva ta ansvaret för att ge-
nomföra insatser.

Myndighetens aktiviteter har som syfte att öka 
medvetenhet hos beslutsfattare och tjänstepersoner 
för unga romers utsatthet för antiziganism och hur 
antiziganismen påverkar deras livsvillkor och vardag. 
Ett annat syfte är att öka unga romers kännedom om 

sina rättigheter och verktyg för självorganisering och 
nätverkande. I förlängningen kommer det att öka unga 
romers möjligheter till delaktighet i samhällsbygget.

Unga samer och rasism
MUCF har i uppdrag att genomföra insatser som 
ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot 
samer. Syftet med insatserna är att ge kommuner och 
regioner stärkta förutsättningar att förebygga och 
motverka rasism mot samer, bland annat genom ökad 
kunskap om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur 
och historia och rättigheter som urfolk. Ett särskilt 
fokus ska ligga på att motverka rasism och fördomar 
bland unga.

MUCF har i samverkan med Länsstyrelsen Väster-
botten placerat två medarbetare i Länsstyrelsens loka-
ler, i syfte att öka samverkan med regioner, kommuner 
och organisationer i svenska Sápmi.

Med hänvisning till Lag (2022:66) om konsultation 
i frågor som rör det samiska folket har MUCF genom-
fört en konsultation med Sametinget under december. 
MUCF genomförde även samråd med det samiska ung-
domsförbundet Sáminuorra, där också Barnombuds-
mannen medverkade. Under konsultation och samråd 
lyftes frågor om behov och utmaningar med frågor 
som organisationerna själva identifierat, diskussion 
kring uppdragets kortsiktiga och långsiktiga önskade 
effekter samt organisationernas förutsättningar för 
delaktighet under uppdragsperioden.

Dialog har även upprättats med myndigheter som 
har närliggande uppdrag i syfte att etablera vägar för 
samverkan, så som Statens Medieråd, Brottsförebyg-
gande rådet, Skolverket, Forum för Levande Historia, 
Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen 
och Länsstyrelsen Stockholm. Samverkan sker också 
med Länsstyrelsen Västerbotten, där MUCF ingår i en 
arbetsgrupp kring mänskliga rättigheter och nationella 
minoriteter, samt bjuds in till nätverk och externa sam-
råd med samebyar och andra länsaktörer.

Myndighetens Demokratihandbok planeras att 
översättas till samiska språk under 2023, så att fler 
samiska unga kan tillgodogöra sig information om sina 
rättigheter på sitt språk.

Den primära målgruppen för uppdragets insatser är 
beslutsfattare och tjänstepersoner inom kommun och 
region som möter unga i sitt arbete, i syfte att stärka 
deras arbete med unga samer. Särskilt fokus kommer 
att läggas på de kommuner och regioner som befinner 
sig i svenska Sápmi, samt i samiska förvaltningsområ-
den då de har ett ytterligare förstärkt uppdrag utöver 
minoritetslagstiftningen.

Det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka 
effekter som kan påvisas. MUCF:s insatser ska bidra till 
ökat inflytande för unga samer i frågor som rör dem, 
bland annat genom samråd och samverkan. Kommuner  
och regioner ska få ökad kunskap om hur de kan arbeta 
förebyggande med frågor som rör rasism mot samer  
samt utveckla befintliga, alternativt implementera 
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nya arbetssätt för att skapa förutsättningar för unga 
samiska medborgares sociala inkludering och minska 
skillnader i ungas uppväxt- och levnadsvillkor.

Ungas tillgång till meningsfulla och 
utvecklande fritidsaktiviteter 
Stöd till öppen fritidsverksamhet
MUCF har i uppgift att verka för att ungdomar har me-
ningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter genom att 
erbjuda fortbildning och kunskapshöjande insatser och 
stödja huvudmän och beslutsfattare i arbetet.

MUCF:s stödmaterial för öppen fritidsverksamhet 
utgör en viktig del av de kompetenshöjande insat-
ser som myndigheten sprider till yrkesverksamma 
praktiker och chefer. I nuläget består stödmaterialet 
av tre handböcker kring fritidsverksamhet och av tre 
korta webbaserade utbildningar. De tre webbutbild-
ningarna om inkluderande fritid, om hbtqi och om 
tillgänglighet lanserades under 2022 och är riktade till 
yrkesverksamma. Webbutbildningarna kan genomför-
as enskilt eller i grupp. Utifrån respektive tema finns 
ett antal arbetsdokument som är avsedda för arbete 
i en personalgrupp för att stärka verksamhetens 
implementering och kvalitet. Ytterligare två moduler 
har arbetats fram i uppdraget under året och planeras 
att lanseras i början av 2023. Den ena modulens tema 
är fritidsledarens yrkesroll och profession och bygger 
på en kunskapssammanställning som myndigheten 
arbetat fram under 2021. Den andra modulen handlar 
om samverkan och baseras på myndighetens tidigare 
framtagna samverkansmodell inom civilsamhället.

Riktade spridningsinsatser av stödmaterialet har ge-
nomförts mot bland andra Sveriges fritids- och kultur-
chefsförening och Fritidsforums chefsnätverk, under 
Fritidsledarskolornas årsmöte samt mot yrkesverksam-
ma fritidsledare. Stödmaterialet har också presenterats 
under årets konferenser och genom samverkan med 
andra organisationer och aktörer. Genom dessa insat-
ser har MUCF nått viktiga aktörer inom fritidsområdet, 
såsom kommuner och fritidsledarutbildningar.

Under 2022 har MUCF fortsatt samverka med ett 
tiotal aktörer, LSU – Sverges barn- och ungdoms- 
organisationer, Kvalitet och kompetens i samverkan 
(KEKS), Sveriges fritid- och kulturchefsförening, Nacka- 
nätverket, Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum för 
fritidsledarskap, Umeå universitet och Fritidsforum, 
inom den nationella arbetsgruppen för det europeis-
ka projektet Europe Goes Local (EGL). ELG-projektet 
syftar till att höja statusen och kvaliteten i den loka-
la öppna fritidsverksamheten med utgångspunkt i 
de europeiska principerna och riktlinjerna för lokal 
öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Under året 
har tre konferenser anordnats, i Östersund (för Norra 
Västerbotten och Jämtland), i Kalmar och på Gotland. 
Målgruppen för konferenserna har varit lokala besluts-
fattare och praktiker (fritidsledare och fältassistenter). 
MUCF har samordnat aktiviteterna inom EGL, med 
målsättningen att ett gemensamt bygga ett långsiktigt 

samarbetsforum inom fritidsområdet.
Under 2022 har myndigheten också kommit att ingå 

i det nationella nätverk som finns kring samverkansfor-
merna Sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan mel-
lan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). I nätverken 
ingår även Polismyndigheten, Skolverket, SKR och 
Brottsförebyggande rådet. Aktörerna har under året 
gemensamt tagit fram två informationsmaterial som 
beskriver samverkansformerna och ger råd till dem 
som vill starta upp eller utveckla lokala samarbeten.

Uppdragets primära målgrupp är de aktörer vilka 
verkar inom den öppna fritidsverksamheteten i Sve-
rige. Däribland finns kommunala fritids- och kultur-
chefer och organisationer som samlar fritidsledare. 
Genom dialog och samverkan med dessa aktörer når 
MUCF aktiva fritidsledare i hela landet.

MUCF har under 2022 arbetat systematiskt för att 
stödja öppna fritidsverksamheter. Till de kortsiktiga 
effekterna räknar myndigheten nya och mer formali-
serade samarbeten. De långsiktiga effekterna av årets 
kompetens- och kvalitetshöjande insatser är svåra att 
påvisa. De insatser som under 2022 genomförts kan 
dock tydligt kopplas till myndighetens mål att stärka 
samverkan inom fritidssektorn och stärka aktörernas 
kompetens.

Kunskapsstöd inom hedersrelaterat våld och 
förtryck och våldsförebyggande inom fritiden
Uppdraget syftar till att fler fritidsledare och andra 
yrkesverksamma som arbetar med ungas fritid får kun-
skap om hur de kan bidra i arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck (HRV) och våldsförebyggande arbete. 
Uppdraget planerades och genomfördes tillsammans 
med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Under 2022 har uppdraget bidragit med prestatio-
ner inom ett antal olika områden. Myndigheten har 
färdigställt rapporten Kunskapsunderlag om heders-
relaterat våld och förtryck och våldsprevention i öppen 
fritidsverksamhet och spridit den till bland andra 
Sveriges fritids- och kulturchefsförening, Svenska Sett-
lementförbundet, Riksidrottsförbundet samt Centrum 
mot hedersrelaterat våld och förtryck, aktörer som i sin 
tur når fritidsverksamheter över hela riket. Rapporten 
syftar till att ge en översikt av kunskapsläget, identifie-
ra exempel på arbetssätt och metoder från verksam-
heter och beskriva den öppna fritidsverksamhetens 
roll i det våldsförebyggande arbetet. Myndigheten har 
redovisat arbetet närmare i delrapporten som lämna-
des till regeringen i mars 2022.

MUCF har även tagit fram rapporten Utanförskap 
och unga – En socioekonomisk analys av värdet av 
främjande öppen fritidsverksamhet för unga. Rapporten 
har bland annat spridits genom MUCF:s seminarium i 
Almedalen med omkring 50 deltagare. Seminariet live-
sändes även på MUCF:s webbsida. Rapporten har också 
spridits genom en workshopsturné med rapportförfat-
tarna i Göteborg, Luleå och Malmö. Totalt deltog cirka 
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135 personer. Deltagarna representerade framför allt 
yrkesverksamma inom fritidsförvaltning och grund-
skoleförvaltning samt representanter från civilsam-
hället och en del förtroendevalda. Rapporten har även 
spridits via webben, den digitala serien MUCF idag och 
genom olika nätverksträffar.

Även stödmaterial kopplat till webbutbildningen 
Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck har 
tagits fram. Målgruppen för stödmaterialet är fritidsle-
dare och ledare inom öppen fritidsverksamhet. Specifik 
marknadsföring av webbutbildningen har genomförts 
via olika kanaler som når yrkesverksamma inom öppen 
fritidsverksamhet. På MUCF:s webbplats har stödmate-
rial som utformats i uppdraget samlats och paketerats 
så att målgruppen enkelt ska kunna ta del av det.

Myndigheten uppdrog under 2021 åt Riksidrottsför-
bundet att genomföra insatser för det våldsförebyg-

gande arbetet inom idrottsrörelsen. Under 2022 har 
Riksidrottsförbundet inom ramen för detta uppdrag 
bland annat arrangerat utbildningsinsatser på temat 
våldsamt språk och på temat våldsförebyggande 
arbete, tagit fram en ny metod för förändringsarbete 
i föreningar där det funnits problem med otrygghet 
och övergrepp, utformat en checklista för tränare på 
temat våldsförebyggande i praktiken och utvecklat den 
digitala kunskapswebben Skapa trygga och inkluderan-
de miljöer. 

Utöver detta har MUCF också genomfört två sam-
rådsmöten där Jämställdhetsmyndigheten, Skolverket, 
Myndigheten för delaktighet samt Nationellt centrum 
för barnafrid och Nationellt centrum mot hedersrelate-
rat våld och förtryck deltog. Syftet med samråden var 
att inhämta erfarenhet och synpunkter kring uppdra-
gets olika delar och genomförande.

Den primära målgruppen för uppdraget är yrkes-
verksamma inom öppen fritidsverksamhet och även an-
dra yrkesverksamma inom ungas fritid. Beslutsfattare 
inom kultur- och fritidsförvaltning på lokal nivå är också 
en viktig primär målgrupp. Beslutsfattare är framför 
allt en viktig målgrupp för rapporten Utanförskap och 
unga – En socioekonomisk analys av värdet av främjan-
de öppen fritidsverksamhet för unga, eftersom de tar 
beslut om fritidsgårdars etablering i kommunerna.

Myndigheten har valt dessa primära målgrupper för 
uppdraget eftersom fritidsledare och andra yrkesverk-
samma inom ungas fritid kan komma i kontakt med 
unga som är eller riskerar att bli utsatta för heders- 
relaterat våld och förtryck. Personal som träffar unga 
på deras fritid ska därför ha kompetens att hantera 
olika svåra situationer som kan uppstå i relation till 
frågorna. Beslutsfattare kan skapa förutsättningar  
att satsa på förebyggande arbete mot våld och mot  
hedersrelaterat våld och förtryck och bedöms därför 
vara en viktig målgrupp.

Rapporten Utanförskap och unga – En socioekonomisk analys 
av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga  
presenterades under Almedalsveckan.
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KAPITEL 4

Orsaker och 
konsekvenser

Två strukturella grundproblem

Det finns mycket forskning kring värdet av förebyggande och främjande arbete, 

t.ex. öppen fritidsverksamhet. Arbetet brukar ofta beskrivas som friskfaktorer 

eller skyddsfaktorer, i motsats till de riskfaktorer som kan finnas. Man vet att 

det ofta kan leda till goda effekter och ekonomiskt sett stor lönsamhet ur ett 

samhällsperspektiv. Därför infinner sig frågan: varför lyckas vi inte med detta 

trots alla kunskaper, resurser och goda avsikter? 

Om det inte beror på misslyckanden hos enskilda personer, får man kanske, 

som vi tror, söka orsakerna i den strukturella situationen; hur samhällssystemen  

är uppbyggda.
Problemen för den målgrupp rapporten handlar om uppstår till stor del 

under barndomen/ungdomen och under skoltiden. Men det är också under 

ungdomsåren man kan göra mycket för att förebygga ett omfattande – och  

sannolikt dyrt – framtida utanförskap. Så varför gör ingen något? Det är nu  

vi stöter på två strukturella mekanismer som gör det det sociala investerings 

perspektivet svårt: brist på helhetssyn och brist på långsiktighet.

Bristen på helhetssyn samt stuprörstänkande

Unga med olika former av problem har ofta en problematik som både kan  

vara diffus, komplex och/eller sammansatt. Det diffusa kan göra det svårt att  

se vad som är ytliga symptom och vad som är underliggande orsaker. Det  

sammansatta eller komplexa kräver dels en möjlighet att se och förstå hela  

problempanoramat för att kunna hantera det. Dels att organisationsstrukturer  

och ersättningssystem måste möjliggöra samordning av insatser och medge  

långsiktighet för att de ska kunna vara effektiva. 

Rent konkret orsakar strukturen i våra offentliga system ett antal samverkans-

glapp. Det första handlar om samverkan mellan olika aktörer under skoltiden. 

Stöd som syftar till att den genomförs med godkända resultat, t.ex. socialtjänsten, 

barn- och ungdomspsykiatrin etc. Inte mitt bord-effekten.

Det andra glappet handlar om övergången mellan skola och arbetsliv, där de 

som ingår i målgruppen alltför ofta upplever att de inte är fullt utrustade att ta 

sig in i arbetslivet. Man kan säga att skolan inte tar sitt överlämningsansvar 

och samverkansglappet kan uppstå mellan skola och arbetsförmedling, mellan 

socialtjänst, skola och arbetsliv, med arbetsgivare eller med kommunala arbets-

marknadsinsatser. Att stämma i bäcken-effekten.

Det tredje glappet uppstår i det tidiga vuxenlivet för de unga som inte kvalar 

in på arbetsmarknaden. Här blir aktörer som socialtjänst, försäkringskassa och 

arbetsförmedling berörda. Risken för oönskade effekter är betydande.

Rapportförfattare Ingvar Nilsson & Eva Nilsson Lundmark

33UTANFÖRSKAP OCH UNGA En socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga

Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson 
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En kortsiktig effekt är att yrkesverksamma inom 
öppen fritidsverksamhet har fått ökade förutsättningar 
till kunskap om förebyggande arbete inom våld och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Genom kunskap kan 
de känna sig mer trygga i att samtala med unga om 
våld och om hedersrelaterat våld och förtryck.

Myndighetens insatser har också bidragit till att  
beslutsfattare med hjälp av den social investerings- 
analys som presenterades i rapporten Unga och  
utanförskap kan se de samhällsekonomiska vinsterna 
med främjande och förebyggande insatser inom öppen 
fritidsverksamhet.

Insatserna syftar på lång sikt till att stärka ungas 
förutsättningar att delta i en meningsfull och trygg 
fritid och att ge ökade förutsättningarna för en mer 
jämlik hälsa bland unga. Insatser bidrar även till att 
unga får en ökad möjlighet till ett liv fritt från våld och 
förtryck.

Statliga myndigheters arbete med ett 
integrerat ungdomsperspektiv och 
utvecklingen av kunskapsbaserad 
ungdomspolitik i kommuner och regioner 
Ungdomsperspektiv i statliga myndigheter
MUCF ska verka för att ungdomsperspektivet inte-
greras i relevanta statliga myndigheters verksamhet 
och bidra till samverkan och samordning av statliga 
insatser som riktas till unga.

Myndigheten ska stärka och sprida kunskap bland 
beslutsfattare och yrkesverksamma på myndighets-, 
kommun- och regionnivå om rättighetsbaserat 
ungdomsperspektiv och hur offentliga aktörer på ett 

meningsfullt sätt kan föra dialog med unga. MUCF har 
valt att särskilt fokusera 2022 års insatser på de trettio 
myndigheter som idag är med i myndighetsnätverket 
för barn- och ungdomsfrågor. 

Webbutbildningen om rättighetsbaserat ung-
domsperspektiv lanserades under året. Utbildningen 
riktar sig till tjänstepersoner på myndigheter och i 
kommuner med avsikten att ge myndigheter och kom-
muner verktyg och bättre förutsättningar att leva upp 
till de ungdomspolitiska målen. Ett rättighetsbaserat 
ungdomsperspektiv innebär att beakta ungas åsikter, 
livsvillkor, förutsättningar, rättigheter och perspektiv 
i frågor som rör dem. Genom den digitala utveckling-
en och webbutbildningen Rättighetsbaserat ung-
domsperspektiv erbjuder myndigheten kunskapsstöd 
till en betydligt bredare målgrupp, eftersom stödet är 
tillgängligt för alla som besöker myndighetens webb-
plats. Kunskap om unga och metoder för att nå unga 
eller ha dialog med unga är särskilt efterfrågade bland 
de som vänder sig till MUCF.

MUCF har under året tagit fram en informations-
kampanj som främst kommer att riktas mot de cirka 
30 myndigheter som är med i myndighetsnätverket för 
barn- och ungdomsfrågor.

MUCF har under 2022 varit ordförande för Myn-
dighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor där 30 
generaldirektörer samlas för att diskutera och flytta 
fram positionerna i frågor som berör rättighetsbaserat 
ungdomsperspektiv och barnrätt. Två nätverksträffar 
har genomförts. En med temat effekter av att barn-
konventionen blivit lag och en med temat information 
till barn och unga. Nätverksträffarna har bidragit till 
att både öka kunskapen inom dessa frågor och att ge 
myndigheterna en möjlighet att dela erfarenheter och 
sprida goda exempel. Deltagande myndigheter har 
uttryckt önskemål om att MUCF fortsätter driva nät- 
verket och erbjuda kompetenshöjande insatser, både 
på ledningsnivå och på tjänstepersonsnivå.

MUCF deltar i externa nätverk och arbetsgrupper 
för att säkerställa att ungdomsperspektivet tas med 
i utvecklingen av nationella policys. Myndigheten har 
under 2022 medverkat i Livsmedelsverkets projekt  
Nytt recept för skolmåltider och i Nordiska Minister- 
rådets projekt Nordiskt samarbete om konsekvenser 
av covid-19-pandemin för barn och ungas rätt till att bli 
hörda.

Genom deltagandet i Livsmedelsverkets projekt 
har ungdomsperspektivet prioriterats och kunskaps-
höjande aktiviteter har genomförts både i kommuner 
och med myndigheter. Tack vare detta har intresset 
för ungdomsperspektivet ökat och därmed blivit en av 
grundpelarna i projektets utformning. Detta bekräftar 
vikten av att MUCF deltar i andra myndigheters projekt 
och processer för att lyfta och säkerställa att det rät-
tighetsbaserade ungdomsperspektivet synliggörs och 
prioriteras att arbeta med inom staten.

Informationsinsatser, utbildningsinsatser och 
nätverksinsatser som myndigheten genomfört under 
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2022 har lagt grunden till att stödja och stärka tjänste-
personer på myndigheter och i kommuner och regio-
ner i arbetet att se unga som en resurs och medvetet i 
sin tjänsteutövning arbeta utifrån ett rättighetsbaserat 
ungdomsperspektiv.

MUCF bedömer att efterfrågan av stöd kring ung-
domsperspektivet har ökat hos andra myndigheter. 
När fler myndigheter arbetar strategiskt med ung-
domsperspektiv kommer unga ges bättre möjlighet att 
påverka sin livssituation och myndighetsbeslut som rör 
unga kommer i större utsträckning bygga på kunskap 
om unga.

Nationell strategi inom området psykisk hälsa
MUCF ingår i arbetet att ta fram en nationell strategi 
inom området för psykisk ohälsa vilket genomförs till-
sammans med ett antal andra myndigheter. Uppdraget 
leds av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ge-
mensamt. Syftet är att ta fram en ny nationell strategi 
för psykisk hälsa och suicidprevention till hösten 2023.

Målsättningen är att öka den psykiska hälsan hos 
befolkningen och minska antalet suicidfall och försök 
till suicid. I arbetet med strategin ingår MUCF i en ar-
betsgrupp med andra myndigheter som har barn och 
unga som politikområde. Arbetet med strategin utgår 
från de folkhälsopolitiska principerna.

Under 2022 har MUCF deltagit vid träffar med både 
samtliga myndigheter som ingår i arbetsgruppen samt 
en mindre arbetsgrupp bestående av MUCF, Skolver-
ket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, 
Statens Medieråd samt Myndigheten för familjerätt 
och föräldraskapsstöd. MUCF har vid två tillfällen  
under hösten lämnat samlade synpunkter till strategin.

I uppdraget samverkar MUCF med Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Forte, 
Försäkringskassan, Inspektionen för vård och om-
sorg, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, 
Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten 
för arbetsmiljökunskap, Myndigheten för delaktighet, 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Polisen, Sametinget, Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, Statens institutionsstyrelse, Statens medi-
eråd, Statens skolverk, Trafikverket, Vetenskapsrådet 
och Vinnova.

Målgrupper för den kommande nationella strategin 
är myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhäl-
lesorganisationer samt allmänheten. Det inkluderar 
funktioner på myndigheter, regioner och kommuner, 
beslutsfattare såväl som tjänstepersoner, som möter 
individer som berörs av strategin. Allmänheten är mål-
grupp då strategin även riktar sig till medborgare som 
har utvecklat psykisk ohälsa, som har suicidförsök eller 
som anhöriga.

Regional utveckling och landsbygdsutveckling
Myndigheten har i uppdrag att redovisa hur den har bi-
dragit till genomförandet av den regionala utvecklings-
politiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken. 
Utgångspunkter för rapporteringen ska vara reger-
ingens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional 
utveckling i hela landet 2021–2030 samt regeringens 
proposition En sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder för ett Sverige som håller ihop.

MUCF har anordnat två regionträffar med region-
nätverket där nästintill samtliga regioner närvarat med 
omkring 50 respektive 80 deltagare under träffarna. 
Årets teman har varit ungas hälsa samt social håll-
barhet. Träffarna har betonat såväl ungdoms- som 
civilsamhällesperspektiven som en förutsättning för 
den regionala utvecklingen. Träffarna har innehål-
lit aktuell forskning, MUCF:s rapporter, verktyg om 
rättighetsbaserat ungdomsperspektiv samt modellen 
för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsam-
hället. Träffarna har även gett utrymme för erfaren-
hetsutbyte regioner emellan och lyft fram exempel på 
regioners samverkan med civilsamhället. Under årets 
Landsbygdsriksdag deltog MUCF med en monter och 
seminarier om civilsamhällets möjligheter att samver-
ka med det offentliga samt informerade om internatio-
nella utbytesmöjligheter inom EU:s ungdomsprogram.

MUCF har även spridit kunskap om ungdoms- och 
civilsamhällesperspektivet i andra regionala och 
nationella forum. Under året har MUCF deltagit i två 
myndighetsnätverk som Tillväxtverket samordnar om 
regional utveckling och landsbygdspolitik samt hållbar 
regional utveckling. MUCF har bistått regioner i deras 
regionala utvecklingsarbete genom att exempelvis 
svara på remisser och generella frågor om deras regi-
onala utvecklingsstrategi, samt i såväl regionala som 
civilsamhällesforum bidragit med erfarenhet och kom-
petens inom exempelvis målgruppen unga som varken 
arbetar eller studerar. MUCF har varit ordförande, 
senare ledamot, i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp 
för ung inkludering.

MUCF har inom statsbidraget som syftar till att 
främja ungas självständiga organisering och inflytande 
i samhället identifierat organisationer verksamma i 
utsatta områden samt i glesbygder eller landsbygder 
och som kan vara särskilt prioriterade.

När det gäller regional utveckling så är tjänsteper-
soner på utvecklingsenheter i regioner av särskild  
betydelse för att ta del av MUCF:s kunskapsspridning. 
Det innefattar beslutsfattare och tjänstepersoner på 
regional nivå med arbetsområden som berör ungdoms- 
eller civilsamhällesfrågor. Tjänstepersoner på nationell 
nivå inkluderar exempelvis personer på Tillväxtverket 
och andra myndigheter av särskild betydelse enligt 
regeringens Nationella strategi för hållbar regional ut-
veckling. Bland civilsamhällesorganisationer har främst 
de med nära anknytning till landsbygder inkluderats, 
såsom Landsbygdsnätverket, Leader, Bygdegårdarnas 
riksförbund och LRF Ungdomen.
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Uppdraget bidrar till att statliga myndigheter,  
regioner och kommuner samt även civilsamhälles- 
organisationer integrerar ett rättighetsbaserat ung-
domsperspektiv i sin verksamhet. Några regioner har 
använt sig av MUCF:s samverkansmodell när de har 
bjudit in civilsamhället som en förstärkning av deras 
regionala utvecklingsarbete. Det finns också exempel 
på regioner som har initierat projekt för att stärka sitt 
barnrättsarbete och möjligheter för ungas inflytande. 
Uppdraget bidrar även till att ge civilsamhället förbätt-
rade förutsättningar att stärka sin roll som röstbärare 
och opinionsbildare, ge service, samt att utföra och 
leverera tjänster i samverkan med det offentliga.

Stöd till lokal ungdomspolitik (LUPP)
Uppdragets syfte är att stödja kommuner och regi-
oner i det ungdomspolitiska arbetet och hjälpa dem 
att utveckla och följa upp sin ungdomspolitik lokalt 
och regionalt och erbjuda erfarenhetsutbyte. Genom 
LUPP får kommunerna ett underlag som möjliggör 
att de kan genomföra en grundlig analys och utveckla 
ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sin verksam-
het. LUPP har en tydlig koppling till rättighetsbaserat 
ungdomsperspektiv och kan kopplas till dess samtliga 
komponenter.

LUPP genomfördes av 24 kommuner 2022 och av 
dessa var fem nya i LUPP-sammanhang. Kommunerna 
har deltagit vid de två konferenser och de fyra digitala 
informationsträffar som MUCF har genomfört under 
året. Syftet med informationsträffarna har varit att 
samla alla kommuner, informera om pågående process 
och erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna. De digitala informationsträffarna har 
varit välbesökta och uppskattade då deltagarna kunnat 
lyfta frågor med varandra och utbyta erfarenheter 
kring både framgångar och utmaningar.

Konferensen Lokal utveckling av ungdomspolitiken 
genomfördes digitalt i februari och den årliga startkon-
ferensen i april.

Under hösten testades en kortare version av 
LUPP-enkäten riktad till elever med särskilda behov 
och elever med anpassad skolgång. Fyra kommuner 
ingick i testet med målsättningen att enkäten ska 
finnas tillgänglig att använda från och med 2023. Efter 
testet gjordes en omarbetning av enkäten utifrån kom-
munernas synpunkter, och med start under hösten 
2023 kan enkäten nu erbjudas till elever med behov av 
särskilt stöd.

LUPP-enkäten översattes under hösten till samtli-
ga nationella minoritetsspråk, förutom samiska där 
översättningen är planerad till 2023. Under året har 
arbetet med att ta fram en marknadsföringskampanj 
påbörjats. Syftet är att förstärka spridningsinsatsen 
de kommande åren med målet att nå fler kommuner, 
stadsdelar och regioner med LUPP.

MUCF:s strävan är att ständigt förbättra LUPP som 
verktyg och stödet till kommunerna. Det är dock svårt 
att mäta effekterna av arbetet eftersom det praktiska 

arbetet sker lokalt och regionalt. Myndigheten har 
frågat kommunerna om de inlett samverkan med  
civilsamhället med anledning av LUPP. Några få svara-
de att de hade gjort det. Ett arbete har påbörjats med 
att samla in information från samtliga omkring 100 
kommuner som återkommande gör LUPP om vilka  
effekter deras arbete lett till för att publicera på  
MUCF:s webbplats. Arbetet kommer att fortsätta under 
2023.

Vägledande material nationella minoriteter
Myndigheten ska utveckla och fortsatt sprida vägle-
dande material för hur förvaltningsmyndigheter kan 
främja barns och ungas möjligheter till inflytande och 
samråd i frågor som berör dem i enlighet med lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-
språk.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att 
ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras 
möjligheter till inflytande och stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Ungas för-
bättrade möjligheter till inflytande är av avgörande be-
tydelse för att synliggöra gruppens behov i samhället.

MUCF:s inledande analys avseende behovet av 
vägledande material, som gjordes i samverkan med 
Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget, visade att 
det redan finns kunskap framtaget för förvaltnings-
myndigheter. Analysen visade dock att det vägledande 
materialet behöver kompletteras med ett barnrätts- 
och ungdomsperspektiv. Där kan MUCF komplettera 
andra myndigheters material med webbutbildningen 
rättighetsbaserat ungdomsperspektiv, samverkans-
modellen, demokratihandboken samt handboken 
inom barnrätt och ungdomsperspektiv. Dessa av MUCF 
framtagna produkter sprids numera som ett komple-
ment till det vägledande materialet. Information om 
samverkansmodellen har under året översatts till de 
nationella minoritetsspråken i syfte att öka tillgänglig-
heten inom civilsamhället.

Myndighetens stödmaterial har under året spridits 
både genom nyhetsbrev och mailutskick till förvalt-
ningsmyndigheter och ungdomsförbunden och genom 
nationella nätverksmöten (Nationella minoriteters 
rättigheter i Skåne, Myndighetsnätverk nationella mi-
noriteter samt Regionbibliotek Västernorrland). Vidare 
har MUCF nyttjat den redan befintliga webbplatsen 
minoritet.se som Sametinget ansvarar för att sprida 
myndighetens kompletterande stödmaterial som ger 
vägledning för hur ett barnrätt- och ungdomsperspek-
tiv kan tillämpas i arbetet med minoriteters rättigheter.

Myndigheten har under året börjat att samverka 
med Länsstyrelsen Stockholm och med Sametinget. 
MUCF ser att genom samverka med andra myndighe-
ter med liknande uppdrag blir det statliga stödet mer 
effektivt, när myndigheterna erbjuder ett gemensamt 
stöd som tar hänsyn till och avser att täcka de varie-
rande behoven hos olika grupper inom de nationella 
minoriteterna.
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För att kunna ta fram vägledande material och  
metoder som är relevanta och användbara för förvalt-
ningsmyndigheterna, och som tar hänsyn till de natio-
nella minoriteternas egna perspektiv, har MUCF initierat 
en närmare dialog med ett antal förvaltningsmyndig- 
heter i syfte att både inhämta kunskap och stärka sam-
verkan. MUCF har initierat och tecknat överenskommel-
ser med ett antal kommuner, Umeå, Pajala, Norrköping 
samt Örnsköldsvik i syfte att genom långsiktig sam- 
verkan med kommunerna kunna arbeta fram insatser 
och metoder som sedan kan spridas nationellt.

Den direkta målgruppen utgörs av förvaltnings- 
myndigheter som är de som ska ta del av och få väg-
ledning i hur MUCF:s stödmaterial bäst ska användas. 
Den indirekta målgruppen är unga från de nationella 
minoriteterna vars möjligheter till samråd och inflytan-
de materialet avser att främja.

MUCF:s insatser syftar till att vägleda och erbjuda 
metoder kring hur förvaltningsmyndigheter bör arbeta 
med samråd och inflytandeformer för barn och unga 
från de nationella minoriteterna och genom det främja 
barns och ungas möjligheter till påverkan i frågor som 
berör dem.

Det bidrar till att förvaltningsmyndigheterna kan 
öka sina kunskaper och sin kapacitet att anordna sam-
råd för barn och unga från de nationella minoriteterna. 
Möjligheterna för barn och unga från de nationella 
minoriteterna att få inflytande och samråd i frågor som 
berör dem kommer därmed att öka. På så sätt bidrar 
uppdraget till målet att alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande 
över samhällsutvecklingen.

Ungdomars levnadsvillkor, attityder och 
värderingar 
Webbportalen ungidag.se
Uppdragets syfte är att samla statistik om unga för 
att tjänstepersoner och beslutsfattare ska kunna fatta 
beslut som bygger på kunskap om unga. Statskonto-
ret har under 2022 genomfört en utvärdering av det 
ungdomspolitiska uppföljningssystemet. Den visar att 
uppföljningssystemet är ändamålsenligt och kostnads-
effektivt och inte behöver förändras. Webbplatsen 
ungidag.se värderas också högre nu eftersom Barn- 
ombudsmannen har beslutat att lägga ner sin webb-
plats Max18, vilket gör att det inte finns någon annan 
motsvarande webbplats med samlad statistik om unga.

Under året har MUCF uppdaterat omkring 80 av de 
indikatorer och nyckeltal som ingår. Nya data har pub- 
licerats från MUCF:s nationella ungdomsenkät vilket 
gör att en stor del av indikatorerna inom områdena 
ungas inflytande och delaktighet, samt hela området  
kultur och fritid har uppdaterats. Indikatorerna inom 
områdena arbetsmarknad, samt ekonomisk och social 
utsatthet har även legat till grund för MUCF:s rapport 
Ung idag 2022 – Ungas försörjning och levnadsvillkor. 
Det har inte gjorts några förändringar i urvalet av indi-
katorer under året. En större översyn över vilka indika-

torer som ingår i uppföljningssystemet är planerad att  
genomföras under nästkommande år, mot bakgrund 
av att Statskontoret lämnat en sådan rekommendation 
i sin uppföljning av webbplatsen.

Målgruppen för webbplatsen är i första hand reger-
ingskansliet, men även politiker och tjänstepersoner 
på nationell, regional och kommunal nivå som arbetar 
med frågor som rör unga mellan 13–25 år. Det finns ett 
fortsatt behov av att sprida information om ungidag.
se och ungdomsindikatorerna. Under 2022 har arbetet 
med spridning varit mindre omfattande än tidigare år. 
MUCF arbetar i nuläget med en planering kring hur en 
systematisk spridning av den kunskap som finns ska se 
ut, det arbetet kommer att genomföras under näst-
kommande år.

Statskontoret bedömer i sin utvärdering att sprid-
ningen i huvudsak fungerar väl, men pekar också 
ut vissa förbättringsområden. Bland annat är små 
kommuner en målgrupp som myndigheten behöver nå 
i större utsträckning.

Myndigheten arbetar ständigt med att förbättra 
användarvänligheten i syfte att göra webbplatsen  
ungidag.se attraktiv för en bred målgrupp. Under 
hösten 2021 påbörjades arbetet med att integrera 
ungidag.se på myndighetens webbplats och därmed 
göra webbplatsen än mer synlig, det arbetet är nu 
under sin slutfas.

Genom att samla statistik om ungas levnadsvillkor 
och göra den lättillgänglig ökar förutsättningarna att 
tjänstepersoner och beslutsfattare kan fatta beslut 
om unga som bygger på kunskap om unga. Sådana 
beslut kan leda till att ungas levnadsvillkor förbättras. 
Statistiken har exempelvis börjat visa levnadsvillkoren 
för unga under covid-19-pandemin, vilket är positivt 
eftersom statistik som kan dokumentera pandemins 
effekter är efterfrågad. På grund av sedvanlig pro-
duktionstid för offentlig statistik kommer det att dröja 
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ett tag till innan samtliga indikatorer kan visa ungas 
levnadsvillkor under denna period. Enstaka indikatorer 
är fortsatt fördröjda på grund av pandemins påverkan 
på myndigheters statistikproduktion.

Ung idag 2022
Rapporten Ung idag 2022 – Ungas försörjning och 
levnadsvillkor har haft som syfte att ge en överblick 
över aktuella utmaningar som rör ungas möjlighet att 
etablera sig på arbetsmarknaden och deras ekonomiska 
levnadsvillkor. Rapporten har sin grund i indikatorer 
inom dessa områden som publiceras på webbplatsen 
ungidag.se.

MUCF har valt att inom ramen för rapporten ge en 
bred bild av området, men har särskilt lyft fram indika-
torer där utvecklingen har varit negativ i förhållande 
till de ungdomspolitiska målen, eller där skillnaderna 
i levnadsvillkor mellan olika grupper av unga är stora. 
Rapporten belyser skillnader mellan unga utifrån kön, 
födelseland och ålder.

Rapporten presenterar också ny kunskap kring 
ungas ekonomi, baserad på data från MUCF:s natio-
nella ungdomsenkät. Den senaste undersökningen 
genomfördes våren 2021, det vill säga under en period 
då ungas levnadsvillkor fortfarande var påverkade av 
covid-19 pandemin. I detta material ingår exempelvis 
uppgifter om unga som lever med mycket små eko-
nomiska marginaler, och hur ungas behov av ekono-
miskt stöd från närstående ser ut. Utöver de grupper 
av unga som tidigare nämnts har MUCF valt att även 
lyfta fram ny kunskap från enkäten om ekonomiska 
levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning.

Rapporten har presenterats i myndighetens digitala 
serie MUCF idag, med särskilt fokus på möjligheterna 
till etablering i arbete för unga med funktionsnedsätt-
ning och deras ekonomiska situation. Ett utskick har 
gjorts till samtliga riksdagsledamöter, och myndig-
heten har lyft resultaten i en debattartikel i Altinget 
med fokus på utmaningarna för unga med funk-

tionsnedsättning. Statskontorets utvärdering av det 
ungdomspolitiska uppföljningssystemet visar att Ung 
idag-rapporterna är kända och även använda av sina 
målgrupper, som i första hand är beslutsfattare på 
nationell nivå. Även regionala och kommunala besluts-
fattare är viktiga målgrupper.

En bred bild av ungas ekonomiska levnadsvillkor 
bidrar till ökad kunskap och möjliggör prioriteringar  
av insatser. Genom ökad kunskap och överblick kan  
genomtänkta beslut tas kopplat till det ungdoms- 
politiska målet. Det ökar i sin tur ungas möjligheter 
till goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och infly-
tande över samhällsutvecklingen. Med anledning av att 
covid-19 pandemin på ett mycket tydligt sätt drabbade 
ungas möjligheter till försörjning genom arbete är 
kunskap om hur unga upplevde sin ekonomiska situ-
ation under den perioden särskilt viktig. Myndigheten 
har bedömt att det varit viktigt att öka kunskapen om 
pandemins konsekvenser för ungas försörjning och 
ekonomi, för att bidra till kloka beslut om hur negativa 
konsekvenser för ungas liv kan undvikas och hur sär-
skilt utsatta grupper av unga har påverkats.

Fokus 22
Rapportserien Fokus är en del av det ungdomspolitiska 
uppföljningssystemet. Inom ramen för Fokus-serien 
har myndigheten sedan 2005 tagit fram tematiska 
fördjupningar som belyser ungas levnadsvillkor inom 
olika områden. 2022 års Fokusrapport, Ett liv som  
andras – om ungas ekonomiska utsatthet, belyser 
unga vuxnas ekonomiska situation. Syftet med  
rapporten är ge fördjupad kunskap om inkomster och 
inkomstkällor bland unga i åldern 20–25 år. I detta 
ingår att undersöka omfattningen av ekonomisk  
utsatthet bland unga samt hur denna tar sig uttryck.

Uppdragets huvudsakliga målgrupp är tjänste- 
personer och beslutsfattare på nationell nivå, närmare 
bestämt tjänstepersoner i regeringskansliet och poli-
tiska beslutsfattare i riksdag och regering. En sekundär 
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målgrupp är tjänstepersoner och beslutsfattare på 
lokal nivå. Genom det ungdomspolitiska uppföljnings-
systemet får dessa målgrupper kunskap om ungas 
levnadsvillkor, som i förlängningen kan ligga till grund 
för politiska prioriteringar och beslut om insatser och 
satsningar.

Rapporten ger en fördjupad bild av vilka grupper av 
unga vuxna som drabbas av ekonomiska svårigheter 
eller lever med, eller med risk för, ekonomisk utsatt-
het. Den belyser även vilka typer av situationer det 
kan handla om, samt vilka konsekvenser ekonomiska 
svårigheter får i ungas liv. Utgångspunkten är att 
denna kunskap på sikt ska bidra till bättre ekonomiska 
levnadsvillkor för unga och leda till att färre unga lever 
under ekonomiskt utsatta förhållanden. I rapporten 
läggs flera förslag och bedömningar som pekar på in-
satser som enligt myndigheten är viktiga för att skapa 
bättre ekonomiska levnadsvillkor för fler unga vuxna. 
Rapporten har presenterats i samband med MUCF- 
dagarna samt skickats ut till samtliga riksdagsleda- 
möter.

Unga hbtqi-personers levnadsvillkor
MUCF fick 2020 i uppdrag att kartlägga unga hbtq- 
personers levnadsvillkor. Uppdraget inkluderade unga 
med intersexvariation, därför har MUCF valt att an-
vända begreppet unga hbtqi-personer i samband med 
uppdraget. Syftet har varit att ta fram aktuell kunskap 
om situationen för unga hbtqi-personer i Sverige, där 
ungas hbtqi-personers röster lyfts och olika perspektiv 
beaktas. Underlaget ska bidra till arbetet att främja 
unga hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Resultatet av kartläggningen presenteras i rappor-
ten ”Jag är inte ensam, det finns andra som jag” Unga 
hbtqi-personers levnadsvillkor, som lämnades till  
regeringen i juni 2022. Under hösten har ett arbete att 
ta fram tematiska kortrapporter påbörjats i syfte att 
öka resultatens tillgänglighet för relevanta yrkes- 
grupper och beslutsfattare.

Kunskap har spridits till tjänstemän på regerings-
kansliet, andra myndigheter, civila samhället och  
yrkesverksamma inom exempelvis skola, socialtjänst 
och polis. Detta har i vissa fall genomförts i samband 
med spridning av uppdraget att kartlägga unga 
hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelse- 
terapi.

Uppdragets huvudsakliga målgrupp är beslutsfat-
tare och tjänstepersoner på nationell nivå, exempelvis 
tjänstepersoner på statliga myndigheter. Även be-
slutsfattare och tjänstepersoner på lokal och regional 
nivå kan vara relevanta målgrupper då de arbetar med 
frågor som rör unga. Vidare kan delar av civilsamhället 
ha nytta av resultaten som ett verktyg i sitt arbete.

På kort sikt har rapporten och spridningen av  
resultaten bidragit till att öka kunskapen om unga  
hbtqi-personers levnadsvillkor och vilka åtgärder som 
kan vidtas för att förbättra levnadsvillkoren. Därmed 
bidrar rapporten till underlag för mer träffsäkra åtgär-

der med syfte att bidra till det ungdomspolitiska målet 
om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att 
forma sina liv och inflytande över samhällsutveckling-
en. På lång sikt bidrar detta förhoppningsvis till en 
förbättrad situation för unga hbtqi-personer.

Utsatthet för omvändelseterapi
Syftet med kartläggningsuppdraget har varit att ta fram 
kunskap om utsattheten för så kallad omvändelseterapi 
i Sverige, en fråga där det i dagsläget saknas kun-
skap. Kunskapen ska bidra till att förstärka arbetet för 
hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Om-
vändelseterapi har uppmärksammats alltmer av bland 
annat olika civilsamhällesaktörer. Regeringen konstate-
rade 2020 att det är oacceptabelt att unga hbtq-perso-
ner utsätts för tvång eller olika slags påtryckningar för 
att dölja sin sexualitet eller könsidentitet.

Kartläggningen resulterade i rapporten Unga 
hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i 
Sverige, som lämnades till regeringen i mars 2022. 
Resultaten har spridits vid flera tillfällen, till tjänstemän 
i regeringskansliet och i nätverk med tjänstepersoner 
och praktiker som arbetar med hedersrelaterat våld 
och förtryck och mäns våld mot kvinnor. Presenta-
tioner har bland annat hållits genom Länsstyrelsen 
i Västergötland, Länsstyrelsen i Kronoberg samt för 
Polismyndigheten.

Uppdragets huvudsakliga målgrupp är beslutsfat-
tare och tjänstepersoner på nationell nivå, exempelvis 
tjänstepersoner på statliga myndigheter. Utöver dessa 
finns det flera andra grupper som kan ha ett intresse 
för unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseför-
sök. Till dessa hör beslutsfattare och tjänstepersoner 
på lokal och regional som arbetar med frågor som 
rör unga. Även inom delar av civilsamhället finns ett 
stort intresse för unga hbtq-personers situation och 
rapporten kan bli ett viktigt verktyg för att inhämta 
uppdaterad kunskap.

Rapporten har bidragit till ökad kunskap om vilken 
typ av omvändelseförsök som förekommer i Sverige 
idag och vilka unga som löper risk att utsättas för det-
ta. Kunskapen har på kort sikt använts som underlag i 
utredningen om ett utvidgat utreseförbud för barn  
(Ds 2022:9). Kunskapen har legat till grund för reger-
ingens beslut om ett tilläggsdirektiv till utredningen 
om åtgärder mot oskuldskontroller av flickors och kvin-
nors sexualitet ( Ju 2021:16). Tilläggsdirektivet innebär 
att det straffrättsliga skyddet mot omvändelseförsök 
ses över. På längre sikt bidrar detta förhoppningsvis till 
att skyddet för hbtq-personer som utsätts för omvän-
delseförsök förbättras.
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3 Politiken för det  
civila samhället

Uppdrag
Av regleringsbrevet framgår att myndigheten under 
2022 särskilt ska prioritera att stärka kunskapsutveck-
lingen, erfarenhetsutbyte och samordning i myndig-
hetsnätverket till gagn för civila samhället, inklusive ett 
utvecklat förenklings- och förtydligat informationsar-
bete inom relevanta myndigheter, ge kunskapsstöd till 
det civila samhällets organisationer samt implemen-
tera ett uppföljningssystem om det civila samhället 
som tar hänsyn till de sex principerna.

MUCF har under 2022 levererat prestationer inom 
sammanlagt 14 uppdrag inom politiken för det civila 
samhället:

• Forumkonferens
• Främja förutsättningar för mångfald i det civila 

samhället – underrepresenterade grupper
• Främja samverkan mellan offentliga aktörer och det 

civila samhället
• Generalsekreterarnätverket för civilsamhällesfrågor
• Implementering av uppföljningssystem civila 

samhället
• Insatser med anledning av Rysslands krig i Ukraina
• Kunskapskonferensen
• Motverka hot och hat mot civilsamhället
• Myndighetsnätverket för civilsamhällesfrågor
• Uppföljning av det civila samhällets villkor 2021
• Utbildningen Civila samhället i samhället
• Öka kunskap om digitaliseringens påverkan på civila 

samhällets förutsättningar att verka

• Öka samsyn i kommuner och regioner samt 
kunskapsstöd till det civila samhället

• Ökad samsyn om effektuppföljning av bidrag

Uppdrag där MUCF fördelar statsbidrag redovisas 
separat i kapitel 5 Bidrag.

Fördelning av kostnader
Myndighetens kostnader för uppdrag inom politiken 
för det civila samhället ökade med 3,6 miljoner kronor 
från 2021. Den väsentligaste skillnaden mellan 2021 
och 2022 uppstod i samband med att myndigheten 
stärkt arbetet med kontroll av bidrag.

Kostnaderna för MUCF:s uppdrag att fördela bidrag 
till civilsamhället, med undantag av de bidrag som rör 
ungdomspolitiken, redovisas på rad Fördela statsbi-
drag i tabell 3.1. Verksamheten som dessa kostnader 
gäller redovisas i kapitel 5 Bidrag.

Resultatanalys
Sammanlagt 14 uppdrag inom politiken för det civila 
samhället har under 2022 bidragit till myndighetens 
resultat i enlighet med myndighetens instruktion. 
Arbetet har fokuserat på att ta fram, samla och sprida 
kunskap, bidra till samordning av statliga insatser och 
samverka med myndigheter, kommuner, regioner och 
det civila samhällets organisationer.

Av de sex principerna för civilsamhällespolitiken 

TABELL 3.1  Fördelning av kostnader, politiken för det civila samhället,  
2020–2022. Tkr
 2020 2021 2022

Offentliga aktörers kunskap om det civila samhäl-
let och samverkan mellan statliga myndigheter 
och det civila samhället

11 342 8 252 8 441

Offentliga aktörers insatser i förhållandet till 
politikområdets mål samt uppföljning av det civila 
samhällets villkor

3 181 1 878 1 628

Fördela statsbidrag 9 664 11 893 15 626

Totalsumma 24 187 22 023 25 695
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har uppdragen genomgående tillämpat principerna 
dialog samt självständighet och oberoende, och i stor 
omfattning långsiktighet, mångfald, kvalitet samt 
öppenhet och insyn. MUCF:s bedömning är att myn-
digheten under 2022 har stärkt det statliga samarbetet 
och bidragit med ny kunskap. Myndigheten har även 
ökat myndighetens relevans hos offentliga aktörer 
genom att skapa plattformar för kunskapsspridning 
och dialog. 

MUCF har stärkt det statliga samarbetet genom 
insatserna riktade mot att höja statliga myndigheters 
kompetens inom samverkan samt avseende effekter 
och resultat av statlig bidragsgivning. MUCF har därtill 
ökat myndighetens relevans hos statliga myndigheter, 
regioner och kommuner, bland annat genom myndig-
hetens kunskapsproduktion, de konferenser och se-
minarier som myndigheten har arrangerat under året, 
och de nätverk som myndigheten sammankallat. 

Myndighetens arbete har bidragit till ökad förståel-
se och kunskap hos offentlig sektor om civilsamhällets 
behov och dess värde, villkor och förutsättningar. 
Särskilt i arbetet med Sveriges mottagande av flykting-
ar från Ukraina där myndigheten samordnade informa-
tion och dialog mellan civilsamhället och myndigheters 
beredskapsarbete för att underlätta mottagandet. 

Arbete har riktats mot att förstärka och utveckla 
samverkansformerna mellan kommuner, regioner och 
civilsamhället avseende dialog, erfarenhetsutbyte och 
kunskapsdelning. Det har bidragit till att regioners och 
kommuners kunskapsgrund har fortsatt att stärkas 
kring hur de bättre kan stödja och samverka med 
civilsamhället.

MUCF har bidragit till ökad förståelse och kunskap 

hos myndigheter som fördelar statsbidrag avseende 
hur myndigheter bättre kan samordna sig kring att 
visa effekter och resultat av statliga bidrag. Eftersom 
varje myndighet har egna rutiner kring sin bidragshan-
tering så kommer det ta tid att skapa ett mer enhetligt 
arbetssätt inom staten. 

Den fortsatta utmaningen är MUCF:s möjligheter 
att bistå offentliga aktörer i deras arbete att främja det 
civila samhällets villkor. Myndighetens erfarenhet är 
att det finns ett intresse bland offentliga aktörer både 
på lokal och regional nivå att utveckla samverkan med 
civilsamhället inom välfärdsområdet. Kraften i insatser-
na från ideella aktörer kan ingjuta framtidstro och är 
en omistlig del av Sveriges demokrati. MUCF har dock 
svårt att möta efterfrågan av myndighetens kunskap 
och stöd på grund av begränsade resurser.

Ta fram kunskap
Sammanlagt fyra rapporter och kunskapssammanställ-
ningar har publicerats under 2022:

• Ännu ett år av utmaningar ... Uppföljning av ideella 
föreningars villkor 2021

• Digitalisering för alla? Digitaliseringens konsekvenser 
för det civila samhället

• Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället
• Inspirationsskrift om digital dialog och 

samverkan, framtaget av MUCF och NOD för 
Forumkonferensen

MUCF har även under år 2022 bearbetat och över-
satt samverkansmodellen för offentliga aktörer och 
civilsamhället på engelska. Collaboration Model for 
public actors and civil society har anpassats till en bred 
europeisk målgrupp.

Sprida kunskap
Uppdragen inom politiken för det civila samhället har 
riktats mot flera målgrupper där aktiva i civilsamhälles- 
organisationer och tjänstepersoner på nationell nivå 
har varit de främsta målgrupperna. Därefter kommer 
beslutsfattare och tjänstepersoner som arbetar stra-
tegiskt med civilsamhällesfrågor på regional och lokal 
nivå. En mer detaljerad beskrivning av målgrupper  
ges i samband med redovisningen av de enskilda upp- 
dragen.

Publikationer
Publikationerna som nämns ovan har under året 
spridits i 632 exemplar. Den mest spridda produktio-
nen var Digitalisering för alla?. Under 2022 har även 
695 exemplar av 2021 och 2020 års publikationer inom 
civilsamhällespolitik spridits (under 2021 spreds 915 
exemplar av 2020 och 2019 års publikationer).

Årets uppföljningsrapport Ännu ett år av utmaningar... 
Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021 har bland  
annat spridits genom partsgemensamt forum och GD- 
nätverket, sammanlagt har den spridits i 133 exemplar.

    Fördela statsbidrag
   Offentliga aktörers kunskap om det civila samhället och   

 samverkan mellan statliga myndigheter och det civila  
 samhället

    Offentliga aktörers insatser i förhållandet till politikområ-  
 dets mål samt uppföljning av det civila samhällets villkor

FIGUR 3.1  Fördelning av kostnader, 
politiken för det civila samhället, 2022. 
Procent.

6

61
33
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Spridningstillfällen
Myndigheten deltog i sammanlagt 43 arrangemang 
inom politiken för det civila samhället 2022 (37 under 
2021 och 17 under 2020), varav 18 var egna eller sam-
arrangemang. Vissa arrangemang behandlade även 
ungdomspolitik, internationellt samarbete eller stats-
bidrag. Totalt har MUCF nått omkring 3 600 deltagare 
genom egna och andras arrangemang (1 900 under 
2021 och 1 100 under 2020). Metoder för att nå ut med 
kunskap har bland annat varit att genomföra egna 
utbildningar, workshops, konferenser och webbinarier.

En av MUCF-dagarna i november hade temat ”Hur 
bygger vi framtidens välfärd genom samverkan?”.  
Totalt 985 personer har följt sändningen, antingen 
direkt eller inom två veckor från sändningen.

MUCF genomförde en omfattande insats under 
Almedalsveckan 2022. Syftet med deltagandet var 
att stärka kontakten och kunskapsdelningen med 
målgrupperna, både de som representerar det civila 
samhällets organisationer och offentliga aktörer. En 
viktig insats var lanseringen av Civilsamhällesarenan 
som ägde rum 4–5 juli. MUCF genomförde Civilsam-
hällesarenan i samverkan med tio civilsamhällesorga-

nisationer. Civilsamhällesarenan genomförde totalt 16 
programpunkter. Allt sändes även på MUCF:s webb-
plats. Antal åhörare per programpunkt varierade men 
sammanlagt var det uppskattningsvis omkring 1 000 
personer som besökte arenan samt kring 1 300 som 
följde programmet digitalt. 

MUCF:s kunskapskonferens sprider forskningsresul-
tat om civilsamhällets villkor till offentliga aktörer och 
till civilsamhället. Kunskapen från årets kunskapskon-
ferens har nått till fler än de 180 konferensdeltagarna 
eftersom konferensen var digital och delvis spelades in. 

Spridning av den europeiska koden för idéburna 
organisationers medverkan i beslutsprocessen sker 
numera främst genom MUCF:s nya samverkansmodell 
för offentliga aktörer och civilsamhället, där en be-
skrivning av koden ingår. Modellen har spridits genom 
myndighetens webbplats där modellen beskrivs med 
hjälp av både kortfilmer och skriftligt material, samt 
under egna och andras seminarier och konferenser. För 
att möjliggöra ett användande av modellen i internatio-
nella projekt som exempelvis Erasmus+ Ungdom så har 
en engelsk version tagits fram. Den engelska versionen 
har omarbetats för att passa i en europeisk kontext.

Under två av tre dagar 
som MUCF var på plats i 
Almedalen var civilsam-
hället i fokus på Civilsam-
hällesarenan.
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Samverkan
MUCF har under 2022 förstärkt den strategiska 
ansatsen i sina samverkansinsatser inom området 
för politiken för det civila samhället. Ett exempel är 
utvecklingen i arbetet med nätverket för generalse-
kreterare för de större civilsamhällesorganisationerna 
i Sverige. Nätverket startades under pandemin med 
syftet att skapa direkt dialog med det civila samhället 
under en pågående samhällskris. Arbetet har under 
året formaliserats genom tidsbegränsade mandat för 
de deltagande organisationerna. Genom nätverket 
har MUCF stärkt dialogen med det civila samhällets 
organisationer kring både deras möjligheter att bidra 
till välfärd och vara röstbärare för olika utsatta grupper 
och därigenom bidra till att stärka demokratin. Därtill 
har nätverket lett till nya samarbeten, till exempel 
genomförandet av civilsamhällesarenan som MUCF 
tillsammans med tio av Sveriges ledande civilsamhäl-
lesorganisationer anordnade under Almedalsveckan.

Ett annat område som MUCF har utvecklat under 
året är arbetet som avser att främja samverkan mellan 
det offentliga och det civila samhället på lokal nivå. Det 
sker bland annat genom det nätverk för kommuner 
och civilsamhällesorganisationer som myndigheten 
driver sedan 2021. Nätverket omfattar tjänsteper-
soner från både kommuner och civilsamhället samt 
förtroendevalda från civilsamhället. Dialogen och 
erfarenhetsutbytet under nätverksmöten bidrar till att 
fördjupa kunskapen om det civila samhällets villkor och 
förutsättningar utifrån de valda tematiska ingångarna. 
MUCF ser nätverket som ett strategiskt viktigt verktyg 
för att involvera deltagande aktörer i arbetet med poli-
tikens genomförande på lokal nivå.

Den årliga Kunskapskonferensen, där aktuell forsk-
ning och forskningsprojekt som rör det civila samhället 
presenteras, arrangerades även detta år i samver-
kan med Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges 
Kommuner och Regioner. Genom det når konferensen 
både relevanta forskare, beslutsfattare och strateger 
som är verksamma inom det civila samhället, inom det 
offentliga eller inom forskning. Samverkan bidrar även 
till att öka kvaliteten i genomförandet och att stärka 
innehållet, vilket i sin tur ökar konferensens relevans 
för målgruppen.

Utbildningen Civila samhället i samhället bygger på 
ett viktigt samarbete där Marie Cederschiöld högskola 
(tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) genomför 
utbildningen som pågår under ett år på uppdrag av 
MUCF. Utbildningen som vänder sig till tjänstepersoner 
inom offentlig eller ideell sektor har som målsättning att 
fler yrkesverksamma ökar sina kunskaper om civilsam-
hällesfrågor och använder dem i sitt arbete. Det i sin tur 
bidrar till att villkoren för det civila samhället förbättras.

Bidra till statlig samordning
MUCF:s driver sedan några år ett myndighetsnätverk 
för civilsamhällesfrågor. Nätverket samlar generaldi-
rektörer från omkring 30 myndigheter som genom 

sin verksamhet påverkar det civila samhällets förut-
sättningar att verka. Dessa myndigheter är centrala 
aktörer i civilsamhällespolitiken. Myndighetsnätverket 
är en strategisk viktig kanal för MUCF:s arbete, både 
avseende att dela erfarenheter och kunskap myndig-
heter emellan och för att identifiera kunskaps- och 
utvecklingsbehov.

MUCF leder även en arbetsgrupp som samlar om-
kring 25 myndigheter på handläggarnivå i frågor som 
berör statlig bidragsgivning till det civila samhället. 
Syftet är att öka samsynen och kapaciteten avseende 
bedömningen av de statliga bidragens resultat och 
effekter. För att ytterligare stärka samverkan har en 
arbetsgrupp på chefsnivå etablerats under 2022.

MUCF:s bidrag till statlig samordning inom politiken 
för det civila samhället har ytterligare förstärkts genom 
den nationella migrationsgrupp som Migrationsver-
ket har sammankallat med anledning av Rysslands 
krig i Ukraina. MUCF fick ansvaret att sammankalla en 
särskild arbetsgrupp på chefsnivå inom civilsamhälls-
området där Migrationsverket, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen och Sveriges 
kommuner och regioner har ingått.

En ytterligare insats med anledning av kriget i Ukrai-
na var de informations- och dialogmöten som MUCF 
arrangerade i samverkan med Barnombudsmannen 
och Migrationsverket. Relevanta civilsamhällesaktörer 
bjöds in för att få aktuell information från Regerings-
kansliet och från de deltagande myndigheterna, samt 
för att ge sin bild av behovsläget kopplat till mottag-
andet av flyktingar från Ukraina.

MUCF uppmärksammade redan under det första 
pandemiåret att digitalisering är en central fråga  
för civilsamhällets organisationer. Myndigheten har  
under 2022 publicerat rapporten Digitalisering för alla? 
Digitaliseringens konsekvenser för det civila samhället. 
Det har resulterat i att MUCF bjudits in som expert på 
civilsamhällsfrågor till Myndigheten för digital förvalt-
ning, DIGG, och AI Swedens referensgrupper.

Resultatbedömning
MUCF beskriver här resultatet av myndighetens arbete 
med de prioriteringar inom politiken för det civila sam-
hället som framgår av myndighetens regleringsbrev 
för 2022.

Stärka kunskapsutvecklingen, erfarenhetsutbyte 
och samordning i myndighetsnätverket till gagn för 
civila samhället inklusive ett utvecklat förenklings- 
och förtydligat informationsarbete inom relevanta 
myndigheter
MUCF har under 2022 fortsatt arbetet med att förstär-
ka myndighetssamarbetet inom politiken för det civila 
samhället. Myndigheten har sedan några år tillbaka 
etablerat ett myndighetsnätverk där generaldirektö-
rer från cirka 30 myndigheter möts för att diskutera 
aktuella teman kring civilsamhället. Genom nätverket 
har MUCF skapat en viktig plattform för dialog inom 
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staten kring villkor och utveckling av civilsamhällesfrå-
gor. Genom plattformen kan myndigheter på högsta 
beslutande nivå dela erfarenheter och sprida kunskap, 
samt nyttja mötesplatsen för att öka beredskapen för 
att genomföra samordnade insatser riktade mot det 
civila samhället.

MUCF har därtill under året fortsatt att leda arbets-
gruppen kring resultat och effekter, där syftet är att 
identifiera och undanröja obefogade skillnader mellan 
och inom myndigheter i relation till att mäta effekter 
och resultat, en effektivare kontroll av bidrag, ökad le-
gitimitet för bidrag förmedlade till det civila samhället 
samt en ökad tillit mellan det offentliga och det civila 
samhället i relation till bidrag.

MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer 
och civilsamhället, som lanserades 2021, är myndig-
hetens viktigaste verktyg för främjandet av samverkan 
mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Myndighe-
ten har under 2022 fortsatt att sprida samverkansmo-
dellen, och efterfrågan på information har varit stor. 

MUCF har även prioriterat kunskapsutveckling hos 
offentliga aktörer på regional och lokal nivå. Myndig-
heten sammankallade två regionträffar under året där 
alla utom en av Sveriges regioner medverkade. Syftet 
med regionträffar är att ge regionerna ökad kunskap 
om civilsamhället, hur regioner kan bidra till bättre 
villkor för civilsamhället och hur de kan samverka med 
civilsamhället. MUCF har under regionträffarna gett 
konkreta exempel på hur regioner kan hitta lösningar 
i samverkan med civilsamhället samt lyft fram regio-
ner som arbetar med samverkan för att inspirera fler 
regioner att göra detsamma.

Kunskapsutvecklingen på lokal nivå sker främst ge-
nom det nätverk för kommuner och civilsamhällesor-
ganisationer som MUCF driver sedan år 2021. Syftet 
med nätverket är att öka deltagande kommuners och 
föreningars kunskap om både villkoren och utmaning-
arna för civilsamhällets organisationer. Teman som har 
lyfts under året har bland andra varit metoder för sam-
verkan mellan föreningar och det offentliga, samt hur 
offentlig sektor kan underlätta civilsamhällets arbete 
med inkluderingsfrågor.

Ge kunskapsstöd till det civila samhällets 
organisationer
MUCF:s kunskapsstöd till det civila samhället ges i 
första hand genom myndighetens webbplats, efter-
som det är det mest effektiva sättet att säkra att alla 
organisationer och föreningar har tillgång till aktuell 
information. Myndigheten har under året utvecklat 
kunskapsstödet genom att sammanställa kunskap om 
kommunala föreningsbidrag och stöd. Syftet har varit 
att öka samsynen mellan kommuner kring villkoren för 
bidragsgivning och för att sprida goda erfarenheter. Ett 
ytterligare syfte har varit att belysa hur stöd och bidrag 
kan göras mer tillgängliga för det lokala föreningslivet.

MUCF:s generalsekreterarnätverk samlar represen-
tanter för tio av de större organisationerna i Sverige. 

Syftet är att samla information direkt från civilsamhäl-
let om vilka utmaningar som finns och vilka frågor som 
det offentliga därför bör prioritera. Under året har det 
bland annat handlat om civilsamhällets stödbehov på 
grund av covid-19-pandemin och flyktingströmmar-
na från Ukraina, samt de ökade kostnader för el och 
livsmedel som dessa kriser har gett upphov till. Genom 
nätverket har MUCF delat information om statsbidrag 
kopplade till pandemin och flyktingströmmarna från 
Ukraina. Nätverket har lett till nya samarbeten, så 
som genomförandet av civilsamhällesarenan under 
Almedalsveckan.

Implementera ett uppföljningssystem om det civila 
samhället som tar hänsyn till de sex principerna
MUCF har under året tagit de första stegen i imple-
menteringen av uppföljningssystemet om det civila 
samhället. Systemet omfattar den årliga rapporten 
om civilsamhällets villkor som i år handlade om de 
fortsatta utmaningarna som civilsamhället har mött på 
grund av pandemin. Utöver det så omfattar uppfölj-
ningssystemet två årliga rapporter. Under 2022 hand-
lade dessa om digitaliseringens konsekvenser för det 
civila samhället och om en inspirationsskrift om digital 
dialog och samverkan. Rapporterna i uppföljningssys-
temet ger beslutsunderlag för både Regeringskansliet, 
regioner och kommuner och kan på så sätt bidra till att 
nya beslut fattas om åtgärder som förbättrar villkoren 
för civilsamhället. Kunskapen kan även bidra till att 
civilsamhället får bättre kännedom om sina villkor. 

Uppdragsredovisning
Offentliga aktörers kunskap om det civila 
samhället och samverkan mellan statliga 
myndigheter och det civila samhället 
Främja samverkan mellan offentliga aktörer och 
det civila samhället
Samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället 
är en förutsättning för att lösa samhällsutmaningar 
och för en stark demokratisk utveckling. Myndighetens 
informations- och utbildningsinsatser bidrar till att 
stärka den offentliga sektorns kunskaper om civilsam-
hällets förutsättningar, roll och mervärde.

MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer 
och civilsamhället som lanserades 2021 är myndighe-
tens viktigaste verktyg för främjandet av samverkan 
mellan civilsamhället och det offentliga. Myndigheten 
har under 2022 fortsatt att sprida samverkansmo-
dellen, och efterfrågan på information har varit stor. 
MUCF har inbjudits att medverka på flera konferenser, 
seminarier och workshops för att sprida kunskap om 
modellen.

MUCF har under 2022 utvecklat samverkansmodel-
len genom nytt stödmaterial för att förenkla dokumen-
tationen av samverkansprocesser som genomförs med 
hjälp av modellen. Utvecklingen bygger på återkopp-
ling från socialförvaltningar i Göteborg stad och repre-
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sentanter från RFSL Ungdom.
Samverkansmodellen har även lyfts fram som 

ett verktyg för att utveckla öppen fritidsverksamhet 
genom en ny utbildningsmodul om samverkan inom 
fritidsområdet. Den nya modulen, som är en del av 
MUCF:s webbutbildning riktad till yrkesverksamma 
inom öppen fritidsverksamhet, ska lanseras under 
våren 2023.

En engelsk version av samverkansmodellen, Colla-
boration Model for public actors and civil society, har 
färdigställts och myndigheten har börjat att sprida 
den. Den har hittills spridits till aktörer som genomför 
projekt inom ramen för Europeiska solidaritetskåren 
och Erasmus+ Ungdom, samt till Eurodesk-nätverket.

Under 2022 anordnade MUCF två regionträffar där 
alla utom en av Sveriges regioner medverkade med 
tjänstepersoner och en del även med politiker. Teman 
på träffarna var ungas hälsa och social hållbarhet. På 
träffarna lyftes både ungdoms- och civilsamhälles-
frågor. Syftet med regionträffar är att ge regionerna 
ökad kunskap om civilsamhället, hur de kan bidra 
till bättre villkor för civilsamhället och hur de kan 
samverka med civilsamhället. MUCF har under region-
träffarna gett konkreta exempel på hur regioner kan 
hitta lösningar i samverkan med civilsamhället samt 
lyft fram regioner som arbetar med samverkan, för 
att inspirera fler regioner att göra detsamma. Det har 
också funnits utrymme för erfarenhetsutbyte mellan 
regionerna.

MUCF har deltagit på samtliga möten för Partsge-
mensamt forum under året. MUCF har även deltagit i 
Boverkets samlingslokaldelegation där beslut om bi-
drag till allmänna samlingslokaler tas. Genom att delta 
i delegationen har MUCF kunnat föra fram ett civilsam-
hällesperspektiv och lyfta målsättningar i civilsamhäl-

lespolitiken i Boverkets bidragsbeslut.
MUCF:s deltagande i Almedalsveckan och genom-

förandet av civilsamhällesarenan var en viktig insats 
avseende stärkt samverkan mellan myndigheten och 
det civila samhället, på samma sätt som den årliga 
Kunskapskonferensen. Dessa samarrangemang bidrar 
till att bredda dialogen och kunskapsdelningen mellan 
statliga myndigheter och det civila samhällets organi-
sationer.

De främsta målgrupperna för uppdraget är strate-
ger och beslutsfattare inom offentlig sektor och inom 
civilsamhället. Dessa har MUCF nått framför allt genom 
att medverka i myndigheters, regioner, kommuners 
och civilsamhällets arrangemang som samlat strateger 
och beslutsfattare i offentlig sektor och i civilsamhället. 
Det är viktigt att nå centralt placerade funktioner inom 
offentlig sektor och beslutsfattare inom civilsamhället, 
för att det är dessa funktioner som sedan kan påverka 
de nödvändiga processer som är viktiga för en ända-
målsenlig samverkan. Det har varit ett strategiskt val 
för myndigheten att delta vid andra aktörers arrange-
mang för att effektivt kunna nyttja de befintliga resur-
serna. Det är också ett sätt att nå de som verkligen är 
intresserade, har behov av samverkansmodellen och 
söker mer kunskap om samverkan mellan offentliga 
aktörer och civilsamhället.

MUCF har utvecklat ett effektivt format för att nå ut 
till regionerna genom det regionnätverk som myndig-
heten sedan 2019 byggt upp. Detta har resulterat i att 
MUCF har ett förtroende som bland annat visar sig 
genom att myndigheten har blivit inbjuden att sprida 
kunskap om civilsamhället och samverkan till fler regi-
onala konferenser samt till Reglab, som är en plattform 
för att fördjupa kunskapen kring de regionala utveck-
lingsfrågorna.

COLLABORATION MODEL  – for public actors and civil society

Identify and 
involve

Plan and 
adjust

Prerequisites for 
public actors

Implement 
and refine

Identifiera
målgrupper

Involvera dem i processen

Partners

Problem and need 
identification

What do we want to 
achieve through 
collaboration?

Ownership
Is collaboration 

prioritized?

Who should be 
involved and how?

Laws and 
governing 
documents
How do they 

affect the 
process?

Fördela roller och kom överens om 
ägarskapet för processen

Rollfördelning

Implement!

Evaluate and 
reformulate

Genomför
samverkan!

Common 
vision

Do we have a 
shared vision for 

the goals of 
collaboration?

Develop
Are our plans 

working, or do we 
need to adjust?

Did we achieve the 
goal of the 

collaboration, or do 
we need to 
continue?

Are we ready?

Target group
Who are they, and 

how should they be 
involved?

Knowledge
Do we have enough 
understanding and 

know-how?  

Role allocation
Who does what, and 

what are our 
prerequisites?

Method
Which method is best 

suited to achieving 
the goal of the 
collaboration?

Samverkansmodellen finns 
nu översatt till engelska. 
Den används bland annat 
av aktörer i samband med 
projekt inom Europeiska 
solidaritetskåren, Erasmus+ 
Ungdom och Eurodesk.
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MUCF har aktivt spridit kunskap om samverkans-
modellen genom myndighetens medverkan på olika 
arrangemang. Vissa arrangemang har även spelats 
in och gått att se av ytterligare personer i efterhand. 
Majoriteten av regionerna har nåtts genom MUCF:s 
regionnätverk. Vissa regioner har genomfört egna 
arrangemang, bland andra Region Gävleborg och Re-
gion Sörmland. Genom samverkan med andra statliga 
myndigheter har MUCF nått ut i relevanta grupper som 
kan ha nytta av samverkansmodellen inom specifik 
verksamhet. Bland dessa finns de 15 kommuner som 
ingår i Tillväxtverkets projekt om att utveckla service 
på landsbygder.

MUCF ser också tecken på att regionnätverket har 
ökat intresset för civilsamhällesfrågor hos regionerna 
utifrån det ökade intresset för att delta i utbildningen 
Civila samhället i samhället. Åren innan regionnätver-
ket etablerades, mellan 2014 och 2019, deltog endast 
tre regionala representanter i utbildningen. Efter  
regionnätverkets etablering, under åren 2020 till 2022, 
har hela 14 regionrepresentanter från tio regioner 
deltagit i utbildningen.

Den mest konkreta effekten av spridningen av sam-
verkansmodellen, förutom att den används av olika 
verksamheter och projekt, är att Region Västernorr-
lands regionstyrelse i september fattade beslutet att 
fortsätta utveckla en utmaningsdriven och bred sam-
verkan tillsammans med civilsamhället kring komplexa 
samhällsutmaningar, samt att nyttja den samverkans-
modell som finns framtagen av MUCF.

Forumkonferens
Forumkonferensen är en plattform där civilsamhället 
och offentliga aktörer får en möjlighet att mötas och 
föra dialog. Genom Forumkonferensen breddar MUCF 
den dialog som sker i Partsgemensamt forum mellan 
regeringen och civilsamhället. Därmed får fler aktörer 
från den offentliga sektorn och från civilsamhället 
tillträde till ett dialogforum. Genom konferensen bidrar 

MUCF till att öka kunskapen om civilsamhällets förut-
sättningar, roll och mervärde hos offentliga aktörer.

Årets Forumkonferens var en digital konferens som 
anordnas tillsammans med Nationellt organ för dialog 
och samråd mellan regeringen och det civila samhället, 
NOD, som även administrerar Partsgemensamt forum. 
Temat var digital dialog och samverkan. Erfarenheter 
från digitaliseringen som skedde under pandemin 
samt hur dessa kan tas med in i framtida samverkan 
mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisatio-
ner lyftes och diskuterades med inbjudna gäster och 
deltagare.

Till konferensen anmälde sig 111 personer. Av dessa 
representerade 13 deltagare statliga myndigheter, 14 
deltagare regioner, 32 deltagare kommuner, 46 civil-
samhället samt 6 deltagare annan verksamhet. Totalt 
var 95 individuella konton inloggade på konferensen. 
Genom vissa konton kan flera personer ha deltagit.

Forumkonferensen nådde ut till alla planerade mål-
grupper inklusive civilsamhället. Bland anmälda delta-
gare från civilsamhället var cirka hälften beslutsfattare, 
i form av chefer och förtroendevalda, andra hälften var 
tjänstepersoner. Från offentlig sektor var det betydligt 
fler tjänstepersoner än chefer och politiker som deltog, 
endast en procent av de anmälda deltagarna från 
offentlig sektor var beslutsfattare.

Dialogen under konferensen resulterade i en 
inspirationsskrift om digital dialog och samverkan, 
framtaget av MUCF och NOD. Skriften har spridits till 
konferensdeltagarna, samt genom MUCF:s nyhetsbrev 
och webbplats till en bredare grupp aktörer inom det 
offentliga och civilsamhället.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, bjöds in 
till konferensen för att informera om deras arbete med 
digitalisering och om civilsamhällets roll i det arbetet. 
Detta har resulterat i ett vidare samarbete mellan 
MUCF och DIGG där MUCF nu deltar med represen-
tant i deras referensgrupp för regeringsuppdraget 
om inkludering i digitaliseringen. Där bidrar MUCF 
med kunskap om civilsamhällets organisationer och 
deras behov, samt med kontakter med civilsamhällets 
organisationer.

Kunskapskonferens
MUCF anordnar årligen en kunskapskonferens där 
aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det 
civila samhället presenteras. Forskare och praktiker 
möts för att diskutera forskningsläget och aktuella 
samhällsutmaningar.

Kunskapskonferensen arrangeras i samverkan med 
Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges Kommuner 
och Regioner, SKR. På årets konferens presenterades 
ett urval av aktuell civilsamhällesforskning. Kunskaps-
konferensen genomfördes för nionde gången och 
ägde rum i Stockholm. Den huvudsakliga målgruppen 
var tjänstepersoner i strategisk eller beslutsfattande  
ställning inom offentlig sektor, civilsamhället och 
akademin. Totalt nio forskare och 177 deltagare från 

Representanter från NOD och MUCF förbereder sig för sänd-
ning av den digitala Forumkonferensen som 2022 hade temat 
Digital dialog och samverkan.
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kommuner, myndigheter, regioner, akademin och 
civilsamhället deltog på konferensen som även fick en 
bred geografisk spridning. Majoriteten, 137 personer, 
deltog i konferensen för första gången. 

Årets tema lyfte kunskapsläget för att öka inklude-
ring, främja social förnyelse och stärka sektorsöver-
gripande samverkan. Aktuell forskning presenterades, 
med fokus på att förstå förutsättningarna för och 
utmaningarna kring social innovation i civilsamhället, 
samt hur samverkansrelationer mellan olika aktörer 
kan stärkas. Vid sidan av forskare medverkade strate-
ger, beslutsfattare och yrkesverksamma.  De förmedla-
de sina erfarenheter om bland annat samverkan, social 
innovation, inkludering med mera. 

Konferensen belyste den pågående utvecklingen 
inom civilsamhället och i samhället i stort. AI Sweden 
deltog i konferensen och delade med sig av sina 
erfarenheter om hur man skapa nytta med artificiell in-
telligens. AI Sweden informerade även om samarbetet 
med Vinnova kring den kraftsamling som genomförs 
för att öka kommuners och civilsamhällets användning 
av AI.

Konferensutvärderingen besvarades av 54 procent 
av deltagarna. Av dem ansåg 69 procent att helhetsin-
trycket av konferensen var bra (svarsalternativen 4 och 
5 på en skala från 1 till 5) och 62 procent att innehållet 
var användbart i arbetet.

MUCF bedömer att konferensen nu är etablerad 
som kunskapskälla och mötesplats, och att årets kon-
ferens nådde en bredare målgrupp än de tidigare. Att 
genomföra den i samverkan med andra aktörer bidrog 
till att öka kvaliteten, stärka innehållet och förank-
ringen. Vidare bedömer MUCF att myndigheten har 
en betydelsefull roll att göra forskning tillgänglig för 
aktörer som samverkar med eller vars verksamheter 
berör civilsamhället. 

Utbildningen Civila samhället i samhället
Syftet med uppdragsutbildningen Civila samhället i 
samhället är att höja kunskapen hos deltagarna om 
civilsamhället, dess historia och roll i samhället och om 
samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor.

Utbildningen arrangeras av MUCF tillsammans med 
Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal 
Bräcke högskola). Utbildningen vänder sig till tjänste-
personer inom offentlig eller ideell sektor och pågår 
under ett år. Under 2022 anmälde sig 21 deltagare till 
utbildningen (3 män och 18 kvinnor). Deltagarna kom 
från kommuner (1 chef och 4 tjänstepersoner), regio-
ner (1 tjänsteperson), statliga myndigheter (1 chef och 
8 tjänstepersoner) och civilsamhällesorganisationer (1 
förtroendevald och 4 tjänstepersoner).

Utbildningen som omfattar 7,5 högskolepoäng ger 
grundläggande kunskap om det civila samhällets his-
toriska framväxt och dess relation till offentlig sektor. 
Deltagaren får fördjupad kunskap om situationen idag 
med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta 
och särart. Kursen tar också upp konkreta exempel på 
samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.

MUCF har medverkat i utbildningen genom att 
föreläsa om samverkan mellan offentliga aktörer och 
civilsamhället. Utbildningen är en fortsatt viktig möjlig-
het för att öka kunskapen hos både offentliga aktörer 
och civilsamhällesaktörer om civilsamhället och om 
samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället.

Utbildningens mer långsiktiga effekt är att villkoren 
för det civila samhället förbättras när fler yrkesverk-
samma ökar sina kunskaper om civilsamhällesfrågor 
och använder dem i sitt arbete samt sprider kunska-
pen på sina arbetsplatser. MUCF kan se att det är 
flera som deltar i utbildningen som också tar del av 
myndighetens olika nätverk och konferenser, bland 
annat i regionnätverket samt i kommun- och civilsam-
hällesnätverket. Detta visar att ett deltagande i MUCF:s 
kunskapshöjande arrangemang kan leda till fortsatt 
kunskapsbyggande kring civilsamhällesfrågor.
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Myndighetsnätverket för civilsamhällesfrågor
MUCF sammankallar ett myndighetsnätverk där  
generaldirektörer möts för att diskutera aktuella  
teman kring civilsamhället. Nätverket består av cirka 
30 myndigheter som genom sin verksamhet påverkar 
det civila samhällets förutsättningar att verka.

Syftet med att samordna ett myndighetsnätverk 
för civilsamhällesfrågor är att dela erfarenheter kring 
samspelet med det civila samhället, identifiera kun-
skaps- och utvecklingsbehov och erbjuda möjlighet 
att ta del av aktuell forskning. Nätverket är också till 
för att samla in kunskap och frågor från respektive 
myndighet samt för att sprida kunskap från civilsam-
hällesaktörerna till myndigheter.

Under året har ett generaldirektörsmöte genom-
förts med 28 medverkande myndigheter samt repre-  
sentanter från regeringskansliet. Vid mötet fick delta-
garna information från MUCF gällande samordnings- 
insatser samt civilsamhällets insatser med anledning 
av kriget i Ukraina. Vidare delade MUCF ny kunskap 
om hot och hat mot civilsamhällets representanter 
och presenterade den senaste rapporten om villkoren 
för det civila samhället. MUCF informerade även om 
samarbetet i arbetsgruppen kring effekter och resultat 
av statsbidrag till det civila samhället.

Att ha en kanal och plattform på GD-nivå är avgö-
rande för MUCF:s arbete. Myndigheterna som ingår 
i nätverket är centrala aktörer i MUCF:s arbete med 
civilsamhällespolitiken. Myndigheterna ingår därtill i 
målgruppen eller som samarbetspartners i några av 
MUCF:s uppdrag.

MUCF har skapat en viktig plattform för dialog inom 
staten kring villkor och utveckling av civilsamhälles- 
frågor genom nätverket. Myndighetsrepresentanter på 
högsta beslutandenivå kan dela erfarenheter, sprida 
kunskap och nyttja nätverket som ett forum för dialog  
i högaktuella samhällsfrågor.

Deltagarna har genom nätverket fått ökad kunskap 
om det civila samhället och dess förutsättningar på oli-
ka områden. De har också informerats om aktiviteter-
na i den myndighetsövergripande arbetsgruppen för 
ökad samsyn och kapacitet i arbetet att mäta effekter 
och resultat av bidrag till det civila samhället. På en 
aggregerad nivå bidrar uppdraget till ökad kunskap 
om civilsamhällets värde hos statliga aktörer och till 
samordning av statliga insatser.

Generalsekreterarnätverk för civilsamhällesfrågor
MUCF:s generalsekreterarnätverk samlar representan-
ter för tio av de större civilsamhällesorganisationerna i 
Sverige. Syftet är att myndigheten ska få regelbunden 
information direkt från civilsamhället om vilka utma-
ningar som finns och vilka frågor som är prioriterade. 
Ett annat syfte är att MUCF ska ha en möjlighet att 
sprida information om vad som är på gång i myndig- 
hetens arbete.

Under 2022 har nätverket träffats fyra gånger.  
MUCF:s generaldirektör har medverkat vid samtliga 

tillfällen. Nätverket sammankallades i särskilt ordning 
med anledning av flyktingar som kom från Ukraina 
under den inledande delen av Rysslands krig i Ukraina.  
MUCF fick genom nätverket en direkt tillgång till stora 
civilsamhällesorganisationers högsta beslutande  
ledning under en krissituation. Det gav MUCF en  
möjlighet att både inhämta och lämna information 
som bidrog till att driva det akuta arbetet framåt.

Generalsekreterarnätverket startades under pan-
demin och har under 2022 formaliserats genom att 
generalsekreterare nu utses på tidsbegränsat mandat. 
Mandaten kommer rotera mellan de större civilsam- 
hällesorganisationerna i Sverige så att MUCF  
därigenom ska kunna nå en så stor del av civilsam- 
hället som möjligt.

Nätverket har möjliggjort för MUCF att möta  
civilsamhällets behov i genomförandet av olika  
regeringsuppdrag när samhällskriser som pandemin, 
flyktingströmmar och ökade kostnader för el, driv- 
medel och livsmedel har drabbat Sverige. Till exempel 
har MUCF nått ut med information om bidrag kopplat 
till pandemin och flyktingströmmarna från Ukraina. 
MUCF har kunnat dela med sig av informationen om 
civilsamhällets villkor att verka till myndighetsnätverk 
som Myndighetens för samhällsskydd och beredskap 
har drivit under pandemin och med anledning av kri-
get i Ukraina. MUCF har kunnat föra information från 
generalsekreterarnätverket till nätverket som drivs av 
Myndigheten för digital förvaltning och AI Sweden när 
det gäller digitaliseringsfrågor. Därtill har general- 
sekreterarnätverket lett till nya samarbeten, till exem-
pel till civilsamhällesarenan under Almedalsveckan 
som MUCF anordnade tillsammans med tio av Sveriges 
ledande civilsamhällesorganisationer.

Främja förutsättningar för mångfald i det civila 
samhället – underrepresenterade grupper
Myndigheten har arbetat med mångfald i civilsamhäl-
let och identifierat områden där det finns behov av 
att främja underrepresenterade gruppers deltagande 
i civilsamhället. Arbetet avser att underlätta för olika 
aktörer att engagera personer i civilsamhället som 
vanligtvis inte deltar. MUCF vill nå yrkesverksamma i 
både föreningslivet och kommunala representanter 
med insatserna.

MUCF har under 2022 arbetat vidare med att öka 
kunskapen om hur underrepresenterade grupper kan 
delta i civilsamhället. Myndigheten har, tillsammans 
med civilsamhällesorganisationer, kommuner och 
kommunala bolag tagit fram inspirationsbroschyren 
Så blir vi fler. Broschyren innehåller fakta och exempel 
kring hur civilsamhällesorganisationer bättre kan nå 
underrepresenterade grupper. Syftet med broschyren 
är att öka kunskapen om hur civilsamhällesorganisa-
tioner kan förebygga och motverka hinder för under-
representerade grupper att delta i det civila samhället. 
Ett annat syfte är att ge kunskapsstöd och metodstöd 
för ideella organisationer som vill öka den interna 
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mångfalden inom organisationer. Broschyren riktar  
sig till ideella föreningar som antingen själva vill arbeta 
med att främja den interna mångfalden eller som  
arbetar utåtriktat inom området.

Vidare har myndigheten anordnat två inspirations-
seminarier i nära samverkan med civilsamhällets 
organisationer. Det övergripande temat för seminarier-
na var hur hinder för ökad mångfald kan undanröjas 
och hur interna kulturer kan förändras för att göra 
föreningarna mer inkluderande. Syftet var att bidra till 
att föreningarna kan lära av varandra och därigenom 
stärka sin kompetensutveckling och inspireras för nya 
arbetssätt.

Det första inspirationsseminariet ägde rum i maj. 
MUCF arrangerade i samverkan med ÖSK Handboll 
Herr i Örebro seminariet Trygghet och inkludering för 
barn och ungdomar i föreningslivet, om hur fören-
ingar kan öka barns och ungdomars trygghet och 
inkludering i föreningslivet. ÖSK Handboll Herr har 
utvecklat nya metoder och arbetssätt för att skapa 
mer inkluderande idrott. Föreningen har genomfört 
projektet Handboll för hjärta och gemenskap i socialt 
utsatta bostadsområden i samarbete med bland andra 
Folktandvården, Region Örebro län, Röda Korsets Ung-
domsförbund och Örebro kommun.

MUCF genomförde det andra inspirationsseminari-
et, Hur kan föreningar arbeta med inkludering för att 
främja mångfald i föreningslivet, i oktober tillsammans 
med Volontärbyrån och SVEROK. Fokuset var på hur 
föreningar kan arbeta med ett normkritiskt perspektiv 
för att skapa en mer inkluderande förening. Under 
seminariet förmedlade medarrangörerna kunskap och 
praktiska tips och deltagarna fick tillfälle till erfaren-
hetsutbyte.

Syftet med båda seminarierna var att öka kunska-
pen hos föreningsledare och styrelseledamöter om 
hur föreningar genom lämpliga metoder, arbetssätt 

och samverkan med andra aktörer kan skapa bättre 
förutsättningar för barns och ungdomars deltagande i 
trygga föreningsaktiviteter, och stärka inkluderingen i 
civilsamhället. Uppskattningsvis deltog totalt 110 per-
soner på de två digitala seminarierna, varav de flesta 
var från civilsamhället.

MUCF har under året mött en fortsatt stor efter-
frågan på kunskap och verktyg kring hur underrepre-
senterade gruppers deltagande i civila samhället kan 
underlättas och främjas. Genom kunskapsspridning 
och workshops till civilsamhällesorganisationer, har 
MUCF nått ut till många organisationer och skapat er-
farenhetsutbyte mellan kommuner och civilsamhället. 
Med inspirationsseminarierna har myndigheten bred-
dat sitt kunskapsstöd till civilsamhället med kunskap 
om hur föreningar kan arbeta med inkludering av nya 
grupper. Vidare har deltagarna fått kunskap och prak-
tiska tips för att arbeta med ett normkritiskt perspektiv 
som ett verktyg för en inkluderande förening.

Motverka hot och hat mot civilsamhället
MUCF fick under 2021 i uppdrag att göra en kvantita-
tiv och representativ kartläggning av omfattning och 
konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas 
mot personer som företräder eller på andra sätt är 
verksamma inom organisationer i det civila samhället.

Rapporten är en del i arbetet med att få en hel-
hetsbild av hur utsatta förtroendevalda, journalister, 
konstnärer, opinionsbildare, forskare och det civila 
samhällets organisationer är. Kartläggningen har där-
för varit utformad så att frågorna ska vara jämförbara 
med tidigare undersökningar riktade mot förtroende-
valda och journalister.

Rapporten Kartläggning av hot och hat mot det 
civila samhället lämnades till regeringen i mars 2022. 
I samband med det publicerades en debattartikel i 
DN Debatt där huvudresultaten av kartläggningen 

Vilka förutsättningar 
behövs för deltagande 
i civilsamhället?

Ungefär en femtedel av 

Sveriges befolkning har 

aldrig gjort en ideell insats. 

Nära två femtedelar har inte 

gjort någon ideell insats de 

senaste fem åren.

Över hälften av de som 

aldrig gjort någon insats 

uppger att de inte haft tid. 

En femtedel uppger att de 

aldrig har blivit tillfrågade.

Källa: Von Essen, Svedberg, 

Medborgerligt engagemang 

i Sverige 1992–2019, Ersta 

Sköndal Bräcke högskola, 

2020.
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Det civila samhället är till för alla. Det är därför viktigt att det finns förutsättningar 

och möjligheter att kunna delta för alla som vill. Men det finns grupper som i 

hög grad inte gör det. Dessa underrepresenterade grupper missar ofta de positiva 

effekter ett deltagande kan bidra med. De som inte deltar saknar i regel någon eller 

några av dessa tre viktiga förutsättningar:

• Individuella resurser

• Motivation

• Rekryterande nätverk

Utöver dessa är det viktigt att civilsamhället är tillgängligt, det vill säga både 

närvarande och inkluderande.

Deltagande i organisationer och föreningar förutsätter en kombination av tre 

 gemensamma saker: resurser, motivation och rekryterande nätverk. Eller, med 

andra ord, kapacitet att delta, vilja att delta och att bli tillfrågad om att delta.

Förutsättningarna hänger ihop och påverkar varandra och kan inte ses som isolerade. 

En person som har resurser och vill delta kan ändå stå utanför om den inte har 

någon kontakt med eller ingång till det civila samhället. 

FAKTA
Diskussionen om resurser, motivation och rekryterande nätverk bygger 

på en teoretisk modell kallad Civic Voluntarism Model (CVM). Den togs 

fram av Verba, Lehman Schlozman och Brady vid Harvard University  

under 1990-talet för att förklara skillnader i människors politiska del- 

tagande, men kan även användas på mer generellt civilsamhälles- 

engagemang. 

INDIVIDUELLA  
RESURSER  
Kapacitet att delta

REKRYTERANDE 
NÄTVERK 
Bli tillfrågad 
om att deltaMOTIVATION 

Vilja att delta

5

SÅ BLIR 
VI FLER

Fakta, tips och exempel för civilsamhällesorganisationer som vill nå underrepresenterade grupper
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presenterades. Utöver detta presenterades och dis-
kuterades resultaten i samband med en paneldebatt 
under Almedalsveckan, När hot och hat tystar samta-
let. Rapporten har även presenterats vid en workshop 
för medarbetare vid RFSU där syftet var att diskutera 
möjliga åtgärder mot hot och hat. Myndigheten har 
även anordnat ett rundabordssamtal om möjliga 
insatser för att förändra nuläget tillsammans med civil-
samhällesrepresentanter och MUCF:s generaldirektör. 
Därutöver har rapporten presenterats och diskuterats 
inför Myndighetsnätverket för civilsamhällesfrågors 
generaldirektörsmöte.

Rapporten, vars främsta målgrupp är beslutsfat-
tare och tjänstepersoner på nationell, regional och 
kommunal nivå samt civilsamhällesorganisationer, ger 
ökad kunskap om omfattningen och konsekvenserna 
av utsattheten för hot och hat riktat mot företrädarna 
för det civila samhället och för civilsamhällets organisa-
tioner. Denna kunskap är viktig för att kunna utforma 
framtida insatser för att förebygga hot och hat.

Öka kunskap om digitaliseringens påverkan på 
civsam förutsättningar att verka
Syftet med uppdraget är att undersökta digitalisering-
ens påverkan på civila samhällets förutsättningar att 
verka och att öka kunskapen hos offentliga aktörer om 
civilsamhället och dess villkor att verka digitalt. Under 
pandemin tvingades civilsamhället bli mer digitala, på 
samma sätt som det övriga samhället.

MUCF har under 2022 publicerat rapporten Digita-
lisering för alla? om digitaliseringens konsekvenser för 
det civila samhället. Rapporten bygger på den kvalitati-
va undersökning som MUCF genomförde hösten 2021. 
Rapporten syftar till att öka kunskapen om digitali-
sering samt att identifiera utmaningar och positiva 
konsekvenser av digitaliseringen för civilsamhället. Ett 
särskilt fokus har lagts på att kartlägga konsekvenser-
na för grupperna unga, äldre över 65 år och personer 
med funktionsnedsättningar.

Rapportens resultat har under året spridits genom 
olika konferenser och seminarier. Till exempel har 
rapporten presenterats under Forumkonferensen. Där-
igenom nådde MUCF ut på lokal, regional och statlig 
nivå till såväl offentlig sektor som till civilsamhället. När 
rapporten presenterades för Regeringskansliet deltog 
tjänstepersoner främst från Kulturdepartementet, men 
även från andra departement så som Infrastruktur- 
departementet.

Det intresse som på statlig nivå visats för rapporten 
och för civilsamhällets digitalisering har resulterat i 
att MUCF bjudits in som expert på civilsamhällsfrå-
gor i Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och 
i AI Swedens referensgrupper. DIGG arbetar med ett 
regeringsuppdrag om att öka inkluderingen i samhäl-
lets digitalisering och AI Sweden arbetar med Vinnovas 
satsning för att civilsamhället ska utvecklas inom AI. 
Detta visar att MUCF:s arbete kan få god effekt när 
myndigheten lyfter fram information om villkoren för 
det civila samhället kopplat till en specifik sakfråga 
eller ämne. Genom det kan MUCF bidra till andra  
myndigheters arbete och stärka civilsamhällets villkor  
i ett vidare perspektiv.

Öka samsyn i kommuner och regioner samt 
kunskapsstöd till det civila samhället
MUCF har i uppdrag att ta fram och tillhandahålla kun-
skapsstöd till det civila samhället inom olika områden. 
Vidare ska myndigheten underlätta för kommuner och 
regioner att mötas för dialog med civilsamhället.

MUCF driver sedan 2021 ett nätverk för kommuner 
och civilsamhällesorganisationer utifrån civilsamhäl-
lesfrågor med utgångspunkt i kommunernas roll i 
politiken för det civila samhället. Nätverket utgörs av 
tjänstepersoner från kommuner och civilsamhället 
samt av förtroendevalda från civilsamhället.

Under 2022 genomförde myndigheten två nät-
verksträffar. Den första nätverksträffen handlade om 
samverkan och hållbarhet. Under nätverksträffen 

DIGITALISERING FÖR ALLA?

Digitaliseringens konsekvenser 
för det civila samhället

KOMMUNALA  
STÖD OCH BIDRAG  
till civilsamhällesorganisationer

KARTLÄGGNING  

av hot och hat  

mot det civila samhället
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medverkade Malmöandan som är en samverkansplatt-
form mellan Malmö stad och det lokala föreningslivet. 
I mötet deltog sammanlagt 76 representanter från 44 
kommuner, 5 regioner och 27 civilsamhällesorganisa-
tioner.

Den andra nätverksträffen genomfördes tillsam-
mans med Upplands-Bro kommun med temat in-
kludering. Upplands-Bro kommun har tagit fram en 
handbok och ett arbetssätt för att stödja lokala före- 
ningars arbete med inkludering. Under nätverksträffen 
diskuterades även processer och förutsättningar som 
främjar respektive hindrar civilsamhällets arbete med 
inkludering, och hur offentlig sektor kan underlätta 
för civilsamhället att arbeta med inkluderingsfrågor. 
I mötet deltog representanter från 22 kommuner, en 
region, en myndighet och 31 civilsamhällesorganisa-
tioner. 

Syftet med årets nätverksmöten har varit att öka 
deltagande kommuners och föreningars kunskap om 
både villkoren och utmaningarna för civilsamhällets 
organisationer. Att öka kännedomen om och använ-
dandet av metoder för dialog och samverkan mellan 
kommuner och civilsamhället var ett annat syfte. Ett 
ytterligare syfte har varit att diskutera kommunernas 
roll i det fortsatta arbetet kring genomförandet av 
politikens mål, att öka kunskapen och stärka civilsam-
hällets villkor genom ett gemensamt erfarenhetsutbyte 
och utveckling.

MUCF ser nätverket som ett strategiskt viktigt verk-
tyg för att involvera deltagande aktörer i arbetet med 
politikens genomförande på lokal nivå. Dialogen och 
erfarenhetsutbytet under nätverksmöten bidrar även 
till att fördjupa kunskapen om det civila samhällets 
villkor och förutsättningar, utifrån de valda tematiska 
ingångarna. Myndigheten avser att utveckla nätverket 
och att bjuda in nya kommuner och civilsamhällesorga-
nisationer till nätverket.

Kunskapsstöd till det civila samhället
MUCF erbjuder kunskapsstöd till det civila samhället 
på myndighetens webbplats. Myndigheten har under 
året utvecklat kunskapsstödet genom att samman-
ställa kunskap om kommunala föreningsbidrag och 
stöd. Syftet är att öka samsynen mellan kommuner 
avseende villkoren för bidrag och att främja samverkan 
mellan förvaltningar och nämnder som hanterar bidra-
gen till lokala föreningar, att fokusera i kvalitet i hand-
läggningsprocessen samt att sprida goda erfarenheter. 
Målet med arbetet med kunskapsstödet har varit att 
öka enhetligheten, samordningen och transparensen 
i kommuners bidragsgivning. Ett annat mål har varit 
att bidra till att kommunala stöd och föreningsbidrag 
blir mer tillgängliga för olika delar av civilsamhället på 
lokal nivå. Här är strateger och beslutsfattare i civil-
samhällesorganisationer och kommuner den främsta 
målgruppen för insatsen.

Nätverket för kommuner och civilsamhället har 
skapat förutsättningar för deltagarna att fördjupa 

sina kunskaper om det civila samhällets villkor och 
förutsättningar. MUCF har under året nått ut till flera 
kommuner och civilsamhällesorganisationer genom 
nätverksmötena. Efter nätverksträffarna har flera 
deltagare fortsatt ha kontakt med MUCF, till exempel 
kring frågor om bidragsgivning, kunskapsstöd och 
andra dialog- och samverkansfrågor. Genom det har 
myndigheten bidragit med ökad kunskap om civil-
samhällets förutsättningar, roll och mervärde hos 
offentliga aktörer på lokal nivå. Därtill har det nya 
kunskapsstödet kring kommunala föreningsbidrag 
möjliggjort ökad enhetlighet, samordning och transpa-
rens i kommuners bidragsgivning.

MUCF bedömer att det finns en fortsatt stor efter-
frågan på kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte 
mellan kommuner och civilsamhällesorganisationer, 
och att det därför finns ett fortsatt värde med att skapa 
gemensamma diskussioner om civilsamhällets villkor 
på lokal politikernivå. Det stärker de långsiktiga förut-
sättningarna för ett bättre genomslag för politiken för 
det civila samhället i kommuners arbete.

Insatser med anledning av Rysslands invasion av 
Ukraina
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fick 
MUCF uppdraget att sprida information till det civila 
samhällets organisationer och att samverka med 
andra myndigheter till följd av flyktingsituationen som 
uppstod 2022.

Migrationsverkets generaldirektör beslutade att 
sammankalla generaldirektörer i en nationell migra-
tionsgrupp med anledning av kriget i Ukraina. Fyra 
arbetsgrupper tillsattes inom områdena bostadsfrågor, 
ersättningsfrågor, civilsamhället och lagstiftnings-
frågor. MUCF sammankallade arbetsgruppen inom 
civilsamhället och genomförde veckovisa möten på 
chefsnivå från och med 23 mars med Migrationsverket, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läns-
styrelsen (krissamordning) och Sveriges kommuner 
och regioner, SKR. Myndigheterna fick därigenom möj-
lighet att regelbundet avstämma information kopp-
lat till flyktingsituationen på respektive myndighets 
webbsida, för att säkra att informationen från staten är 
samstämmig och korrekt.

MUCF arrangerade sammanlagt tre korta infor-
mations- och dialogmöten i samverkan med Barn-
ombudsmannen och Migrationsverket där relevanta 
civilsamhällesaktörer bjöds in för att få information 
och ge synpunkter kring ett aktuellt tema kopplat 
till flyktingkrisen. Teman som lyftes var barn i kris 
samt bostäder. Bostadstemat lyftes vid två tillfällen, 
eftersom information kring avisering av bostäder var 
extremt viktig för både myndigheter och civilsamhäl-
lesorganisationer.

I början av april bjöd MUCF in fjorton paraplyorgani-
sationer och stora organisationer med social inriktning 
till ett dialogmöte med syfte att lyssna in vilka insatser 
som genomförs kring civilsamhällets samordning och 
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vilka förväntningar det fanns på MUCF.
Den viktigaste målgruppen för MUCF:s insatser med 

anledning av Rysslands krig i Ukraina har varit chefer 
och medarbetare på samverkande myndigheter och 
sambandsansvariga personer engagerade i civilsam-
hällets större organisationer.

Arbetsgruppen för civilsamhället som MUCF ledde 
har bedömt att den informations- och dialogplattform 
som myndigheterna tillsammans genomfört under 
våren har fungerat väl, och att den har fyllt en funktion 
under en pågående kris som är värd att bevara och 
förfina. Att inom plattformen även kunna sammankalla 
möten med civilsamhället har visats ändamålsenligt 
när det uppstår akuta informationsbehov vid kris. 
Under våren utvecklade myndigheterna en mötesform 
med kort, kärnfull och behovsanpassad information 
och dialog där offentliga aktörer både kan informera 
om och redogöra för regeringens insatser, samtidigt 
som de aktivt lyssnar in vad civilsamhället gör, vilka be-
hov civilsamhället har och vad de anser att det offentli-
ga bör ta hänsyn till. Sammantaget handlar det om ett 
snabbt sätt att få ut information till civilsamhället och 
få inspel som är viktiga för att lyssna av och hantera 
situationer i kristid. Det som kvarstår är att utveckla en 
rutin för hur myndigheterna kan bevara erfarenheter-
na av arbetsgruppens insatser för att erfarenheterna 
ska kunna bli en del av ordinarie samverkansprocesser.

Offentliga aktörers insatser i förhållande 
till politikområdets mål samt uppföljning 
av det civila samhällets villkor 
Uppföljning om det civila samhällets villkor 
Syftet med uppdraget är att ta fram en rapport som 
följer utvecklingen av det civila samhällets villkor över 
tid samt fördjupar kunskapen om föreningars villkor. 
Till grund för rapporten ligger en enkätundersökning 
som årligen genomförs bland ideella föreningar. Årets 
enkät genomfördes under våren 2022 och innehöll, för-
utom frågor som gör det möjligt att följa utvecklingen 
över tid, även frågor som syftar till att belysa hur de 
ideella föreningarna påverkats av covid-19-pandemin.

Uppdraget har lett fram till rapporten Ännu ett år av 
utmaningar som publicerades i maj. Rapporten belyser 
föreningars villkor och utvecklingen av dessa utifrån de 
sex principerna för politiken för det civila samhället. I 
rapporten beskrivs också hur föreningar har påverkats 
av covid-19-pandemin. Rapporten har utarbetats i sam-
råd med det civila samhället genom en referensgrupp.

Rapporten har spridits i olika sammanhang, bland 
annat i samband med Forumkonferensen under våren 
och i samband med Partsgemensamt forum under 
hösten. Den primära målgruppen är beslutsfattare 
samt tjänstepersoner på nationell, regional och lokal 
nivå. En annan viktig målgrupp är civilsamhällesorga-
nisationer.

Rapporten bidrar till ökad kunskap om det civila 
samhällets förutsättningar att verka, vilket leder till 
bättre beslutsunderlag för politiken.

Uppföljningssystem civila samhället
Myndigheten har påbörjat implementeringen av ett 
uppföljningssystem för civilsamhällespolitiken som 
tar hänsyn till de sex grundläggande principerna. 
Principerna är självständighet och oberoende, dialog, 
kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mång-
fald. Syftet med uppföljningssystemet är att ta fram 
kunskap om civilsamhällets förutsättningar, roll och 
mervärde för offentliga aktörer.

MUCF tar fram ny kunskap kring civilsamhällets 
villkor främst genom enkätundersökningar. Dessa 
utgör underlag för kunskapssammanställningar i form 
av rapporter, artiklar och webbsidor. Under 2022 har 
två kortare rapporter på temat digitalisering inom 
civilsamhället tagits fram och är färdigställda för 
publicering första kvartalet 2023. Den ena fokuserar 
på digitaliseringens genomslag i civilsamhället och den 
andra på hinder och utmaningar med digitaliseringen. 
En forskarrapport som beskriver de viktigaste utveck-
lingstendenserna kring nya sätt att organisera sig i 
civilsamhället har beställts och påbörjats under året. 
Rapporten slutförs under första kvartalet 2023.

Målgrupper för uppföljningssystemets rapporter 
är beslutsfattare och tjänstepersoner på nationell 
nivå och civilsamhällesorganisationer. Fler målgrup-
per kommer att inkluderas under kommande år. 
Beslutsfattare på nationell nivå är huvudmålgrupp, 
tjänstepersoner på nationell nivå är i nära anslutning. 
Civilsamhällesorganisationer är också en central mål-
grupp. 

Den huvudsakliga effekten av uppdraget är att ny 
kunskap bidrar till att förbättra politikens beslutsun-
derlag. Ny kunskap stärker även MUCF:s spridnings-
arbete om civilsamhällets förutsättningar, roll och 
mervärde för offentliga aktörer i allmänhet. På längre 
sikt kan ny kunskap om civilsamhället öka medveten-
heten och kännedomen om civilsamhällets villkor hos 
offentliga aktörer. Den ökade kännedomen kan i nästa 
led bidra till förbättringar av villkoren. 

Ännu ett år  
av utmaningar
Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021
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Ökad samsyn om effektuppföljning av bidrag 
En målsättning för arbetet inom politiken för det civila 
samhället är att underlätta för det civila samhällets 
förutsättningar att verka. En grundläggande förutsätt-
ning för att verka är finansiering, och bidrag från det 
offentliga utgör en viktig del av det civila samhällets 
finansiering. Inom myndighetssverige råder vissa 
skillnader gällande till exempel terminologi och ansök-
nings- och rapporteringsprocesser. Det kan försvåra 
arbetet med att verifiera och mäta effekter och likaså 
försvåra civilsamhällets organisationers förståelse för 
vad som ska följas upp och mätas, för att underlätta en 
samsyn och minska skillnader kring att mäta effekter 
och resultat av statsbidrag inom staten.

MUCF leder en myndighetsövergripande arbets-
grupp som samlar omkring 25 olika myndigheter på 
handläggarnivå med syftet att öka samsyn och kapaci-
tet att mäta effekter och resultat av bidrag förmedlade 
till det civila samhället. Under året har arbetsgruppen 
träffats vid två tillfällen och myndigheterna har lagt 
grunden för en gemensam bild av de utmaningar och 
åtgärder som krävs utifrån ett handläggarperspektiv.

En myndighetsövergripande arbetsgrupp på chefs-
nivå har etablerats under 2022 för att stärka samar-
betet. Fyra myndigheter har haft ett första möte på 
chefsnivå för att diskutera den gemensamma problem-
bilden och för att identifiera vilka ytterligare myndighe-
ter eller bidragsförmedlande aktörer som är centrala 
att få med i arbetet framåt. 

Som ett första led i att stärka myndigheters kapaci-
tet att mäta effekter och resultat har MUCF genomfört 
en tvådagars utbildning där 15 handläggare deltog.
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Uppdrag
Av MUCF:s instruktion framgår att myndigheten ska 
vara nationellt programkontor för Erasmus+ Ung-
domsfrågor och Europeiska solidaritetskåren, nationell 
korrespondent för EU:s Youth Wiki-verktyg, nationell 
kontaktpunkt för EU-programmet för medborgare, 
jämlikhet, rättigheter och värden och att myndigheten 
ska representera Sverige i Nordiska barn- och ung- 
domskommittén.

MUCF har under 2022 arbetat med sammanlagt 
elva uppdrag inom internationellt samarbete och 
mobilitet:

• DiscoverEU
• Erasmus+ Ungdom
• Europeiska solidaritetskåren
• EU-kunskapsuppdraget
• Eurodesk
• European Knowledge Centre for Youth Policy, EKCYP
• Joint Working Group on Youth
• Nordiska barn- och ungdomskommittén
• Nationell samordnare för Europaåret för ungdomar 

2022
• Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter 

och värden, CERV
• Youth Wiki.

Fördelning av kostnader
MUCF:s totala kostnader för arbetet med internatio- 
nellt samarbete och mobilitet har ökat med 1,8  
miljoner kronor från 2021. De väsentligaste skillnader-
na mellan 2021 och 2022 uppstod i samband med det 
nya uppdraget Europaåret för ungdomar som tillkom 
under året samt att arbetet inom Erasmus+ Ungdom 
har ökat. Bland övriga uppdrag uppstod ändringen  
särskilt i samband med att projektet Nabo avslutades.

Resultatanalys
I enlighet med myndighetens instruktion har arbetet 
haft fokus på att ta fram, samla och sprida kunskap, 
bidra till samordning av statliga insatser, samt på att 
samverka med myndigheter, kommuner, regioner och 
det civila samhällets organisationer.

Arbetet har bedrivits enligt instruktionen avseende 
att främja ungdomars lika rättigheter och möjligheter 

oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsut-
tryck, att integrera ett jämställdhetsperspektiv samt att 
motverka diskriminering.

MUCF har under året arbetat för att främja enskilda 
personers och gruppers mobilitet i lärandesyfte och 
för att öka ungas och organisationers engagemang i 
lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet. 
MUCF har prioriterat att unga med begränsade för-
utsättningar ska kunna delta i internationella projekt 
och solidaritetsverksamhet. Myndigheten har också 
fortsatt arbetet med att säkerställa att fördelade medel 
inom programmen används korrekt och att alla former 
av fusk med och missbruk av EU-medel motverkas. En 
ekonom samt en jurist har därför rekryterats för att 
ytterligare stärka insatserna vad gäller att motverka 
felaktigt användande av såväl EU-medel som nationella 
bidragsmedel.

MUCF har under 2022 byggt starkare samarbeten 
med flera myndigheter och aktörer som också arbetar 
med EU-frågor och unga. Genom ökad kunskapssprid-
ning och synergier mellan MUCF:s olika uppdrag har 
myndigheten nått ut till en större målgrupp och för-
ankrat EU-dimensionen i andra frågor som rör ungas 
vardag. Genom utveckling av webbutbildningen Prata 
EU och myndighetens metodmaterial har MUCF ökat 
förutsättningarna för personer som möter unga i sitt 
arbete att sprida kunskap vidare till unga.

    Europeisk ungdomspolitik        Övriga uppdrag

FIGUR 4.1  Fördelning av kostnader, 
internationellt samarbete och 
mobilitet, 2022. Procent.
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Ta fram kunskap
Under året har en rapport och två foldrar publicerats:

• EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå – En praktisk 
handbok som hjälper lokala aktörer att stärka sitt 
arbete för att öka ungas delaktighet i EU-frågor

• Delta i internationella utbyten och bidra till ett mer 
enat Europa

• EU:s ungdomsprogram – effektiva verktyg för 
internationella samarbeten

Handboken om EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå 
har även översatts till engelska, EU youth strategy at 
local level. Myndigheten har dessutom bidragit med 
kunskap inom det europeiska samarbetet med Youth 
Wiki och EKCYP.

Sprida kunskap
Uppdragen inom internationell samverkan och 
mobilitet har tjänstepersoner på lokal nivå, civilsam-
hällesorganisationer samt praktiker som de främsta 
målgrupperna. Andra viktiga målgrupper är besluts- 
fattare på lokal nivå och tjänstepersoner på nationell 
och regional nivå. Syftet med de externa spridnings-
aktiviteterna har varit att ytterligare främja ett aktivt 
deltagande i programmen.

Publikationer
Handboken om EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå och 
de två digitala foldrarna, Delta i internationella utbyten 
och bidra till ett mer enat Europa och EU:s ungdoms-
program – effektiva verktyg för internationella samar-
beten har spridits i sammanlagt 3 700 exemplar.

Publikationerna från 2021 och 2020, Brexit – vad 
var det som hände? och Svensk studie om Erasmus+ Ung 
och Aktiv 2015-2020 har spridits i totalt 1 075 exemplar 
under 2022.

Spridningstillfällen
Myndigheten deltog i sammanlagt 39 arrangemang 
inom internationellt samarbete och mobilitet 2022 (70 
arrangemang 2021, 26 under 2020), varav 32 var egna 
eller samarrangemang. Totalt har MUCF nått drygt 
2 500 deltagare genom egna och andras arrangemang. 
Därtill tillkommer MUCF:s deltagande i Europadagen 
2022 som visades på SVT, med omkring 70 000 tittare. 
Metoder för att nå ut med kunskap har bland annat 
varit att genomföra egna utbildningar, workshops, 
konferenser och webbinarier.

MUCF-dagarna som genomfördes digitalt och 
fysiskt under tre dagar är det viktigaste egna sprid-
ningsarrangemanget under 2022. I år var Europaåret 
för unga temat för en av dagarna, där MUCF bjöd in 
unga för att berätta om vilka möjligheter som EU:s 
ungdomsprogram ger. Dagen samlades 538 deltagare, 
som antingen var på plats eller följde direktsändning-
en på MUCF:s webbplats. Webbinariet har haft 1 367 
visningar på YouTube.

TABELL 4.1  Fördelning av kostnader, internationellt samarbete och mobilitet 
2020–2022. Tkr

 2020 2021 2022

Europeisk ungdomspolitik 23 832 25 894 30 420

Övriga uppdrag 6 007 6 618 3 925

Totalsumma 29 839 32 512 34 345

EU YOUTH STRATEGY 
AT LOCAL LEVEL
– Handbook

Brexit – 
vad var 
det som 
hände?

En publikation om 
Storbritanniens  
utträde ur EU
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Myndigheten har vid de flesta arrangemangen 
spridit information om de viktigaste uppdragen, till 
exempel om EU-programmen Erasmus+ Ungdom och 
Europeiska solidaritetskåren.

Samverkan
MUCF deltar i olika samverkansgrupper inom  
Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren.  
Deltagande under 2022 har ägt rum både inom nät-
verk på EU-nivå och inom Sverige. Samverkan på EU- 
nivå har framför allt berört samordning av principer 
och prioriteringar inom Erasmus+ Ungdom och  
Europeiska solidaritetskåren.

Samverkan på nationell nivå omfattar olika aktivite-
ter. Myndigheten samverkar genom Eurodesk-uppdra-
get med nätverk kring Euroguidance, Europass, Eures 
och Youthpass. Samverkan sker också genom EU- 
kunskapsuppdraget med Europa Direkt-kontoren och i 
den nationella arbetsgruppen för EU:s ungdomsdialog.

MUCF är Sveriges representant i nordiska barn- och 
ungdomskommittén NORDBUK. MUCF deltar även i 
Council of the Baltic Sea States nationella nätverk och 
i Barents nationella nätverk, genom samarbetet inom 
Barentsregionen och deltagandet i arbetsgruppen 
Working Group on Youth.

MUCF har också sammankallat ett temporärt 
nätverk för Europaåret i Sverige med representan-
ter för statliga myndigheter, Riksidrottsförbundet, 
Sveriges Kommuner och Regioner, EU-kommissionens 
representation i Sverige och LSU – Sveriges barn- och 
ungdomsorganisationer.

Arbetet med Youth Wiki sker i samverkan och under 
ledning av Europeiska Kommissionens Education and 
Culture Executive Agency, EACEA. Arbetet med EKCYP 
sker i samverkan med Partnerskapet mellan EU och 
Europarådet.

Bidra till statlig samordning
MUCF har löpande samverkan med EU-kommissionen 
genom Expert groups för Erasmus+ Ungdom och 
Europeiska solidaritetskåren samt genom Co-group 

for Heads of National Agencies. Därtill har MUCF och 
Universitets- och högskolerådet, UHR, nära samverkan  
kring Erasmus+ Ungdom . Därutöver finns det en 
samordningsgrupp där UHR och ESF-rådet ingår. MUCF 
ingår även i övervakningskommittén för ESF-rådet där 
cirka 30 myndigheter ingår.

Resultatbedömning
Både Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritets-
kåren har som syfte att bidra till att möta de utma-
ningar Europa står inför, och att genom de beviljade 
projekten bidra till att öka deltagarnas kompetenser 
och självförtroende, och därigenom på sikt främja 
ungas inkludering i samhällslivet. Ungdomarna som 
deltar i projekten lär sig arbeta i team, de får kunskap 
om andra kulturer och de får lära sig arbetsmetoder 
som de kan ta med sig efter projektets avslut. Orga-
nisationerna å sin sida stärks på olika sätt genom sitt 
deltagande. Mottagande av volontärerna bidrar till att 
organisationernas kulturella utbyte ökar. Organisatio-
nerna som deltar i EU:s ungdomsprogram vinner ny 
kunskap kring arbetsmetoder och kan därmed erbjuda 
fler unga möjligheten att utvecklas. Även de senaste 
utvärderingarna som genomförts av forskarnätverket 
RAY visar på att deltagandet stärker självförtroendet, 
självkännedomen och förmågan att klara av nya situ-
ationer och förstå sig på andra människor med olika 
bakgrunder.

Utfallet för Erasmus+ Ungdom visar en nedgång i 
fördelning av projektmedel under 2022. Det beror dels 
på ett lägre söktryck efter covid-19-pandemin, dels på 
lägre kvalitet i ansökningar. Seriösa ungdomsverksam-
heter kämpar med att återhämta sig från medlemstapp 
och andra negativa konsekvenser av pandemin. Samti-
digt har Kommissionens striktare regler och framtagan-
det av nya verktyg för att identifiera fusk lett till en ökad 
avslagsfrekvens och att fler ansökningar bedöms som 
ogiltiga. De oseriösa aktörer som sökt sig till program-
met tar mycket resurser i anspråk. 

På den positiva sidan ser MUCF att möjligheten  
till långsiktig finansiering som numera finns gör  

MUCF har genom olika uppdrag deltagit i många internationella samarbeten under året.
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ungdomsprogrammen mer attraktiva för verksam- 
heter som har begränsade resurser att lägga på  
projektadministration. Långsiktigheten ökar även 
MUCF:s möjligheter till insyn och stöd, vilket effektivt 
bidrar till att motverka fusk. I det arbetet har bland 
annat ett kommunnätverk etablerats för att främja 
användandet av Erasmus+ Ungdom i kommunal verk-
samhet, samt för att stärka utbytet av internationella 
erfarenheter i kommunalt ungdomsarbete.

MUCF har fortsatt arbetet med EU-kunskapsuppdra-
get som har som syfte att öka kunskapen och stärka 
delaktigheten hos unga i frågor om Europeiska unionen 
och dess framtid. Myndigheten har under året arbetat 
med att EU-frågor ska integreras i den befintliga lokala 
ungdomsverksamheten och för att öka intresset för 
EU:s ungdomsprogram. Under hösten 2022 skapade 
MUCF ett nätverk för kommuner som är intresserade  
av att arbeta strategiskt med Erasmus+ Ungdom och  
Europeiska solidaritetskåren. Nätverket är en viktig 
aktör avseende spridning av kunskap om EU och en  
central målgrupp för spridning av de metoder och  
material som MUCF tagit fram genom uppdraget.  
Nätverket har redan resulterat i fler ackrediterings- 
ansökningar inom Erasmus+ Ungdom.

MUCF har under 2022 varit Sveriges samordnare för 
Europaåret för unga. Europaåret hade som syfte att öka 
kunskapen, bygga kompetenser och visa positiva fram-
tidsutsikter för unga genom att till exempel presentera 
vad EU gör inom de gröna och digitala övergångarna. 
Dessutom skulle de möjligheter som finns tillgängli-
ga för unga bli mer kända och EU:s ungdomsinsatser 
synliggöras. MUCF valde fyra mål för projektet; att skapa 
möjligheter för unga i olika åldersgrupper att träffas 

och skapa dialog med politiker och beslutsfattare, att 
öka förståelsen för EU:s roll i svenskt beslutsfattande, 
att öka kunskapen och intresset för de möjligheter som 
EU:s ungdomsprogram ger och att stärka ungdoms- 
arbetet och öka statusen för det icke-formella lärandet. 
MUCF har också ingått i planeringsgruppen för Europa-
årets avslutningskonferens Claim the Future i Bryssel. 
MUCF:s roll har bestått i att vara stöd åt den ungdoms-
grupp som har planerat konferensen.

MUCF har under 2022 fortsatt att bidra i arbetet 
att ta fram kunskapsunderlag som tillåter jämförelser 
mellan europeiska länder och uppmuntrar till utveckling 
av erfarenhetsbaserade arbetsmetoder inom ungdoms-
området. Det har skett genom MUCF:s deltagande i de 
europeiska samarbeten EKCYP och Youth Wiki. Samar-
betets mål är att genom ökad kompetens bland de som 
tar besluten och genomför insatserna nå bättre kvalitet 
och träffsäkerhet i arbetet.

Uppdragsredovisning
Europeisk ungdomspolitik 
Erasmus+ Ungdom
MUCF har i uppdrag att vara nationellt programkontor 
för Erasmus+ Ungdom som är EU-kommissionens pro-
gram för ungdomssamarbete. Erasmus+ Ungdom rik-
tar sig till unga mellan 13 och 30 år samt till personer 
som arbetar med unga. I programmet ingår delarna 
ungdomsutbyte, kompetensutveckling för ungdoms-
ledare, partnerskap för samarbete och projekt för att 
öka ungas delaktighet.

I år har myndigheten, förutom de två ordinarie 

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg deltog i seminariet om EU:s ungdomsdialog – EU Days i Lund den 21 september 2022. 
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ansökningsrundorna inom Erasmus+ Ungdom, haft 
en extra ansökningsrunda av medel med anledning av 
Rysslands krig i Ukraina. Fokus låg på programinrikt-
ningen som handlar om att öka ungas delaktighet. I 
2022 års sammanlagt tre ansökningsrundor har MUCF 
fått in totalt 199 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. En 
stor del av ansökningarna handlar om miljö och klimat-
förändringar, kreativitet, konst och kultur samt fysiskt 
och mentalt välmående.

Erasmus+ Ungdoms målgrupp är både unga och de 
som arbetar med unga. Genom att förmedla medel kan 
organisationer och informella grupper genomföra olika 
projekt riktade till ungdomar och ungdomsarbetare, 
vilket leder till både personlig utveckling för alla projekt-
deltagare och verksamhetsutveckling för de deltagande 
organisationerna.

Det totala antalet beviljade projekt under året är 53, 
indelade i två programområden, mobilitet och strate-
giska partnerskap. Inom programområdet mobilitet 
har myndigheten beviljat totalt 35 projektansökningar 
fördelade på tre inriktningar; 20 projekt inom ungdom-
sutbyten, fem projekt inom kompetensutveckling för 
personer som arbetar med unga, samt tre projekt för att 
öka ungas delaktighet. Medel har även beviljats till sex 
ackrediterade organisationer där projekt kan inkludera 
både ungdomsutbyten och kompetensutveckling för 
personer som arbetar med unga. Inom det nya progra-
mområdet, DiscoverEU inkluderingsprojekt, inkom en 

ansökan som kunde beviljas.
Inom programområdet strategiska partnerskap har 

myndigheten beviljat medel till 18 projektansökningar. 
Av dessa är tio ansökningar inom småskaliga partner-
skap och åtta ansökningar inom samarbetspartnerskap.

Under året har tio ackrediteringsansökningar inom 
Erasmus+ Ungdom hanterats, fyra av dessa har  
beviljats. I oktober 2022 togs ytterligare 13 ansökningar 
emot där beslut fattas i januari 2023. 

Under året har MUCF spridit kunskap och metoder 
om Erasmus+ Ungdom genom ett flertal utbildningar, 
workshops, seminarier och skrivarstugor för att nå både 
nya och tidigare ansökare. Myndigheten har också  
startat ett kommunnätverk och bjudit in till en nätverks- 
träff för att ge bättre stöd och information till kom-
muner om de möjligheter som bland annat Erasmus+ 
Ungdom olika programområden erbjuder.

Europeiska solidaritetskåren
MUCF har i uppdrag att vara programkontor för  
Europeiska solidaritetskåren som är EU-kommis-
sionens initiativ för att främja solidaritet i Europa. 
Solidaritetskårens projekt riktar sig till unga som är 
mellan 18 och 30 år gamla. Syftet med programmet är 
att bidra till ökad solidaritet i samhället, främja ungas 
aktiva medborgarskap och personliga utveckling samt 
att berika organisationer och lokalsamhällen.

Den nya programperioden 2021–2027 har medfört 

TABELL 4.2  Erasmus+ Ungdom, antal sökta och beviljade bidrag per 
delprogram samt belopp, 2020–2022. Euro och kronor
 2020 2021 2022

Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro)

Mobilitet (Ungdomsutbyten, projekt 
för att öka ungas delaktighet samt 
kompetensutveckling för personer 
som arbetar med unga) 

221 86 2 566 984 116 42 1 546 989 146 35 1 432 984

Strategiska partnerskap* 48 10 1 502 958 29 9 1 600 901 53 28 3 986 421

Strategiska partnerskap med  
anledning av covid-19**

15 3 597 743 - - -

Ungdomsdialog*** 7 3 46 845 - - - - - -

Summa Erasmus+ Ungdom 276 99 4 116 787 160 54 3 745 633 199 63 5 419 405

Ackreditering Erasmus+ Ungdom 
****

- - - 10 2 21 4 -

Beviljat (kronor) Beviljat (kronor) Beviljat (kronor)

TCA - - 803 798 1 399 727 - - 1 714 042

DiscoverEU Learning Cycle***** - - 178 156

Summa 276 99 170 56 220 67

* Ansökningsrunda 2 för 2021 är inkluderad i 2022 års siffror med 10 beviljade projekt och 1 416 421 euro, eftersom beslut togs 2022.
** Ansökningsrunda pga covid-19 med ansökningsår 2020, beslut 2021.
*** Projekt för ungdomsdialog finns ej för programperioden 2021–2027, en liknande projektform finns inom mobilitetsprojekt och 
kallas projekt för ungas delaktighet.
**** Budget som beviljas till en ackrediterad organisation är inkluderat i posten Mobilitet. Antalet sökta och beviljade ackrediteringar inklu-
deras i det totala antalet sökta och beviljade bidrag inom Erasmus+ Ungdom från och med 2022, 2021 är uppdaterat enligt samma princip.
***** DiscoverEU Learning Cycle är en ny post för år 2022.
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nya regler och en stor förändring för organisationer 
som behövde söka om sin Quality Label, den kvalitets- 
säkring som är nödvändig för organisationer som vill 
delta i volontärprojekt. MUCF:s viktigaste insatser un-
der programmets första två år har varit olika former av 
stöd till organisationerna för att behålla dem i det för-
nyade programmet. Till exempel har flera webbinarier 
hållits med information om både kvalitetskriterierna 
för Quality Label och om det nya sättet att samman-
ställa en bidragsansökan.

Under 2022 inkom 28 ansökningar inom volontär-
projekt och 9 inom solidaritetsprojekt. Det finns ett 
betydligt större intresse för volontärprojekt än soli-
daritetsprojekt. Med anledningen av kriget i Ukraina 
genomfördes en extra ansökningsrunda våren 2022 
där tre projekt hade det temat. Under 2022 har 29 
organisationer ansökt om Quality Label. 

Inom Europeiska solidaritetskåren ska MUCF  
erbjuda volontärer ankomstkurs, mitterminskurs  
och uppföljningskurs. Under 2022 har MUCF genom 
Bromma Folkhögskola anordnat sju ankomstkurser 
och sex mitterminskurser med totalt 206 deltagare. 
En uppföljningskurs genomfördes i december. Vidare 
har MUCF inom Europeiska solidaritetskårens utbild-
ningsdel NET genomfört 3 digitala utbildningar (Project 
labs) med ett trettiotal deltagare totalt. Project Lab är 
ett utbildningskoncept som MUCF erbjuder alla som 
är intresserade av att veta mer om Europeiska solida-
ritetskåren och lära sig om hur de olika programom-
rådena fungerar i praktiken. Myndigheten samarbetar 
med externa utbildningsledare som är experter på 
programmet och på metoder för icke-formellt lärande.

Eurodesk
Eurodesk syftar till att öka ungas kunskap om vilka 
möjligheter som finns i Europa att studera, arbeta och 
delta i utbytesprojekt. Detta görs genom att MUCF 
informerar, utbildar och ger relevanta verktyg till lokala 
Eurodesk-kontaktpunkter som arbetar nära unga på lo-
kal nivå. Eurodesk-kontaktpunkter har som mål att nå 
unga i sin närhet med information och inspiration om 
vilka möjligheter det finns inom EU och med Erasmus+ 
Ungdom och Europeiska solidaritetskåren. Program-
men har fokus på ungas samhällsengagemang, utveck-
ling samt inkludering.

I Sverige har Eurodesk ett nätverk som består av 
kommunala verksamheter och civilsamhällesorganisa-
tioner, totalt 15 kontaktpunkter. Genom utbildningar 
och erfarenhetsutbyten inom nätverket kan organisa-
tioner öka sin kunskap om EU-programmen Erasmus+ 
och Europeiska Solidaritetskåren för att sedan kunna 
sprida den vidare.

MUCF har tagit fram tre olika informationsblad  
till målgrupperna unga och personer som arbetar  
med unga; Euro-participation, Delta i internationella  

MUCF höll flera Quality Label-kurser år 2022 på Bromma 
Folkhögskola.

TABELL 4.3  Europeiska solidaritetskåren, 2020–2022. Euro och kronor
 2020 2021 2022

Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro)

Volontärskap 35 30 1 762 025 19 15 1 385 130 28 24 1 339 529

Praktik och jobb 2 2 13 965

Solidaritetsprojekt 4 3 25 784 5 5 33 194 9 7 63 001

Summa Europeiska Solidaritetskåren 41 35 1 801 774 24 20 1 418 324 37 31 1 402 530

Quality Label* 18 11 0 44 16 0 19 20 0

 Beviljat (kronor) Beviljat (kronor) Beviljat (kronor)

NET 2 485 424 636 302 600

(S)TEC 625 233 742 591 1 768 870

Summa 59 46 68 36 56 51

* Ansökningar om Quality Label handläggs löpande under året. Flera ansökningar som kom in 2021 beslutades 2022 och några som 
kom in 2022 beslutas först 2023.
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utbyten samt EU:s ungdomsprogram för organisa- 
tioner. 

MUCF informerar om Eurodesk på sociala medier 
och genom MUCF:s nyhetsbrev med internationell  
prägel, Vidgade vyer. Nyhetsbrevets prenumeranter  
får därigenom information som rör EU:s ungdoms- 
program och unga och EU i övrigt. I oktober och 
november genomfördes Time to Move, en årlig  
Eurodesk-kampanj där ungas möjligheter i Europa  
lyfts på lokal och europeisk nivå. I Sverige utfördes  
fyra lokala aktiviteter i Borås och i Stockholm.

Under året har Eurodesknätverket i Sverige träf-
fats digitalt vid fyra tillfällen och fysiskt vid ett tillfälle. 
Mötena har bidragit till att öka kontaktpunkternas 
kompetens. Det handlar till exempel om kunskap i att 
främja och använda EU-programmen på lokal nivå och 
att samarbeta med andra organisationer, med fokus 
på unga med begränsade möjligheter. Sammanlagt 13 
av de totalt 15 Eurodesk-kontaktpunkter har ansökt om 
projektmedel inom Erasmus+ Ungdom eller Europeiska 
solidaritetskårens de senaste tre åren.

På längre sikt räknar MUCF med att Eurodesk bidrar 
till att få ett ökat antal ansökningar inom Erasmus+ 
Ungdom och Europeiska solidaritetskåren, samt till att 
öka kvalitet i ansökningar. Detta i sin tur bidrar till att 
fler unga kan ta del av bra projekt i Sverige och i andra 
länder. Samtidigt kommer ansökande organisationer 
att på ett mer strategiskt sätt kunna involvera fler 
personer i arbetet med EU-frågor på lokal nivå, vilket 
kommer att främja organisationers och kommuners 
användande av EU-programmen i ungdomsarbetet.

DiscoverEU
MUCF har i uppdrag att sprida information om initia-
tivet DiscoverEU i Sverige. Två ansökningsrundor har 
genomförts under 2022, en på våren och en på hösten. 
Målgruppen är unga som fyller 18 år under året de 
kan resa. Under 2022 har Europeiska Kommissionen 
fördelat 1 634 biljetter till svenska ungdomar, antalet 
sökande i första rundan var 1 371 och i andra rundan  
1 476 deltagare.

MUCF ska även stödja deltagarna i deras Learning 
Cycle. I det ingår att stödja deltagarna i deras lärande 
inför resan, att genomföra en meet-up för deltagare 
samt att hålla ett event för organisationer som skulle 
kunna vara intresserade av DiscoverEU inkluderings-
insats. MUCF har bland annat skickat ett info-kit till 
samtliga deltagare som har anmält sig för ett resekort. 
I augusti genomfördes en tvådagars meet-up i Örebro 
för 19 deltagare. En meet-up är en aktivitet som alla 
länder som är med i DiscoverEU ska genomföra för de 
som vunnit ett resekort. Deltagarna ska ha möjlighet 
att anmäla sig och delta i olika länder för att kunna lära 
känna fler personer som reser genom DiscoverEU samt 
lära sig något om landet. Utvärderingen visade att 
ungdomarna var mycket nöjda och intresserade av att 
åka på fler projekt inom Erasmus+ Ungdom. 

MUCF har under 2022 fått i uppdrag att vara natio-

nellt programkontor för Erasmus+ Ungdom DiscoverEU 
inkluderingsinsats som är en del av EU-kommissionens  
program Erasmus+ Ungdom. DiscoverEU inkluderings-  
insats riktar sig till unga som är 18 år och har begrän-
sade möjligheter. Det är dock organisationer som söker 
och är ansvariga för sina deltagare som kan ha en vuxen 
med sig på resan. En ansökningsrunda har genomförts 
för detta under 2022 och enbart en ansökan har inkom-
mit. För att sprida information har MUCF genomfört 
kampanjer på Instagram och genom nyhetsbrevet  
Vidgade vyer, samt gett information vid kick-off utbild-
ningar för organisationer som blivit beviljade bidrag 
inom Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritets- 
kåren. MUCF har också informerat om DiscoverEU  
inkluderingsinsats för relevanta organisationer som 
arbetar med unga med begränsade möjligheter.

Nationell samordnare för Europaåret för  
ungdomar 2022
Under 2022 blev MUCF utsedd till samordnare för 
Europaåret för unga. Europaåret syftar till att lyfta 
fram ungas betydelse i EU och att ta vara på ungas 
erfarenheter och åsikter. Året skulle öka kunskapen, 
bygga kompetenser och visa positiva framtidsutsikter 
för unga. Dessutom skulle de möjligheter som EU-sam-
arbetet gör tillgängliga för unga bli mer kända. MUCF 
identifierade fyra mål för projektet; att skapa möjlighe-
ter för unga att träffa och skapa dialog med politiker 
och beslutsfattare, att öka förståelsen för EU:s roll i 

En meet-up för samtliga deltagare som anmält sig för resekort 
hölls under två dagar i augusti i Örebro.
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svenskt beslutsfattande, att öka kunskapen och intres-
set för de möjligheter som EU:s ungdomsprogram ger 
och att stärka ungdomsarbetet och öka statusen för 
det icke-formella lärandet. 

MUCF upprättade ett nätverk bestående av åtta ak-
törer som arbetar med unga och EU-frågor. Totalt har 
88 aktiviteter registrerats i Sverige. MUCF har antingen 
genom att vara huvudarrangör eller medarrangör 
anordnat fem större evenemang riktade mot unga. På 
varje evenemang har mellan 50 och 300 unga deltagit 
på plats eller online. En av dessa evenemang hölls på 
engelska för att även nå ut till unga utanför Sverige. 
MUCF har också deltagit vid andra aktörers arrange-
mang. Till exempel har myndigheten deltagit i konfe-
renser riktade mot fritidsledare, Europa direktkontor 
och Europaparlamentets skolambassadörsprogram 
och totalt beräknas informationen ha nått en bred 
målgrupp.

MUCF har spridit informationen om Europaåret i 
sina egna kanaler, så som nyhetsbreven, webbsänd-
ningen MUCF Idag och genom sociala medier. Under 
året har MUCF skapat en möjlighet för unga att ställa 
frågor, ge kommentarer och synpunkter kopplade 
till Europaåret för unga på MUCF:s webbplats. Varje 
inskickad fråga, kommentar eller synpunkt har knutits 
samman med EU:s ungdomsmål. De inkomna frågor-
na, kommentarerna eller synpunkterna har MUCF 
sedan använt som panelsamtalsunderlag i evenemang 
riktade mot unga.

MUCF har deltagit i planeringsgruppen för avslut-
ningskonferensen Claim the Future i Bryssel. MUCF:s 
roll har bestått i att vara stöd åt den ungdomsgrupp 
som har varit med och planerat konferensen.

Som avslutning på MUCF-dagarna 2022 bjöd MUCF 
in unga för att berätta om de olika möjligheter som 
finns för unga inom programmen Erasmus+ Ungdom 
och Europeiska solidaritetskåren. Uppdraget har 
möjliggjort att nå ut till en större målgrupp och genom 
många samarbeten med andra aktörer och uppdrag på 
MUCF har EU-frågorna tagits upp på fler agendor.

Genom att koppla EU-frågor med andra aktuella 
frågor som engagerar unga, som till exempel unga 
hbtqi-personers rättigheter, migration och integration, 
klimat och jämställdhet, har MUCF ökat förståelsen för 
EU:s roll i svenskt beslutsfattande och hur EU påverkar 
ungas vardag. Genom uppdraget har myndigheten 
ökat ungas möjligheter att komma in med synpunkter 
och ha en dialog med beslutsfattare, genom både en 
digital enkät och panelsamtal som arrangerats på olika 
platser i Sverige. 

European Knowledge Centre for Youth Policy,  
EKCYP
Partnerskapet mellan EU och Europarådet driver 
European Knowledge Centre on Youth Policy (EKCYP). 
EKCYP fungerar som en tankesmedja och forsknings-
nav kring både metoder för det ungdomsnära arbetet 
och kunskaps- och forskningssammanställningar kring 

ungdomspolitikens organisering och ungas villkor i ett 
europeiskt jämförande perspektiv.

Partnerskapet omfattar EU:s medlemmar och andra 
medlemmar av Europarådet samt grannländer i södra 
Medelhavsområdet. Vissa av aktiviteterna har ett ut-
tryckligt fokus på specifika regioner så som Östeuropa 
och Kaukasus, västra Balkan och södra Medelhavet.

Under 2022 har MUCF deltagit i symposiet ”Navi-
gating Transitions, adapting policy to young people’s 
changing realities” som Partnerskapet arrangerade i 
Tirana, Albanien. Representanter från sammanlagt 34 
länder deltog, samt representanter från den Europeiska 
kommissionen, Europarådet, OECD, European Youth 
Forum samt ett flertal forskare och civilsamhälles- 
organisationer.

Både Rysslands anfallskrig i Ukraina, coronapande-
min och den efterföljande ekonomiska krisen och  
energikrisen påverkar ungas etablering. Frågan om 
hur det europeiska samarbetet och de riktade insat-
serna på ungdomsområdet kan reformeras för att 
bättre svara mot den nya situationen genomlystes och 
diskuterades under symposiet.

Aktuella teman för EKCYP-samarbetet under 2022 
var deltagandet i genomförandet av European Youth 
Work Agenda, European Platform on Learning Mobility 
och en ny upplaga av den digitala utbildningen om 
ungdomsarbete, ungdomspolitik och ungdomsforsk-
ning (MOOC). Sverige har dock inte haft en aktiv roll i 
dessa aktiviteter.

Youth Wiki
Den Europeiska kommissionens ungdomspolitiska kun-
skapsportal Youth Wiki omfattar aktuell information 
om respektive medlemslands bidrag till den europeis-
ka ungdomspolitiken. Youth Wiki innehåller omfattan-
de beskrivningar av tio prioriterade områden. Syftet är 
att följa upp hur medlemsländerna arbetar utifrån EU:s 
ungdomsstrategi och de olika överenskommelserna, 
både inom ungdomsområden och andra samarbets-
områden som berör unga, så som utbildning, hälsa, 
kultur, arbetsmarknad och social inkludering. Målet är 
att insatserna och åtgärderna inom ungdomsområ-
det ska bygga på samlad kunskap och erfarenhet och 
därmed bli mer effektiva och träffsäkra när det gäller 
att försäkra goda levnadsförhållanden för alla unga, 
smidigare övergång från utbildning till egen försörj-
ning samt bredare delaktighet i både nationella frågor 
och EU-frågor bland unga.

MUCF ansvarar för beskrivningarna för Sveriges del 
som bland annat omfattar nationell lagstiftning, stra-
tegier, prioriteringar och initiativ på respektive område 
samt styrning och ansvarsfördelning. Under 2022 har 
MUCF uppdaterat den svenska delen av Youth Wiki-da-
tabasen och deltagit i framtagandet av komparativa 
beskrivningar under ledning av kommissionens arbets-
grupp. Teman för årets jämförelse var frivilligarbete. 
MUCF har också bidragit till artikeln The impact of the 
Covid-19 pandemic on the mental health of young 
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people. Policy responses in European countries som 
EACEA har tagit fram genom Youth Wiki-samarbetet.

En del av uppdraget från Europeiska kommissionen 
är att sprida kännedom om Youth Wiki på nationell 
nivå. MUCF har under året främst genom sociala 
medier spridit information om särskilda metoder som 
andra medlemsländer tagit fram i syfte att främja 
ungas inflytande och goda levnadsvillkor för alla unga. 
Målgruppen är bred och omfattar främst beslutsfattare 
och tjänstepersoner på statlig, regional och lokal nivå, 
samt yrkesverksamma inom ungdomsområdet. Målet 
är att de breda målgrupperna ska bli inspirerade och få 
tillgång till ny kunskap om metoder som kan användas 
i arbetet med unga, och även stimuleras till att inleda 
samverkan med andra medlemsländer både på lokal, 
regional och nationell nivå.

Övriga uppdrag 
Nordiska barn- och ungdomskommittén
MUCF representerar tillsammans med LSU Sverige i 
Nordiska barn- och ungdomskommittén (Nordbuk). 
På grund av fortsatta covid-restriktioner under våren 
har två av tre möten varit digitala. Även under detta år 
har det nordiska samarbetet begränsats på grund av 
pandemin. Norge har under året varit ordförande i det 
nordiska samarbetet.

En prioriterad fråga inom Nordbuk har varit projek-
tet om covid-19-pandemins konsekvenser för nordiska 
barn och unga. Projektet pågår mellan 2021–2024 och 
leds av Norge. Projektet omfattar bland annat analyser 
om hur beslut avseende pandemiåtgärder togs och om 
det omfattade barns och ungas perspektiv, samt om 
man beaktat FN:s konvention om barnets rättigheter 
när det gäller rätten för barn att bli hörda. Projektet 
omfattar även pandemins konsekvenser för barns och 
ungas rätt till att bli hörda och involverade i skola och 
fritid. 

Projektet om covid-19-pandemins konsekvenser för 
nordiska barn och unga planerar att arrangera årliga 
konferenser under projektets gång. Genom egen 
forskning skapar projektet en gedigen kunskapsbas 
för en debatt om behovet av systematisk involvering av 
barn och unga i beslut kring skolgång och fritid i kris- 
situationer. Under året arrangerades en tvådagars- 
konferens med över 80 deltagare, både unga och  
vuxna från samtliga nordiska länder. Under konferen-
sen framkom många brister i dialogen mellan besluts-
fattare och unga under pandemin, förslag på åtgärder 
kommer att redovisas i slutredovisningen av projektet.

En stark önskan från de unga delegaterna var att få 
möjligheten att samverka på nordisk nivå, vilket Nord-
buk ställde sig bakom att finansiera. 

MUCF har sedan det svenska ordförandeskapet i 
nordiska ministerrådet 2018 drivit projekt Nabo om 
ungas sociala inkludering i Norden. Projektet har syftat 
till att ta fram kunskap om de möjligheter och hinder 
som unga upplever kring social inkludering i de nord-
iska samhällena i dag. Projektet har samarbetat med 

forskare i alla nordiska länder och Färöarna, Grönland 
och Åland. Det har tagits fram en rapport i varje land 
och en rapport som jämför likheter och skillnader 
mellan de nordiska länderna. Projektet tog även fram 
Nabo Artbook, en populärvetenskaplig skrift där nord-
iska konstnärer tolkat citat från unga. Under året har 
MUCF slutredovisat projektet.

Barents, Joint Working Group on Youth
MUCF har i uppdrag att delta i ungdomspolitiskt 
samarbete inom Barentsregionen och i arbetsgruppen 
Working Group on Youth (WGY). WGY arbetar för att 
implementera ungdomsrekommendationerna inom 
Barents, vilket innebär att inkludera ett ungdoms- 
perspektiv även i andra arbetsgrupper som fokuserar 
på Barentsregionen. Att ungdomsperspektivet ska 
genomsyra och bli en naturlig del av arbetet i alla 
arbetsgrupper inom Barentssamarbetet ska leda till en 
förbättring av ungas levnadsvillkor, att unga har makt 
att forma sina liv samt inflytande över samhällsutveck-
lingen i Barentsregionen.

Under 2022 har MUCF deltagit i flera digitala möten; 
två WGY-möten, två nationella koordineringsmöten för 
det nationella nätverket för Barentssamarbetet och ett 
koordineringsmöte för det nationella CBSS-nätverket. 
Under dessa möten har Rysslands krig i Ukraina diskute-
rats med fokus på Rysslands suspendering från Barents-
samarbetet och hur det fortsatta samarbetet ska se ut 
när Ryssland inte längre är en deltagande aktör. Vid 
dessa möten deltog tjänstepersoner på lokal, regional 
och nationell nivå. Rysslands krig i Ukraina har lett till 
att Barentssamarbetet varit vilande under en stor del av 
2022 i väntan på beslut om Rysslands suspendering och 
de konsekvenser som situation lett till.

Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter 
och värden (CERV)
CERV-programmet (Citizens, Equality, Rights, and 
Values) är ett EU-program som har funnits sedan 
2021 och är till för att stärka medborgarna genom 
att finansiera initiativ av civilsamhället och offentli-
ga aktörer genom projektbidrag som har syfte att 
främja grundläggande mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar inom unionen. Målet är att 
implementera EU:s policys och prioriteringar inom till 
exempel jämställdhet, motverka våld mot kvinnor och 
barn, motverka diskriminering, motverka transfobi, 
främja vänortssamarbete, gemensam EU-historia 
och stärkande av EU-värden samt att säkerställa och 
garantera demokratiska samhällen. MUCF är nationell 
kontaktpunkt för CERV och ansvarar för att informera 
om programmet samt stödja svenska aktörer i ansök-
ningsprocessen.

Under 2022 har MUCF genomfört olika aktiviteter, 
bland annat webbinarium, personligt stöd till ansökare 
i form av konsultationer, upprättande av hemsida och 
broschyr, enkätutskick, nyhetsbrev och informations-
spridning via MUCF:s sociala medier. Utöver detta 
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har MUCF gett stöd till ansökare via mejl och telefon. 
En del av arbetet baseras på samverkan med andra 
aktörer som på olika sätt är aktiva i civilsamhället och i 
det offentliga.

Work plan 2021 löpte från juli 2021 till maj 2022 
och under denna period genomförde MUCF 51 event 
och nådde 1 450 deltagare. Under perioden maj 2022 
till maj 2023 löper work plan 2022 och i den planen 
förväntas MUCF genomföra minst 23 event och nå ut 
till cirka 1 300–1 400 deltagare. Under perioden maj till 
december 2022 har hittills 23 event genomförts och 
har nått ut till 680 deltagare.

Målgruppen är i huvudsak beslutsfattare och  
tjänstepersoner i civilsamhället och offentliga aktörer.

Eftersom programmet är nytt är det svårt att mäta 
effekter. Det finns även utmaningar i att följa framste-
gen som ansökare gör inom CERV på grund av GDPR 
och att EU därför inte delar med sig av all information 
till kontaktpunkterna. Det har dock framkommit att det 
under det senaste året har varit en handfull beviljade 
projekt av svenska aktörer och att flera svenska aktörer 
har agerat som samarbetspartners i projekt. Genom 
myndighetens konsultationer märker vi ett växande 
intresse för CERV. MUCF:s målsättning är att fler ska 
känna till CERV-programmet och dess finansierings-
möjligheter samt att dessa aktörer även ansöker och 
blir beviljade projektansökningar. CERV-programmet 
och dess syfte att bidra till stärkta mänskliga rättighe-
ter och demokratiska samhällen, behöver dock bli mer 
känt och få en starkare profil.

EU-kunskap
MUCF har i uppdrag att genomföra utbildnings- och 
kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunska-
pen och stärka delaktigheten hos unga i frågor om  
Europeiska unionen och dess framtid, till exempel 
inom ramen för Konferensen om Europas framtid samt 
inför Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd år 
2023.

I januari 2022 blev MUCF utnämnd till samordnare 
för Europaåret för unga 2022. Samordningsuppdraget 
för Europaåret för unga innebar flera synergier med 
uppdraget om att öka kunskapen om EU och skapade 
möjligheter för att belysa ungas delaktighet i EU-frågor 
ytterligare.

MUCF har fortsatt att arbeta för att stärka koppling-
en mellan den lokala ungdomsverksamheten och EU:s 
ungdomspolitik genom att öka kunskapen om hur EU 
fungerar och påverkar samt genom att tydliggöra vilka 
påverkansmöjligheter som finns. MUCF har också arbe-
tat för att EU-frågor ska integreras i den befintliga loka-
la ungdomsverksamheten och för att öka intresset för 
EU:s ungdomsprogram. Under hösten 2022 skapade 
MUCF ett nätverk för kommuner som är intresserade 
av att arbeta strategiskt med Erasmus+ Ungdom och 
Europeiska solidaritetskåren. Nätverket är en viktig 
aktör avseende spridning av kunskap om EU och en 
central målgrupp för spridning av MUCF:s metoder och 

material som tagits fram inom ramen för uppdraget. 
Nätverket har resulterat i fler ackrediteringsansökning-
ar inom Erasmus+ Ungdom.

MUCF har under året lanserat en handbok om 
EU:s ungdomsstrategi på lokal nivå. Handboken EU:s 
ungdomsstrategi på lokal nivå syftar till att stärka lokala 
aktörer i sitt strategiska arbete för att öka ungas delak-
tighet och specifikt ungas delaktighet i EU-frågor. MUCF 
har under året spridit de filmer om EU:s ungdomsstra-
tegi och dess huvudområden som togs fram i slutet av 
2021. Handboken om EU:s ungdomsstrategi på lokal 
nivå är ett praktiskt inslag under workshoparna med 
nätverket som består av kommuner som är intresse-
rade av att arbeta strategiskt med Erasmus+ Ungdom 
och Europeiska Solidaritetskåren. Det har skapat bättre 
förutsättningar för ett strategiskt och hållbart arbetssätt 
kring EU- och ungdomsfrågor.

Under 2022 har myndigheten uppdaterat webbut-
bildningen Prata EU som introducerar EU:s funktion,  
beslutsprocess och relation till Sverige. Ett utvecklat 
kapitel om EU:s ungdomsstrategi har lagts till. Från 
det att webbutbildningen lanserades och till och sista 
december 2022 har den fått totalt 236 registrerade 
användare. Det var något färre som registrerades sig till 
webbutbildningen under 2022 än det var 2021. De mo-
duler som deltagarna tycker är mest intressant handlar 
om EU:s uppkomst och utveckling; EU växer fram, Fred i 
stället för krig, EU och vägen framåt. Det finns också  
ett stort intresse för avsnittet om EU-programmet 
Erasmus+ Ungdom. Detta visar att vi har mött ett behov 
av mer kunskap om EU och vad EU-samarbetet erbjud-
er unga. Genom webbutbildningen kan målgruppen 
fortsätta att öka sin kunskap och därigenom bättre 
kunna vägleda unga i EU-frågor. Ytterligare en ny del 
av MUCF:s verktygslåda Prata EU är en publikation om 
EU:s miljöpolitik som kommer att ge unga en lättfattlig 
sammanfattning om EU:s roll och insatser inom miljö-
området.

Mellan april och juni 2022 pågick konsultationspe-
rioden för den nionde cykeln av EU:s ungdomsdialog. 
Tillsammans med LSU, som ansvarar för genomför-
andet av EU:s ungdomsdialog i Sverige, bjöd MUCF in 
organisationer för utbildning om EU:s ungdomsdialog 
och om metoden lokal demokrativerkstad som syftar till 
att inkludera fler unga runt om i Sverige i EU:s konsulta-
tionsprocess för unga. Utbildningarna resulterade i att 
fler lokala unga deltog i EU:s ungdomsdialog än tidiga-
re. Totalt deltog fyra organisationer och 195 unga.

Under två seminarier som MUCF arrangerade under 
Almedalsveckan 2022 lyftes frågor om ungas kunskap 
om EU och om medias roll att sprida information till 
unga om EU inför valet 2022. MUCF har också spridit  
information om konferensen om Europas framtid. 
Genom olika interna samarbeten har MUCF stärkt 
EU-dimensionen i flera insatser, nått ut till en bredare 
målgrupp och satt ungas demokratiska deltagande i 
EU-frågor på fler agendor.
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Uppdrag
MUCF har under 2022 haft i uppdrag att fördela 11 
statsbidrag i form av organisationsbidrag, projekt- 
bidrag och verksamhetsbidrag:

Organisationsbidrag
• Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer 

(förordning 2011:65)
• Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk 

grund (förordning 2008:63)
• Statsbidrag till organisationer för homosexuella, 

bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck (förordning 
2008:349)

• Statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa 
organisationer som bedriver verksamhet som riktar 
sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer 
(förordning 2022:145) 

• Statsbidrag till vissa organisationer som arbetar 
med mottagandet av människor från Ukraina som 
söker skydd i Sverige (förordning 2022:1212)

Projektbidrag
• Statsbidrag för att stödja barn och ungas 

självständiga organisering och inflytande i 
samhället (förordning 2011:65)

• Statsbidrag till verksamheter som motverkar rasism 
och andra former av intolerans (förordning 2008:62)

• Statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin 
(förordning 2020:26) 

• Statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser 
för unga hbtqi-personer (förordning 2021:227)

• Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till 
romer (förordning 2022:118)

Verksamhetsbidrag
• Statligt stöd för verksamhet som förebygger och 

motverkar diskriminering (förordning 2002:989)

Om redovisning av bidrag
Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheter som har ärendeslag 
som omfattar ett stort antal ärenden redovisa antal 
och styckkostnad för handläggning av dessa ärenden. 
Om det är möjligt och relevant bör information 
om handläggningstid och ärendebalanser ingå i 

resultatredovisningen. Även kvalitet bör redovisas, om 
myndigheten bedömer det som väsentlig information.

MUCF:s redovisning enligt reglerna ovan gäller 
myndighetens beslut om statsbidrag. Myndigheten 
delar in besluten i ärendetyperna beslut om organisa-
tionsbidrag och beslut om projekt- och verksamhets-
bidrag. Bidragsgivningen är en del av myndighetens 
arbete inom både ungdomspolitik och politiken för det 
civila samhället. Den redovisas dock samlad i detta  
kapitel för att kunna förmedla en helhetsbild av arbetet.

Redovisningen inleds med en övergripande analys 
av myndighetens resultat. Därefter ges en beskrivning 
av statsbidragens användning och effekter, följd av en 
samlad översikt över vilka statsbidrag som har ingått i 
de två ärendetyperna 2022, antal beslut i ansökningar 
om bidrag samt beviljade bidrag. Vidare presenteras  
arbetet med kvalitet i bidragshanteringen. Redovisning-
en avslutas med en beskrivning av bidragens kost-
nader. I redovisningen av bidragens kostnader ingår 
även de bidrag som redovisas i kapitel 4 Internationellt 
samarbete och mobilitet. 

Översikten över antal sökta och beviljade organisa-
tionsbidrag (tabell 5.1) samt över projekt- och verk-
samhetsbidrag (tabell 5.2) inkluderar inte slutrapporter 
som handlagts under året. Slutrapporter är dock 
inkluderade i presentationen av bidragshanteringens 
kostnader (tabell 5.4–5.7). I ärendehanteringen inom 
handläggningen av bidrag ingår hela arbetsprocessen 
runt bidragen, från information om bidragen till beslut 
om ansökningar och beslut om inlämnade slutrap- 
porter. En korrekt bild av bidragens kostnader uppstår 
därför först när hela arbetsprocessen omfattas.

I regleringsbrevet för 2022 anges att MUCF ska 
redovisa uppgifter om vilka ideella organisationer 
som får organisationsbidrag respektive projektbidrag. 
Redovisningen ska också innehålla en samlad upp-
ställning av antalet bidragsgrundande medlemmar 
fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda 
skäl mot detta. Denna redovisning finns i kapitlet  
Återrapportering bidrag.

Resultatanalys
MUCF har som mål att bidragshanteringen ska vara 
effektiv, rättssäker och hålla hög kvalitet. Statliga 
medel ska gå till rätt syfte och ändamål. Myndighetens 
samlade bedömning är att bidragshanteringen har 
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genomförts på ett tillfredsställande sätt under 2022. 
Uppföljningen och kontrollen av bidragsgivningen 
har utvecklats och ökat. Risken för att bidragsmedel 
används fel har reducerats. MUCF har utfört sitt 
uppdrag med god kvalitet och mottagit uppskattande 
återkoppling från bidragens målgrupper.

För att utveckla kontrollerna och säkerställa kvali-
teten i bidragsgivningen har MUCF vidtagit flera olika 
åtgärder. Ökade kontrollinsatser kan innebära både 
för- och nackdelar för civilsamhället. Ökad kontroll kan 
innebära en administrativ börda som tar resurser från 
annan verksamhet. Men ökad kontroll och uppföljning 
kan också vara positivt för organisationerna, efter-
som det blir tydligare vilka krav som gäller inom olika 
bidrag och att bidragens legitimitet stärks om bidragen 
används på rätt sätt. MUCF har under året mottagit 
återkoppling från civilsamhällesorganisationer som 
anger att tydligheten i bidragsgivningen har ökat. 

De flesta ideella organisationer som söker bidrag 
hos MUCF lever upp till demokrativillkor och andra  
krav som ställs på bidragssökande organisationer. 
Dock är det några få organisationer som inte lyckats  
åtgärda de brister som myndigheten påpekat i hand-
läggningen. MUCF avser att fortsätta dialogen med 
civilsamhället kring bidragsfrågor, med syftet att stärka 
civilsamhällets förutsättningar och möjligheter att 
verka.

Samverkan mellan bidragsgivande myndigheter 
har ökat och förväntas öka de nästkommande åren. 
Under året har MUCF träffat flera andra myndigheter 
för dialog, erfarenhetsutbyten och samsyn runt frågor 
som kontroll, demokrativillkor och ekonomi. 

MUCF har under året arbetat aktivt med att förbättra 
uppföljningen av vilka effekter bidragen ger för de 
bidragsmottagande organisationerna och deras mål-
grupper. I arbetet ingår myndighetens medverkan i två 
nätverk för bidragsgivande myndigheter där temat är 

resultat- och effektmätning av statsbidrag. Därutöver 
har MUCF i samverkan med antidiskriminerings- 
verksamheterna påbörjat en utveckling av resultat- 
rapporteringen inom verksamhetsbidraget. Vidare har 
myndigheten förtydligat riktlinjerna inom projekt- 
bidragen när det gäller målformuleringar och organi-
sationernas effektmätning av projekten. Arbetet med 
förbättrad effekt- och resultatuppföljning av bidragen 
kommer att utvecklas ytterligare under kommande år.

Ta fram kunskap
MUCF har tagit fram fyra rapporter om hur de bidrag 
som myndigheten fördelar har använts. Rapporterna 
bygger på slutredovisningar som handlades av 
myndigheten under 2021.

• Organisationsbidragens användning och effekter 2022
• Projektbidragens användning och effekter 2022
• Antidiskrimineringsverksamheter 2022
• Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer 

som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta 
situationer 2021

Sprida kunskap
MUCF har under 2022 publicerat ett webbinarium på 
myndighetens hemsida för att sprida information om 
statsbidrag. Antal visningar av webbinariet var 670.

Utöver det har myndigheten deltagit på tre arrang-
emang i regi av andra aktörer. Det första arrangerades 
av Västra Götalandsregionen tillsammans med Läns- 
styrelsen i Västra Götalands län. Det andra arrange- 
rades av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning i  
Stockholm. Det tredje arrangerades av ABF i Stockholm. 
Den primära målgruppen har varit civilsamhälles- 
organisationer. Myndigheten bedömer att drygt 400 
personer nåtts av informationen vid de olika arrange-
mangen.

Återrapportering av tre statsbidrag  

till ideella organisationer

 

Organisationsbidragens  

användning och effekter 2022
Bidrag med  
anledning av covid-19
till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021
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På MUCF:s hemsida publiceras rapporter om stats-
bidragens användning och effekter. Rapporterna är 
huvudsakligen ämnade för Regeringskansliet. Några av 
rapporterna laddades dock ned från hemsidan under 
året. Rapporten Organisationsbidragens användning 
och effekter 2022 laddades ned 79 gånger och rap- 
porten Projektbidragens användning och effekter 2022 
laddades ned 78 gånger. Därtill har 2021 och 2022 års 
publikationer spridits i 312 exemplar.

Samverkan
Myndigheten har under 2022 haft dialog med Social-
styrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Allmänna arvs-
fonden, Skolverket och Skatteverket om bidragsfrågor. 
Ekobrottsmyndigheten har utbildat myndigheten i 
frågor som rör ekonomisk brottslighet och MUCF har 
också medverkat i temadagar om penningtvätt arrang-
erat av Center mot våldsbejakande extremism. MUCF 
har även samverkat med civilsamhällesorganisationer, 
bland annat träffat antidiskrimineringsverksamheter 
i digitala möten för utveckling av hur verksamheterna 
återrapporterar sitt arbete till myndigheten. Myndig- 
heten har också under året träffat Scouterna i ett 
dialogmöte om fördelningsnycklar för tilldelning av 
bidrag.

För att möta civilsamhällets önskemål om ett enk-
lare sätt att redovisa sina kostnader i projektansökan 
har MUCF inlett ett arbete med att utreda möjlighe-
terna att införa en schablon för OH-kostnader. I detta 
arbete har MUCF inhämtat information från andra 
bidragsgivande myndigheter, så som Jordbruksverket, 
Sida, Allmänna arvsfonden, Jämställdhetsmyndigheten, 
Socialstyrelsen, ESF-rådet och Tillväxtverket. MUCF 
ingår också i en arbetsgrupp med andra myndigheter 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, Arbetsförmedlingen 
och Kriminalvården) för att se över riktlinjer gällande 
OH-kostnader.

För att säkerställa en rättvis och korrekt bidrags-
givning till civilsamhällets organisationer vad avser 
organisationsbidrag har MUCF inlett ett arbete med 
översyn av de revisorsintyg som ligger till grund för 
myndighetens bedömning vid granskningen av bi-
dragssökande organisationer. I detta arbete samverkar 
MUCF med Myndigheten för stöd till trossamfund.

Bidra till statlig samordning
MUCF ingår i ett nätverk med representanter från  
olika bidragsgivande myndigheter och andra bidrags-
givande aktörer. Syftet med nätverket är att samverka 
kring bidragsfrågor. Där medverkar bland annat 
Allmänna arvsfonden, Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen. I nätverket diskuteras relevanta teman 
för bidragsgivning, såsom villkor för bidragsgivningen, 
budgetfrågor och hantering av OH-kostnader i  
bidragsprocessen. 

Myndigheten medverkar också i ytterligare två  
nätverk; ett chefs- och ett handläggarnätverk för  

resultat- och effektmätning av statsbidrag. Dessa  
beskrivs i kapitel Politiken för det civila samhället. 

MUCF har under året besökt andra myndigheter 
för att bidra till statlig samordning. Myndigheten har 
besökt Allmänna arvsfonden för ett erfarenhetsutbyte 
kring kontroll i bidragshanteringen, samt Jämställd-
hetsmyndigheten för att diskutera gemensamma 
frågor. Utöver det har myndigheten lett ett erfaren-
hetsutbyte med Allmänna arvsfonden, Jämställd- 
hetsmyndigheten och Myndigheten för stöd till tros-
samfund för att diskutera myndigheternas arbete med 
uppföljning av bidrag och demokrativillkor.

Resultatbedömning
Den egenrapportering som mottagarna av bidragen 
ger till MUCF i slutrapporter och intervjuer visar att 
bidragen ger resultat. 

Organisationsbidragen når på flera sätt upp till 
intentionerna i bidragsförordningarna, till exempel att 
stärka etniska organisationers egna initiativ, hbtq- 
personers ställning samt barns och ungas inflytande i 
samhället. Mottagarna av projektstöd redovisar att det 
har skapats bestående förändringar för målgruppen, 
att projekten givit upphov till mötesplatser och nätverk 
som består över tid, att arbetssätt förbättrats och att 
verksamheten kommer att fortsätta när projektets 
finansiering är slut. Projekten har också lett till ökad 
kunskap om en speciell målgrupp eller verksamhet 
inom projektet och till att nya medlemmar organiserats.

De antidiskrimineringsverksamheter som mottagit 
verksamhetsbidrag uppger bland annat att individer 
som utsatts för diskriminering har fått upprättelse och 
att brister uppmärksammats i organisationer, vilket lett 
till strukturella förändringar och att åtgärder vidtagits 
för att undvika framtida diskriminering. Utbildningstill-
fällen har spridit kunskap om diskriminering och förslag 
för att motverka och förebygga diskriminering har 
förverkligats till följd av framgångsrik opinionsbildning.

Under 2021 och 2022 har MUCF fördelat organi-
sationsbidrag med anledning av covid-19 till organi-
sationer som arbetar med människor i socialt särskilt 
utsatta situationer. Bidraget har skapat förutsättningar 
att anpassa verksamheter efter rådande situation.  
Organisationerna har kunnat möta de ökade behov 
som pandemin gav upphov till. Människor i socialt 
utsatta situationer blev fler och många som levde i 
utsatthet innan pandemin hamnade i allt svårare situa-
tion på grund av att samhället på många sätt stängdes 
ned, men med bidragets hjälp har många fortsatt att få 
de mest basala behoven tillgodosedda.

MUCF:s årliga rapportering av organisations- 
bidragens, projektbidragens och verksamhetsbidra-
gets användning och effekter ger en bild av bidragens 
resultat. Myndigheten har under 2022 påbörjat ett 
utvecklingsarbete för att få bättre kunskap om hur 
bidragen används och vilka effekter de leder till.

Se avsnitt Bidragens användning och effekter för en 
fördjupad presentation av detta.
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MUCF har handlagt nya bidrag med högre krav på 
effektivitet i handläggningen
MUCF har under året fördelat nära 594 miljoner kronor 
i statsbidrag, vilket är en ökning med drygt 81 miljoner 
kronor jämfört med 2021. Det togs 834 beslut om 
ansökningar om organisationsbidrag, projekt- eller 
verksamhetsbidrag för budgetåret 2022 samt 225 
beslut om slutrapporter, totalt 1 059 beslut. Detta är 
en minskning på 59 beslut jämfört med 2021 (1 118 
beslut).

Ett av de viktigaste prestationerna 2022 var att 
MUCF fördelade organisationsbidrag med anledning 
av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verk-
samhet som riktar sig till människor i socialt särskilt 
utsatta situationer. Uppdraget var att fördela 48 res-
pektive 30 miljoner kronor i två separata utlysningar. 
Tidsplanen var snäv men bidraget har hanterats på ett 
effektivt och tillfredställande sätt samt nått ut till rätt 
målgrupp.

Utöver det fördelade MUCF också statsbidrag till 
vissa organisationer som arbetar med mottagande 
av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige, 
enligt förordning (2022:1212). I en första omgång beta-
lades 30 miljoner ut till Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, 
Svenska Röda Korset och Sveriges kristna råd. I en an-
dra omgång genomfördes en utlysning där organisa-
tioner fick ansöka om 68,8 miljoner kronor. Även detta 
bidrag hanterades skyndsamt men tillfredsställande.

En beskrivning av de nationella bidragen finns i av-
snittet Organisationsbidrag, projektbidrag och verksam-
hetsbidrag, de internationella bidragen finns i kapitlet 
Internationellt samarbete och mobilitet. En samlad  
översikt över antal ansökningar och slutrapporter finns  
i avsnitt Kostnader för administrationen av bidrag.

Kostnaderna för bidragshanteringen har ökat – och 
kommer fortsätta öka 
Kostnaderna för MUCF:s hantering av bidrag har ökat 
ytterligare från 2021 till 2022. Även under 2022 har 
myndigheten hanterat tillfälliga bidrag som bidrar till 
att öka kostnaderna då söktrycket på dessa bidrag 
fortsatt är högt.

MUCF har under 2022 arbetat aktivt med att öka 
kvaliteten i bidragsgivningen vilket har inneburit högre 
kostnader för bland annat externa utredningar, utöka-
de kontroller samt personal – bland annat i form av ny 
kompetens.

Kostnaden för bidragshanteringen förväntas 
öka ytterligare de kommande åren då arbetet med 
kontroller måste fortsätta utvecklas. Under 2022 har 
en uppföljningsgrupp arbetat med att stärka kontroll, 
kvalitet och resultatuppföljning av bidragen för att 
säkerställa att de statliga medlen går till rätt ändamål 
och syfte. Det har påbörjats ett arbete med utveckling 
av preventiva åtgärder i form av bland annat ökade in-
formationsinsatser och dialog för att civilsamhället ska 
få rätt förutsättningar att kunna redovisa och hantera 
bidragen.

I avsnittet Kostnader för administrationen av bidrag 
finns en närmre beskrivning av bidragens kostnader.

MUCF har utvecklat kvaliteten och kontrollen i 
bidragsgivningen
MUCF fick 2022 ett ökat anslag på sju miljoner kronor 
för att stärka arbetet med bidragshantering. Under 
året har MUCF tagit fram en uppföljningsplan som 
identifierar risker i bidragshanteringen och beskriver 
åtgärder för att kontrollera och hantera riskerna. 
Planen grundar sig bland annat på de iakttagelser 
som Riksrevisionen gjorde med anledning av myndig-
hetens bidragsgivning 2020 och som presenterades i 
Riksrevisionens rapport 2021. Myndigheten har under 
året arbetat aktivt med genomförande av uppfölj-
ningsplanen. Arbetet med kontroller har utökats 
och vidareutvecklats genom bland annat granskning 
av medlemsuppgifter och system, utökad lokal 
granskning, ökad tydlighet i beslutsskrivning, förstärkt 
ekonomisk och juridisk kompetens samt utökade 
verksamhetsbesök och skrivbordskontroller.

För att öka tydligheten av begreppet demokra-
tisk uppbyggnad tog myndigheten fram ett rättsligt 
ställningstagande till stöd vid handläggning av de olika 
bidragen. Det rättsliga ställningstagandet tydliggör 
även för civilsamhället vilka krav MUCF ställer på en 
bidragssökande organisation för att bedöma den som 
demokratiskt uppbyggd. Ställningstagandet togs fram 
genom att samla den rättsliga praxis som finns runt 
begreppet. Arbetet genomfördes i samråd med andra 
myndigheter, juridisk expertis samt civilsamhällets 
organisationer.

MUCF:s ökade samarbete och erfarenhetsutbyte 
med andra bidragsgivande myndigheter har resulterat 
i en stärkt samsyn kring frågor som ekonomi, demo-
krativillkor och kontroll i bidragsgivningen.

Ytterligare information om detta finns i avsnittet 
Kvalitet i bidragshanteringen. 

Bidragets målgrupper är nöjda men MUCF arbetar 
för att förbättra nöjdheten
I MUCF:s årliga målgruppsundersökning kartlägger 
myndigheten bidragssökande organisationers uppfatt-
ningar om bidragshanteringen. Svaren på frågor om 
bidragshanteringens tillgänglighet, rättssäkerhet och 
effektivitet samlas i ett index. Indexet visar att mål-
grupperna, efter flera år av en nedåtgående trend, blev 
mer positiva till MUCF:s arbete med bidragen under 
2021. Under 2022 sjönk det sammanvägda indexet 
något jämfört med 2021, från 88 procent till 83 procent 
nöjda svarande. 

En viktig faktor för organisationernas nöjdhet är 
att de förstår handläggningsprocessen. I syfte att öka 
tydligheten runt handläggningen har MUCF därför  
under året påbörjat en dialog med organisationerna 
runt frågor och funderingar som framkommit i mål-
gruppsundersökningen. 

MUCF har också arbetat med klarspråk och inte 
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minst klargörande information i beslut samt förtyd-
ligad information om generella villkor för bidragen, 
bland annat i form av det rättsliga ställningstagandet.

Målgruppsundersökningen beskrivs vidare i avsnit-
tet Kvalitet i bidragshanteringen.

Bidragens användning och 
effekter
Målet för politiken för det civila samhället är att för-
bättra villkoren för det civila samhället som en central 
del av demokratin. Detta ska bland annat ske genom 
att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra 
människor delaktiga, samt genom att stärka det civila 
samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutveck-
lingen och välfärden. Statsbidrag är ett sätt att stärka 
det civila samhällets förutsättningar.

MUCF tar varje år fram rapporter till regeringen om 
organisationsbidragens, projektbidragens och verk-
samhetsbidragets användning och effekter. Följande 
rapporter sammanfattas här:

• Organisationsbidragens användning och effekter 
2022

• Projektbidragens användning och effekter 2022
• Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer 

som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta 
situationer 2021

Rapporterna baseras på återrapportering från 
organisationerna som godkänts av myndigheten, 
vilket innebär en viss eftersläpning i vilket bidragsår 
som redovisas. Nedanstående kapitel visar därför 
bidragens användning och effekter för verksamhetsår 
2020, förutom kapitlet om bidraget med anledning av 
covid-19 som beskriver verksamhetsår 2021.

Kapitlet om verksamhetsbidrag till antidiskrimine-
ringsverksamheter grundar sig på underlag till rappor-
ten Antidiskrimineringsverksamheter 2023. Rapporten 
hade inte publicerats vid utgången av 2022, men statis-
tiken är insamlad och beskriver verksamhetsår 2021.

MUCF har under 2022 påbörjat ett arbete med att 
fördjupa kunskapen om hur bidragen används och vil-
ka effekter de leder till. Myndigheten har bland annat 
vidareutvecklat ansöknings- och slutrapporteringssys-
temen för projekt- och verksamhetsbidrag i syfte att 
på ett bättre sätt samla in information om bidragens 
effekter. Rapporterna har under året också fått ett 
tydligare effektfokus.

Organisationsbidrag
De årliga organisationsbidragen till barn- och ung-
domsorganisationer, organisationer bildade på etnisk 
grund och hbtq-organisationer har en särskilt viktig 
betydelse för organisationers roll som röstbärare, 
opinionsbildare och granskare av den offentliga makt-
utövningen. Detta eftersom organisationsbidragen styr 

organisationerna i lägre grad än andra bidragsformer, 
såsom verksamhets- och projektbidrag.

Organisationerna själva anger att organisationsbi-
dragen är mycket viktiga för deras existens och deras 
möjlighet att bedriva löpande verksamhet. Bidragen 
utgör mer än hälften av organisationernas totala 
intäkter. För etniska organisationer utgjorde stödet i 
genomsnitt 77 procent av de totala intäkterna under 
2020 (70 procent 2019 och 2018), för hbtq-organisatio-
nerna handlade det om 70 procent (71 procent 2019 
och 70 procent 2018) och för barn- och ungdomsorga-
nisationerna utgjorde stödet i genomsnitt 65 procent 
(58 procent 2019 och 2018).

Organisationerna uppger att de har en bred verk-
samhet och intar en mångfald av roller och ansvar. 
Bidraget är viktigt för organisationernas stabilitet och 
en viktig förutsättning för att lokalföreningar ska kun-
na bedriva verksamhet. Organisationerna själva har 
angett följande resultat och effekter:

• Ökat självförtroende samt minskad känsla av 
utanförskap och ensamhet hos medlemmar.

• Ökad trygghet och livslust hos medlemmar.
• Ökad kunskap och utvecklat ansvarstagande hos 

unga medlemmar.
• Stärkt identitet, språk och kultur bland medlemmar.
• Förbättrad integration.
• Utökat antal medlemmar i vissa organisationer.
• Förbättrad livskvalitet för medlemmar.
• Medlemmar känner sig trygga och välkomna.
• Kontinuitet och stabilitet i organisationernas 

verksamhet.
• Lokalföreningar kan existera och utveckla sin 

verksamhet.
• Organisationerna har kapacitet att ansöka om 

bidrag för, och genomföra, projekt.
• Medlemmar får förenings- och demokratikunskap.
• Medlemmar integreras i det svenska 

samhällssystemet.
• Medlemmar utvecklar kompetenser 

såsom ansvarstagande, ledaregenskaper, 
samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.

• Ungdomar tar vara på sina rättigheter och tar egna 
initiativ för att påverka samhället.

• Medlemmars förtroende för samhället och tilltro till 
förmågan att skapa samhällsförändring ökar.

• Medlemmar utvecklar demokratiska värderingar om 
bland annat jämlikhet och jämställdhet.

• Medlemmar kan delta i organisationens verksamhet 
oavsett ekonomiska förutsättningar eller funktion.

• Organisationernas verksamhet tillgängliggörs i 
glesbygder.

• Medlemmar känner sig motiverade att delta i det 
svenska samhället.

• Medlemmar känner en säkerhet och en gemenskap 
i den egna kulturen vilket ger upphov till en 
öppenhet för andra kulturer och ett demokratiskt 
tänkande.
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De effekter som organisationerna beskriver är oftast 
svåra att mäta. De kan också vara svåra att direkt 
koppla till en enskild organisations verksamhet. 
Organisationen kan fortfarande ha spelat en viktig roll 
för sina målgrupper eller i samhällsutvecklingen, men 
exakt vilken roll en viss organisation spelat kommer 
sannolikt alltid vara svårt att fastställa.

En enskild person kan vara medlem i flera organi-
sationer och i flera medlemsföreningar inom samma 
organisation vilket gör siffran ungefärlig, men MUCF 
bedömer att det 2020 var knappt 700 000 medlemmar 
som indirekt fick ta del av de bidrag som fördelas till 
barn- och ungdomsorganisationer, organisationer bil- 
dade på etnisk grund och hbtq-organisationer. År 2019 
var samma siffra 898 000 medlemmar och år 2018 var 
siffran 890 000 medlemmar. Nedgången i medlems-
antalet beror sannolikt på covid-19 som hade stor 
inverkan på organisationernas möjlighet att engagera 
medlemmar. Av de 700 000 medlemmarna som orga-
niserades 2020 var drygt 580 000 medlemmar inom 
barn- och ungdomsorganisationerna i åldersspannet 
6–25 år, knappt 95 000 var medlemmar inom de etnis-
ka organisationerna och drygt 10 000 var medlemmar i 
hbtq-organisationerna.

Bland de bidragsgrundande i barn- och ungdomsor-
ganisationerna, där det finns information om kön, är 
50 procent tjejer och 48 procent killar. Därtill har 0,4 
procent angivit annan könstillhörighet och för en pro-
cent är könstillhörigheten okänd. För 30 procent av det 
totala antalet redovisade medlemmar saknas statistik 
uppdelad på kön.

Bland medlemmarna i de etniska organisationerna, 
är 47 procent kvinnor och 45 procent män (sju pro-
cent är dock okända). När det gäller medlemmarna 
i hbtq-organisationer så är gränsdragningen mellan 
olika kön inte alltid relevant och könstillhörighet kan 
vara en uppgift som dessa organisationer ogärna för 
register över. Frågan kan också vara svår att ställa 
till medlemmarna ur ett hbtq-perspektiv. Av dessa 
anledningar uppgår andelen medlemmar där uppgift 
om kön saknas till 67 procent. 14 procent av medlem-
marna är kvinnor, 17 procent män och två procent har 
annan könstillhörighet. 

Sammantaget ser MUCF att organisationsbidragen 
på flera sätt når upp till intentionerna i bidragsförord-
ningarna, till exempel att stärka etniska organisatio-
ners egna initiativ, hbtq-personers ställning samt barns 
och ungas inflytande i samhället.

Under 2021 och 2022 har MUCF också fördelat orga-
nisationsbidrag med anledning av covid-19 till organi-
sationer som arbetar med människor i socialt särskilt 
utsatta situationer.

Bidraget har använts för att hjälpa och stödja 
samhällets allra mest utsatta. Det har bland annat gått 
till att anordna sovplatser för dem som inte har ett 
hem, gett något att äta till dem som inte har mat för 
dagen, hjälpt människor att bibehålla en grundläggan-
de hygien samt hjälpt utsatta att få rätt vård. Det har 

också använts till att sprida information om vaccin och 
smittbegränsning samt till psykosocialt stöd.

I och med bidraget har organisationerna kunnat 
möta de ökade behov som pandemin gav upphov 
till. De utsatta målgrupperna blev under pandemin 
större och än mer utsatta, men med bidragets hjälp 
har de kunnat fortsätta få de mest basala behoven 
tillgodosedda. Flera av organisationerna har arbetat 
med regelbundna informationstillfällen om gällande 
rekommendationer och smittspridning, slagit hål på 
konspirationsteorier samt lotsat vidare personer till 
relevanta aktörer för vaccin och vård. Ytterligare en 
aspekt är att behoven inte bara ökat utan även föränd-
rats. Bidraget har gett möjlighet att anpassa verksam-
heter efter rådande situation och pandemirestriktioner 
genom ökad digitalisering, fler samtal med personer 
i isolering, intensifierad informationsspridning, mer 
omfattande hygienrutiner samt större fysiskt avstånd 
mellan individer i lokalerna. 

Projektbidrag
Till skillnad från organisationsbidrag fördelas projekt-
bidrag till särskilda ändamål och verksamheter som 
begränsas av tydligt angivna projektmål och tidsramar. 
Sammantaget bedöms både användningen och de 
effekter som organisationerna har rapporterat in till 
myndigheten ligga i linje med projektbidragens syften.

Det är vanligt att bidragssökande organisationer 
ansöker om medel för fleråriga projekt. Många organi-
sationer vill arbeta långsiktigt och metodiskt över flera 
år där en plan för spridning av resultaten ofta ingår.  
MUCF kan däremot inte ge bidrag för mer än ett år i  
taget eftersom medel tilldelas myndigheten på årsbasis.

De vanligaste resultaten i samtliga projektstöd är 
att organisationen finner att det skapar bestående 
förändringar för målgruppen och att projekten skapat 
mötesplatser eller nätverk som består över tid. Andra 
effekter som lyfts fram är att projekten utvecklat eller 
förbättrat arbetssätt eller metoder och att de har 
skapat verksamhet som kommer att fortsätta när pro-
jektets finansiering är slut. Projekten har också lett till 
ökad kunskap om en speciell målgrupp eller verksam-
het inom projektet och till att nya medlemmar orga-
niserats. Myndigheten bedömer att flera av utfallen 
tydligt indikerar att projekten resulterat i långsiktiga 
effekter. Det kan därmed argumenteras för att projekt-
bidragen bidrar till förändringar i samhället i stort, och 
inte bara förändringar inom det specifika projektet.

Verksamhetsbidrag till 
antidiskrimineringsverksamheter
Antidiskrimineringsbyråerna ansöker om verksam-
hetsbidrag för att driva verksamhet vars syfte är att 
förebygga och motverka diskriminering inom samtliga 
sju diskrimineringsgrunder. Verksamheten ska bedri-
vas genom att ge gratis rådgivning och information till 
privatpersoner om hur de kan ta till vara sina rättighe-
ter. Verksamheten ska också driva opinionsbildning, 
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arrangera kurser och seminarier samt att ge allmän 
information och rådgivning. Nedanstående redogö-
relse beskriver antidiskrimineringsverksamheternas 
verksamhet år 2021.

Antidiskrimineringsverksamheterna hanterade 
under 2021 drygt 1 427 individärenden (1 564 ärenden 
2019 och 1 560 ärenden 2020) och nådde cirka 157 520 
personer (117 000 år 2020) genom bland annat utbild-
ningar, kurser, allmän rådgivning och övriga informa-
tionsaktiviteter.

Verksamhetsbidraget till antidiskrimineringsbyrå-
erna är av stor vikt för deras existens och verksamhet. 
MUCF bedömer att både användningen av bidraget 
och de effekter som organisationerna själva uppskat-
tar att deras verksamheter leder till ligger i linje med 
bidragets syfte. Med hjälp av bidraget har antidiskrimi-
neringsverksamheterna tillhandahållit rådgivning och 
stöd till enskilda, kompetensutveckling och utbildning 
samt opinionsbildning. Insatserna har givit upphov till 
följande kortsiktiga effekter:

Rådgivning och stöd till enskilda
• Individer som utsatts för diskriminering får 

upprättelse.
• När diskriminerade individer får upprättelse 

bibehålls förtroendet för demokratin hos de berörda 
individerna.

• Brister uppmärksammas i organisationer, vilket 
leder till strukturella förändringar och ökad kunskap 
om diskriminering samt att åtgärder vidtas för att 
undvika framtida diskriminering.

• Framgångsrika diskrimineringsärenden ger 
diskrimineringsfrågor medialt utrymme, vilket gör 
att fler får kunskap om att stöd finns att få.

Kompetensutveckling och utbildning
• Utbildningsmaterial används av andra aktörer än 

enbart byråerna.
• Utbildningstillfällen sprider kunskap om 

diskriminering och om hur diskrimineringsärenden 
kan hanteras för att individer ska få upprättelse.

• Utbildningstillfällen bidrar också till att till att 
fler får kännedom om att antidiskriminerings- 
verksamheterna finns. Det gör att personer som 
utsätts för diskriminering lättare kan få stöd.

Opinionsbildning
• Antidiskrimineringsverksamheternas synlighet 

i media gör att brister på temat diskriminering 
uppmärksammas.

• Antidiskrimineringsverksamheternas förslag 
förverkligas.

• Aktörer på lokal nivå börjar arbeta mot 
diskriminering.

Dessa kortsiktiga effekter bedöms kunna leda till 
långsiktiga effekter såsom att diskriminering har 
motverkats och förebyggts.

Organisationsbidrag, 
projektbidrag och 
verksamhetsbidrag
Syftet för varje bidragsform anges i de förordningar 
som styr bidragsgivningen. För organisationsstöden 
är intentionen att stödja själva organiseringen samt 
organisationernas initiativ och verksamhet utifrån olika 
ändamål. För projektbidragen och verksamhetsbidra-
gen är avsikten att främja eller stärka arbetet inom 
ramen för de specifika syften som förordningarna 
anger. Det kan till exempel handla om att främja ungas 
självständiga organisering och inflytande i samhället. 
Det kan också handla om att motverka rasism eller 
liknande former av intolerans eller att stärka demokra-
tin. Projektbidragen är avgränsade i tid och fördelas 
vanligtvis till en insats som skiljer sig från organisa-
tionens ordinarie verksamhet. Verksamhetsbidraget 
fördelas i stället till löpande arbete inom en specifik 
verksamhet.

Organisationsbidrag
Organisationer som verkar på nationell nivå kan söka 
organisationsbidrag för sin löpande basverksamhet. 
Under 2022 kunde organisationsbidrag sökas utifrån 
tre olika förordningar: förordning (2008:63) om 
statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund, 
förordning (2008:349) om statsbidrag till organisa-
tioner för homosexuella, bisexuella, transsexuella 
eller personer med könsöverskridande identitet eller 
uttryck, samt förordning (2011:65) om statsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer.

Därtill fördelade MUCF bidrag enligt förordning 
(2022:145) om statsbidrag med anledning av covid-19 
till vissa organisationer som bedriver verksamhet som 
riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situa-
tioner. Det framgår av förordningen att statsbidraget 
lämnas i form av ett organisationsbidrag. Till skillnad 
från organisationsbidragen som nämns ovan skulle de 
sökande organisationerna inom detta bidrag uppge 
en budget för verksamheten. Förordningen gav MUCF 
mandat att prioritera bland ansökningarna och ge 
företräde till de ansökningar som bedömdes ha bäst 
förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget.

MUCF fördelade också organisationsbidrag till 
vissa organisationer som arbetar med mottagande 
av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige, 
enligt förordning (2022:1212). Även här kunde MUCF 
prioritera mellan inkomna ansökningar utifrån förut-
sättningarna att uppfylla förordningens syfte.

Totalt fördelades drygt 518,9 miljoner kronor i orga-
nisationsbidrag under året. Sammanlagt lämnades 474 
ansökningar in om organisationsbidrag för bidragsåret 
2022 (118 av ansökningarna om bidrag till barn- och 
ungdomsorganisationerna gällde även som ansökan 
om bidrag till lokal verksamhet, dessa räknas som två 
ansökningar här och i tabell 5.1). Av dessa beviljades 
348 (496 inlämnade och 322 beviljade 2021 samt 554 
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inlämnade och 283 beviljade 2020). Det var således 
totalt 73 procent av ansökningarna som beviljades för 
bidragsåret 2022, jämfört med 65 procent 2021 och 51 
procent 2020. Skillnaden mellan åren 2020, 2021 och 
2022 uppstår främst på grund av ändringar i antalet 
inlämnade och beviljade ansökningar inom covid-19- 
bidraget. Ökningen beror också på att andelen bevilja-
de barn- och ungdomsorganisationer ökade något från 
2021 till 2022.

Projekt- och verksamhetsbidrag
Under 2022 har MUCF fördelat fem projektbidrag och 
ett verksamhetsbidrag utifrån sex olika förordningar. 
En av bidragsformerna finns inom ungdomspolitiken 
och fem inom politiken för det civila samhället.

Verksamhetsbidraget går till verksamhet som före- 
bygger och motverkar diskriminering. Verksamhets- 
bidraget kan sökas av organisationer och stiftelser i 
civilsamhället och verksamheten pågår under ett år.  
Organisationerna ska tre månader efter verksamhets-
årets slut slutrapportera resultat kopplat till bidragets 
syfte.

Projektbidragen kan sökas av civilsamhället.  
Projekten kan pågå upp till ett år och projektägar-
na ska tre månader efter projektslut slutrapportera 
resultat kopplat till de mål de formulerade vid ansök-
ningstillfället. Det kan också finnas olika prioriteringar 
inom respektive stödform alternativt olika strategier 
i arbetet med att nå ut till den specifika målgruppen 
som kan söka bidraget.

Det totala antalet ansökningar inom projektbidrag 
och verksamhetsbidrag under 2022 var 242 (2021 var 
antalet 355 och 2020 var antalet 380). Totalt beviljades 
67 projektbidrag och 18 verksamhetsbidrag, vilket är 
runt 35 procent av de inkomna ansökningarna. Detta 
kan jämföras med andelen beviljade ansökningar 2021 
som var 25 procent och 2020 som var 21 procent.

I syfte att nå ut med bidragen till specifika målgrup-
per fortsatte MUCF under 2022, likt föregående år, att i 
två av stödformerna göra en särskild prioritering. Inom 
projektbidraget som syftar till att motverka rasism 
och liknande former av intolerans var organisationer 
som företräder nationella minoriteter en prioriterad 
målgrupp. Inom stödformen som syftar till att främja 
ungas självständiga organisering och inflytande i sam-
hället identifierades organisationer som är verksamma 
i utsatta områden samt i glesbygder eller landsbygder  
som särskilt prioriterade. Detta eftersom MUCF:s 
rapport Fokus 18 – Vilka ska med? (2018) visar att unga 
i landsbygder och utsatta områden generellt upplever 
lägre social inkludering än unga i städer. Inom stöd- 
formen ungas organisering inkom 18 ansökningar 
inom prioriteringen, varav tre fick bifall. Inom stöd- 
formen motverka rasism och intolerans inkom sju  
ansökningar inom prioriteringen, varav tre fick bifall.

Kvalitet i bidragshanteringen
MUCF följer upp bidragshanteringens effektivitet och 
kvalitet på olika sätt, där bland annat handläggningstid 

TABELL 5.1  Organisationsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag per 
bidragstyp samt belopp, 2020–2022. Kronor

 2020 2021 2022

UNGDOMSPOLITIK Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Barn- och ungdomsorganisationer 123 104 88 160 278 123 109 88 999 997 119 114 105 999 944

Barn- och ungdomsorganisationer-
nas lokala verksamheter

122 104 171 332 616 122 108 172 999 995 118 113 205 999 882

Totalt* 245 208 259 492 894 245 217 261 999 992 237 227 311 999 826

CIVILSAMHÄLLESPOLITIK Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Organisationer bildade på etnisk 
grund

64 47 18 905 000 61 48 18 904 999 56 43 18 904 999

Organisationer för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller perso-
ner med könsöverskridande identitet 
eller uttryck

14 11 11 298 000 10 10 11 297 997 10 9 11 297 999

Statsbidrag med anledning av covid-19 231 17 48 000 000 180 47 143 367 400 104 32 78 000 000

Statsbidrag för vissa organisationer 
som arbetar med mottagande av 
människor från Ukraina som söker 
skydd i Sverige

67 37 98 700 000

Totalt 309 75 78 203 000 251 105 173 570 396 237 121 206 902 998

Totalt samtliga 554 283 337 695 894 496 322 435 570 388 474 348 518 902 824

* Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag kan få både organisationsbidrag för organisationens verksamhet 
och organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.
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följs upp. Myndigheten mäter också nöjdheten hos 
målgruppen i en årlig enkät. Sedan delar av MUCF:s 
beslut kan överklagas mäter myndigheten även 
resultatet av dessa processer.

Arbete med kvalitet
MUCF:s mål är att bidragshanteringen ska vara effektiv 
och hålla hög kvalitet.

Effektivitet
MUCF mäter effektivitet genom att följa upp handlägg-
ningstiden. Det interna målet är att myndigheten ska 
fatta beslut inom fyra månader.

På våren handläggs vanligtvis ansökningar om 
projektstöd och på hösten handläggs organisations- 
och verksamhetsstöden. Utöver handläggning av de 
ordinarie organisationsbidragen har två ansöknings-
omgångar av statsbidraget med anledning av covid-19 
genomförts under året. Därtill har en ansökningsom-
gång genomförts av statsbidraget till vissa organisa-
tioner som arbetar med mottagandet av människor 
från Ukraina som söker skydd i Sverige. Anledningen 
till dessa ytterligare utlysningar berodde på att extra 
medel tillkom under året.

Projektstöden har sedan 2020 sista ansökningsdag 
under februari och besluten fattas i slutet av maj eller 

början av juni. Verksamhetsbidraget till antidiskrimine-
ringsverksamheter handläggs från början av oktober 
till mitten av december. Samtliga organisationsstöd 
utom covid-19-bidraget och statsbidraget för mottag-
ande av människor från Ukraina har sedan 2020 sista 
ansökningsdag den 1 september och besluten fattas 
i december eller januari, beroende på om myndighe-
ten har bemyndigande eller inte. MUCF handlägger 
vanligtvis organisationsbidragen för barn- och ung-
domsorganisationer och för hbtq-organisationer från 
början av september till slutet av december. Vad gäller 
organisationsbidraget för organisationer bildade på 
etnisk grund har MUCF inte bemyndigande att fatta 
beslut förrän efter årsskiftet, vilket innebär att beslu-
ten fattas i januari. MUCF uppfyller därmed målet om 
att fatta beslut inom fyra månader från det att ansökan 
kommit in i de fall då myndigheten har bemyndigande. 

Kvalitet
MUCF:s bidragsgivning ska hålla hög kvalitet. Kvalitet 
kan mätas på olika sätt. MUCF följer upp följande 
interna mål för kvaliteten i bidragsgivningen:

• Myndighetens beslut ska hålla för överklagande.
• Antalet begära omprövningar är lågt.
• Organisationerna förstår myndighetens beslut.

TABELL 5.2  Projekt- och verksamhetsbidrag, antal sökta och beviljade bidrag 
per bidragstyp samt belopp, 2020–2022. Kronor

 2020 2021 2022

UNGDOMSPOLITIK Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Stöd till barns och ungdomars 
organisering

113 26 18 388 296 88 26 18 229 680 67 23 18 233 329

Totalt 113 26 18 388 296 88 26 18 229 680 67 23 18 233 329

CIVILSAMHÄLLESPOLITIK Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Statsbidrag till verksamheter mot 
rasism och liknande former av 
intolerans

85 19 13 964 174 109 25 18 282 561 43 17 13 669 790

Statligt stöd för verksamhet som 
förebygger och motverkar diskrimi-
nering

26 18 27 999 990 23 18 27 999 990 21 18 27 999 990

Statsbidrag till projekt som syftar till 
att stärka demokratin

124 10 7 750 000 91 13 7 750 000 82 16 10 800 000

Statsbidrag för insatser som främjar 
mötesplatser för unga hbtqi- 
personer

18 4 2 000 000 15 4 2 132 290

Medel till studier om det civila 
samhället

26 4 3 058 000

Statsbidrag för insatser som mot-
verkar hot och hat i det offentliga 
samtalet

32 7 6 000 000

Stöd för hälsofrämjande insatser till 
romer

14 7 1 899 196

Totalt 267 54 55 714 164 267 64 59 090 551 175 62 56 501 266

Totalt samtliga 380 80 74 102 460 355 90 77 320 231 242 85 74 734 595
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• Myndigheten initierar och följer upp ärenden om 
återbetalning när det framkommer nya uppgifter.

Myndighetens beslut ska hålla för överklagande
MUCF:s beslut att avslå ansökningar avseende 
organisationsbidrag 2022 har under året överklagats 
av organisationer i 13 fall. Samtliga överklaganden 
har överlämnats till förvaltningsrätten i Växjö för 
avgörande. 

Av de överklagande besluten för bidragsår 2022 är 
6 ännu inte avgjorda, 7 har avslagits. Ett av de ännu ej 
avgjorda ärenden avser en dom där förvaltningsrätten 
återförvisat ärendet till MUCF för förnyad handläggning 
och där MUCF överklagat domen till kammarrätten.

Under 2022 har förvaltningsrätten meddelat beslut 
i 12 mål. En genomgång av besluten visar att förvalt-
ningsrätten i 75 procent av fallen delat myndighetens 
bedömning i sak. I de ärenden som återförvisats till 
MUCF för förnyad handläggning har förvaltningsrätten 
kommit fram till en annan bedömning än MUCF. Det 
rör bland annat frågan om yttrande av företrädare på 
sociala medier ska kunna ligga till grund för bedöm-
ningen av en organisations demokratiska idéer och 
frågan om vid vilken tidpunkt medlemsantalet i en 
organisation fastställs, då tidpunkten inte framgår av 
den aktuella förordningen.

Av begärda prövningstillstånd 2021 till Kammarrät-
ten där beslut meddelats först 2022 har prövningstill-
stånd meddelats 1 fall, där förvaltningsrättens dom 
upphävts och MUCF:s beslut fastställts. I 3 fall har 
kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd, 2 av 
dem avser covid-19 bidrag där aktuell förordning redan 

hade upphört att gälla. 
Antalet överklagade bidragsbeslut samt utfallet i 

domstol får betraktas som en indikation på att MUCF:s 
bidragshantering håller god kvalitet. Det är viktigt 
med alla beslut från såväl förvaltningsrätt som högre 
instans som kan bidra till en rättssäker handläggning. 

Antalet begärda omprövningar är lågt
Under 2022 överklagade 14 organisationer MUCF:s 
beslut om organisationsstöd. Myndigheten har efter 
omprövning inte funnit anledning att ändra beslutet 
i något av dem och har därför lämnat över samtliga 
beslut till förvaltningsrätten för vidare prövning.

Av de ärenden som avslogs under 2022 inkom 
överklaganden i 11 procent av dessa, jämfört med 8 
procent 2021. Andelen överklaganden är fortsatt lågt 
även om en viss ökning skett under 2022. Myndigheten 
fortsätter arbetet med att förbättra beslutsmotivering-
ar för att organisationerna lättare ska förstå myndig-
hetens beslut.

Myndigheten initierar ärenden om återbetalning 
när det inkommer nya uppgifter
MUCF har under 2022 fattat beslut om återkrav i 49 fall 
(51 fall 2021 och 66 fall 2020). Av dessa var 44 frivilliga 
återbetalningar (44 ärenden 2021 och 60 ärenden 
2020) och fem ärenden (sju ärenden 2021 och sex 
ärenden 2020) rörde återkrav som initierats av MUCF. 
Av de fem ärendena gick två ärenden vidare till inkasso 
(två ärenden 2021 och sex ärenden 2020) eftersom 
organisationerna inte inkommit med redovisningen 
eller betalat tillbaka avsedda medel.

TABELL 5.3  Överklaganden, 2017–2022. Antal 

 2022 Totalt, 2017–2022

Organisationsstöd
Etniska 

organisa-
tioner

Barn- och 
ungdomsor-
ganisationer

Hbtq-orga-
nisationer

Covid-19 Ukraina 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Av MUCF avslagna eller 
avvisade ärenden

13 5 1 72 30 53 33 31 253 160 121

Av organisationer överkla-
gade ärenden

7 1 0 4 1 13 9 10 36 13   13

Av MUCF avvisade ären-
den

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Av domstol avvisade/av-
skrivna ärenden

0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0

Av domstol avslagna över-
klaganden

5 0 0 2 0 11 9 7 26 9   7

Av domstol upphävda 
beslut och återförvisade 
ärenden

0 0 0 0 0 1 0 1 6 3 0

Av domstol ej avgjorda 
ärenden

2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6

Kommentar: Tabell 5.3 visar ärendenas status. När ett ärende har avgjorts ändras dess status i kolumnen för det år som överklagandet 
ägde rum, även om beslutet fattats ett senare år
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Återbetalning initieras oftast av organisationerna, 
och handlar i huvudsak om att projekt har fått lägre 
kostnader då arbetet inte har kunnat genomföras som 
planerat. Trots att MUCF under bidragshandläggning-
en arbetar för att alla godkända projektbudgetar ska 
vara realistiska kommer det alltid att finnas projekt där 
det uppstår en skillnad mellan budget och utfall.

Organisationerna förstår myndighetens beslut
MUCF följer årligen upp målgruppernas bedömning av 
kvaliteten i myndighetens bidragsgivning genom en 
enkätundersökning.

Målgruppsenkäten skickas till de som under året 
mottagit ett beslut (bifall eller avslag) på sin bidrags-
ansökan och används för att identifiera utvecklings-
områden samt för att få återkoppling på genomförda 
förbättringsåtgärder. Respondenterna inom organisa-
tionsbidrag får ta ställning till elva påståenden om bi-
dragens tillgänglighet, handläggningens rättssäkerhet 
och effektivitet. För de som ansökt om projektbidrag är 
antalet påståenden nio.

MUCF valde att inte skicka ut målgruppsunder-
sökningen till de organisationer som ansökte om 
statsbidrag med anledning av covid-19 för människor 
i socialt särskilt utsatta situationer. Enkäten skickades 
inte heller ut till de organisationer som ansökte om 
statsbidrag för vissa organisationer som arbetar med 
mottagande av människor från Ukraina. Anledningen 
till detta var att bidragen bedömdes vara tillfälliga sats-
ningar och att uppdraget skulle utföras med en mycket 
kort ansöknings- och handläggningsperiod som inte 
kunde jämföras med den ordinarie bidragshanterings-
processen.

I årets enkät tillfrågades totalt 423 representanter 
som fått beslut om organisationsbidrag (185), projekt-
bidrag (217) eller verksamhetsbidrag (21). Svarsfrek-
vensen för organisationsbidrag var 56 procent, för 
projektbidrag 45 procent och verksamhetsbidrag 57 
procent. Resultaten är inte helt tillförlitliga på grund 
av det relativt höga svarsbortfallet, men MUCF väljer 
att nedan ändå redovisa svaren då det är viktigt att ha 
denna återkommande diskussion runt kvaliteten på 
bidragshanteringen.

Det sammanvägda resultatet av enkäten för år 
2022 var att 83 procent av de svarande instämde i att 
bidragshanteringen i mycket eller ganska hög grad är 
tillgänglig, rättssäker och effektiv (svar 4 och 5 på en 
femgradig skala). 2021 var det 88 procent och 2020 var 
det 74 procent. Myndigheten anser att resultatet är 
tillfredsställande om 90 procent anser att bidragshan-
teringen i mycket eller ganska hög grad är tillgänglig, 
rättssäker och effektiv. Enkäten ger värdefullt underlag 
för myndighetens utvecklingsarbete. 

Generellt är organisationerna nöjda med såväl till-
gänglighet, rättssäkerhet som med effektivitet. 89 pro-
cent av de som söker organisationsbidrag, 81 procent 
av de som söker projektbidrag och 94 procent av de 
som söker verksamhetsbidrag är nöjda med myndighe-

tens tillgänglighet. De anser att de får den information 
de behöver för att kunna söka bidrag och att det är 
enkelt att kontakta handläggare för att ställa frågor.

Vad gäller myndighetens rättssäkerhet är 88 pro-
cent av de som söker organisationsbidrag, 77 procent 
av de som söker projektbidrag och 94 procent av de 
som söker verksamhetsbidrag är nöjda. Organisatio-
nerna tycker att de bidragsbeslut som fattas av MUCF 
är opartiska och objektiva och att beslutsmotiveringar 
som lämnas är sakliga.

Motsvarande siffror för effektiviteten är 84 procent 
för de som söker organisationsbidrag, 69 procent för 
de som söker projektbidrag och 85 procent för de som 
söker verksamhetsbidrag. Organisationerna tycker att 
handläggare snabbt svarar på frågor i samband med 
ansökan.

Det som främst drar ner betyget gällande effektivitet 
för de som söker projektbidrag är att organisationerna 
upplever att handläggningstiden är lång. Organisatio-
nerna har också synpunkter på hur kompletteringar 
till ansökan begärs. Några organisationer önskar mer 
information om hur kompletteringsprocessen fungerar, 
medan andra upplever att kompletteringarna inte är 
relevanta eller att olika kompletteringar skickas vid flera 
tillfällen. Det är dock värt att nämna att det, när det 
gäller projektbidragen, är en mindre andel av organi-
sationerna som ombeds att komplettera sin ansökan. 
Detta beror på att myndigheten endast går vidare med 
de ansökningar som i en konkurrenssituation bedöms 
ha bäst förutsättningar att uppnå stödformens syfte. 
Myndigheten arbetar med att förtydliga denna arbets-
process för organisationerna.

Myndigheten behöver arbeta vidare med att öka 
nöjdheten vad gäller effektivitet men anser samtidigt 
att handläggningen kräver den avsatta tiden för att 
kunna motsvara krav på rättssäkerhet givet de resurser 
myndigheten har. Arbetet med att tydliggöra handlägg-
ningsprocessen till sökande organisationer behöver 
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FIGUR 5.1  Bidragshanteringens 
tillgänglighet, rättssäkerhet och 
effektivitet. Procent.

Kommentar: Andel som svarat 4 eller 5 (ganska eller mycket hög grad tillgänglig, 
rättssäker och effektiv) på en femgradig skala.

2022

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2022



Bidrag | 79

dock förbättras för att förväntningar och verklighet 
ska kunna mötas. Under 2022 har myndigheten därför 
påbörjat en dialog med organisationerna med utgångs-
punkt i målgruppsundersökningens resultat samt 
frågor och funderingar som framkommit i enkäten. 

Kontrollinsatser och utvecklingsarbete
MUCF har under 2022 fortsatt arbetet med syste-
matiska förbättringar av bidragsgivningens kvalitet. 
Myndighetens ambition är att det ska vara enkelt att 
förstå vilka krav som ställs på den som söker bidrag, 
enkelt att ta fram en korrekt ansökan och enkelt att 
förstå varför ansökningen eventuellt avslås.

MUCF säkerställer kontinuerligt samsynen mellan 
stödformerna, varför samtliga frågor inom respektive 
bidragsform diskuteras samlat. Detta arbetssätt ger en 
mer likvärdig bedömning av ansökningar.

En viktig del av arbetet med att säkerställa kva-
liteten i bidragsgivningen handlar om att inför an-
sökningsomgångarna förtydliga de krav på konkreta 
beskrivningar av projektet som ställs i ansökan. Ju mer 
konkret mål, genomförandeplan och budgetförslag 
kan formuleras i en projektansökan, desto säkrare 
fördelning av projektmedlen kan MUCF göra. Att ställa 
liknande krav på konkreta beskrivningar i samband 
med att projektet slutrapporteras bidrar också till att 
kvalitetssäkra bidragsgivningen.

MUCF beslutade i augusti 2022 om ett rättsligt 
ställningstagande av hur begreppet demokratisk 
uppbyggnad ska tolkas och bedömas. MUCF har gått 
igenom relevanta domar som behandlar frågan om 
demokratisk uppbyggnad i syfte att tydliggöra både för 
handläggare inom myndigheten och sökande civil-
samhällesorganisationer vad begreppet innefattar och 
vad som krävs för att uppfylla villkoret vid ansökan om 
statsbidrag.

Ställningstagandet till hur begreppet demokratisk 
uppbyggnad ska tolkas och bedömas tar i huvudsak 
upp frågor som rör riksorganisationer, men villko-
ret om demokratisk uppbyggnad gäller för alla som 
ansöker om statsbidrag i de fall villkoret anges i den 
aktuella förordningen.

Under 2022 har MUCF fortsatt arbetet med att 
utveckla och införa ytterligare kontroller i bidragshan-
teringen. Syftet har framför allt varit att säkerställa att 
statliga medel inte betalas ut till fel aktörer samt att 
stärka legitimiteten i bidragsgivningen. I det arbetet 
har MUCF dels utgått från de rekommendationer som 
Riksrevisionen gav myndigheten 2021, dels tagit stöd 
av den myndighetsanalys som gjordes av Statskontoret 
2017 (Statskontoret, 2017:13). I enlighet med Statskon-
torets förslag från 2017 har myndigheten utformat en 
uppföljningsgrupp som kompletterar handläggningen 
med särskild kontroll av bidrag. Uppföljningsgruppen 
har under 2022 bestått av en processledare, två hand-
läggare, en jurist och en ekonomiutredare. Det faktum 
att samma personer hanterar alla omfattande oegent-
ligheter innebär ett mer specialiserat och enhetligt 

arbete med möjlighet till kunskapsutveckling. Denna 
grupp hanterar det som ligger utanför ett normal- 
ärende i arbetsomfattning, samt genomför vissa nya 
kontroller i syfte att arbeta förebyggande. Detta i syfte 
att stärka och effektivisera MUCF:s bidragskontroll.

Arbetet med ytterligare kontroller i bidragshan-
teringen har inneburit att myndigheten utökat de 
resurser som läggs på att identifiera och hantera 
oegentligheter eller andra grunder för återkrav. Tiden 
som läggs på utredning av ansökningar har utökats, i 
syfte att möjliggöra djupare analys av ansökningarna. 
Utöver det har myndigheten också tillfört ytterligare 
kompetenser. Det har rört sig om kompetens för att 
kunna granska ekonomi på ett ändamålsenligt sätt 
och juridisk kompetens för att bland annat kunna ta 
ställning till juridiska frågor i samband med utredning-
ar eller oegentligheter. Till det har också tillförts nya 
verktyg för omvärlds- och mediebevakning.

I maj 2022 beslutade myndigheten om en uppfölj-
ningsplan, bland annat baserat på de anmärkningar 
Riksrevisionen framförde under 2021. Myndigheten 
arbetar numera riskbaserat inom bidragshanteringen, 
vilket innebär att handläggare identifierar riskindika-
torer inom varje stödform. I arbetet med att ta fram 
risker har myndigheten samverkat med andra myndig-
heter. Att risker identifieras i samband med handlägg-
ning av en ansökan leder till särskilda uppföljningar 
såsom verksamhetsbesök, utökad granskning av 
underlag i nästkommande ansökan och införande av 
delredovisningar.

I handläggningen av organisationsbidrag genom-
förs vissa specifika kontroller i form av utökad gransk-
ning av lokalföreningar. Uppföljningsgruppen granskar 
fler lokalföreningar om fel hittas i första urvalet. 
Därutöver stickprovsgranskar ekonomiutredaren 10 
procent av de ekonomiska redovisningarna inom hand-
läggningen av organisationsbidrag. MUCF inhämtar 
numera referenser för alla nya organisationer som 
ansöker om organisationsbidrag för första gången. 
Myndigheten har även tagit fram nya rutiner för att 
hantera oegentligheter.

Utöver utökade resurser för utredning har myn-
digheten under 2022 också lagt mer resurser på 
uppföljning av hur bidragen använts. Det innebär att 
myndigheten kan se samband, göra mer kvalitativa 
utredningar av oegentligheter och få ett helhetsper-
spektiv kring uppföljning baserat på de olika kompe-
tenser som involverats. Uppföljningar sker delvis i form 
av skrivbordskontroller. Det innebär bland annat att 
44 delredovisningar av projektbidrag beviljade 2022 
kommer lämnas in under 2022 och 2023. Organisa-
tionerna ska även komplettera delredovisningen med 
handlingar som styrker hur bidraget använts, genom 
att exempelvis inkomma med huvudbok, bankkontout-
drag och verifikationer.

Uppföljning sker också i form av verksamhets- 
besök enligt en ny rutin där myndigheten både  
arbetar proaktivt och med utgångspunkt i risker som 
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uppmärksammats. Genom riskbedömningarna som 
gjordes för organisations- och projektbidrag som 
fördelats till bidragsår 2022 har myndigheten valt ut 
organisationer som mottagit organisations- och pro-
jektbidrag för besök. Under 2022 genomfördes 13  
besök. Vid verksamhetsbesöken hos organisationer  
som mottagit organisationsbidrag kontrollerar 
myndigheten om det finns tillräckliga medlems- och 
ekonomisystem samt kontroller på plats hos bidrags-
mottagarna för att säkerställa att de uppfyller de villkor 
som framgår av stödförordningarna. Vid verksamhets-
besöken hos organisationer som mottagit verksam-
hets- eller projektbidrag kontrollerar myndigheten 
om det finns tillräckliga ekonomisystem och följer upp 
ekonomiska handlingar för att se hur bidraget använts. 
Därutöver genomför myndigheten vid verksamhets- 
besöken en rad andra kontroller, bland annat av lokaler, 
bidragets användning och genomförda aktiviteter. 
Dessutom besvarar myndigheten organisationernas 
frågor om redovisning av sina bidrag.

I det utökade kontrollarbetet samverkar MUCF med 
andra myndigheter för att inhämta kunskap och dela 
erfarenheter, vilket beskrivs utförligare i avsnitt Bidra 
till statlig samordning.

Kostnader för administrationen 
av bidrag
I detta avsnitt redovisar MUCF styckkostnader för 
myndighetens bidragsbeslut, beskriver faktorer som 
påverkar kostnaden för bidragshanteringen samt 
jämför kostnaderna med tidigare år.

Arbetet med administration av bidragen omfattar 
allt från information om bidragen till beslut om ansök-
ningar och om inlämnade slutrapporter. Den följande 
redovisningen innehåller därför kostnader som upp-
står under hela arbetsprocessen runt bidragen. Vissa 
uppdrag innehåller både hantering av projektbidrag 
och annan, kompletterande verksamhet. I dessa fall 
ingår hela kostnaden för uppdragets genomförande i 
beräkningen av styckkostnaden för bidragsbesluten. 
Vidare inkluderas både beslut om ansökningar och 
beslut om slutrapporter när antal beslut redovisas.

Den totala kostnaden för organisationsbidrag 
respektive för projekt- och verksamhetsbidrag framgår 
av tabellerna 5.4 och 5.6. Kostnaderna per bidrags-
form framgår av tabellerna 5.5 och 5.7. Kostnaderna 
redovisas i tusentals kronor (tkr) och till följd av det kan 
summeringsdifferenser förekomma.

I redovisningen ingår 2022 års verksamhetskost-
nader, myndighets- och avdelningsgemensamma 
kostnader och lönekostnader. Verksamhetskostnader-
na täcker uppdragets genomförande och kan variera 
från bidrag till bidrag. Typiska verksamhetskostnader 
är informationsmaterial, möteskostnader och vissa 
administrativa kostnader (till exempel större porto-
kostnader) som inte ingår i de myndighetsgemen-

samma kostnaderna. I de myndighetsgemensamma 
kostnaderna (motsvarande 373 tusen kronor för en 
årsarbetskraft 2022) ingår bland annat kostnader för 
lokaler, it, kontorsmaterial och löner till personal inom 
verksamhetsstöd. De avdelningsgemensamma kost-
naderna (för avdelningen för statsbidrag motsvarande 
110 tusen kronor för en årsarbetskraft 2022) innehåller 
bland annat kostnader för avdelningschef, arbete med 
processer och rutiner samt administrativa kostnader 
som avdelningsmöten och telefoni.

Ett bidrags lönekostnader inkluderar alla medarbe-
tare som har arbetat med det aktuella bidraget (med 
undantag för personal från verksamhetsstöd som 
ingår i de myndighetsgemensamma kostnaderna). För-
delningen av medarbetarnas tid på olika bidrag sker 
utifrån medarbetarnas tidsredovisning.

Även när MUCF inte längre har kvar ett uppdrag om 
att fördela projektbidrag måste myndigheten hantera 
slutrapporter som kommer in efter att projekten har 
avslutats. Myndigheten räknar med att det för varje 
slutrapport kan krävas resurser runt i genomsnitt 
1,4 tusen kronor för handläggning, diarieföring och 
eventuella återbetalningskrav. Detta är insatser som 
finansieras över förvaltningsanslaget. För 2022 gällde 
detta 8 slutrapporter.

Som tabellerna 5.5 och 5.7 visar så skiljer sig kost-
naderna en del mellan olika bidragsformer. Faktorer 
som kan leda till högre kostnader för hanteringen av 
bidrag är bland annat om uppdraget är inom ett nytt 
område för myndigheten och det därför finns behov av 
förberedande insatser, om det krävs aktiviteter utöver 
de ordinarie för att förmedla kunskap om bidraget, 
om målgrupperna behöver särskilda informationsåt-
gärder och stöd i ansökningsprocessen, om det ställs 
särskilda krav på handläggningen av ansökningar 
och på slutredovisningar samt om det finns särskilda 
krav på återrapportering, analys och spridning av 
resultat. Utöver detta så finns det markanta skillnader 
när det gäller kostnader mellan uppdrag som endast 
innehåller hantering av bidrag och uppdrag som även 
inkluderar mer omfattande insatser, som till exempel 
utbildningar, nätverksbyggande och annat.

Måttet styckkostnad ska därför användas med viss 
försiktighet. Måttet används bäst för att få en bild av 
kostnadsutvecklingen för ett specifikt bidrag, eller för 
att belysa varför det finns skillnader i kostnader mellan 
bidrag. Det bör även nämnas att kostnaderna för 
bidragshanteringen under åren 2018 och 2019, och i 
någon utsträckning även 2017, påverkades av myndig-
hetens omlokalisering. Dessa år kan därför inte fullt ut 
anses vara representativa när det gäller vad bidrags-
hantering på MUCF kostar.

Kostnader för organisationsbidrag
MUCF tog 403 beslut om organisationsbidrag 2022.

MUCF:s samlade kostnader för hantering av 
organisationsbidrag har ökat med 652 tusen kronor, 
vilket framgår av tabell 5.4. Ökningen uppstod främst 
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på grund av att kostnaden för bidraget till de etniska 
organisationerna har ökat. Kostnaden för bidraget 
till hbtq-organisationerna är lägre än 2021. MUCF 
fördelade ett nytt bidrag; statsbidrag för vissa organi-
sationer som arbetar med mottagande av människor 
från Ukraina som söker skydd i Sverige. Kostnaden för 
administrationen av detta motsvarar den reduktion i 
kostnaden för statsbidrag med anledning av covid-19 
som uppstod på grund av att antalet ansökningar var 
lägre än 2021. 

I tabell 5.5 presenteras kostnaden per beslut inom 
de enskilda bidragen. Som tabellen visar så varierar 
kostnaden mellan olika bidrag. Genomsnittskostnaden 
för alla bidrag i tabell 5.4 ger därför inte en rättvisande 
bild av vad det kostar myndigheten att administrera ett 
organisationsbidrag.

Uppdragen att fördela statsbidrag med anledning 
av covid-19-pandemin och statsbidrag om mottagande 
av människor från Ukraina som söker skydd i Sveri-
ge har liknat varandra när det gäller utformning och 
arbetsprocess. Styckkostnaden per bidragsbeslut är 
också på samma nivå; runt 18 tusen kronor.

Kostnaden för bidragsbeslut inom stödet till barn- 
och ungdomsorganisationerna har ökat från 30 tusen 
till 32 tusen kronor per beslut. Ett fortsatt arbete med 
demokrativillkoret samt förbättrad kontroll och upp-
följning ligger till grund för den högre kostnaden per 
beslut.

Arbetet med bidrag till de etniska organisationerna 
har i år krävt mer resurser. Kostnaden per bidragsbe-
slut har ökat från 34 tusen till 52 tusen kronor. Den 
viktigaste orsaken till detta är de externa utredningar 
som myndigheten har behövt göra då specialkompe-
tens inom ett visst område krävts. 

Kostnaden för hantering av bidraget till hbtq-orga-
nisationer varierar från år till år. Antalet ansökningar är 
så lågt att även mindre ändringar i de totala kostnader-
na kan ge stora utslag i kostnaden per beslut. Kostna-
den per bidragsbeslut 2022, 50 tusen kronor, är lägre 
jämfört med 2021 (80 tusen kronor), ett år där MUCF 
gjorde extra insatser för att i dialog med hbtq-organi-
sationerna analysera deras verksamhet och identifiera 
möjliga utmaningar när det gäller villkoren i bidrags-
förordningen (2008:349).

MUCF bedömer att kostnaderna för hanteringen av 
organisationsbidrag kommer att fortsätta öka under 

de kommande åren. Det krävs ett fortsatt arbete med 
demokratikriteriet, myndigheten vill fortsätta utveckla 
insatserna för uppföljning och kontroll, samtidigt som 
dialogen med målgrupperna måste vidareutvecklas.

Kostnader för projekt- och 
verksamhetsbidrag
MUCF tog 656 beslut 2022 om ansökningar och 
slutrapporter inom 8 projekt- och verksamhetsbidrag, 
inkluderat beslut inom de europeiska programmen. 
Antalet beslut har minskat med 71 jämfört med 2021.

I tabell 5.6 presenteras den genomsnittliga kostna-
den per beslut om projekt- eller verksamhetsbidrag. 
I tabell 5.7 presenteras genomsnittskostnaden för 
de enskilda bidragen. Som tabell 5.7 visar så varierar 
kostnaden kraftigt mellan de olika bidragen. Genom-
snittskostnaden för alla bidrag i tabell 5.6 ger därför 
inte rättvisande bild av vad det kostar myndigheten att 
administrera ett projekt- eller verksamhetsbidrag.

På samma sätt som inom organisationsbidragen så 
har myndighetens arbete med kontroll och uppföljning 
påverkat kostnadsnivån inom arbetet med projekt- och 
verksamhetsbidrag. Det har bland annat haft bety-
delse för kostnaden per bidragsbeslut inom bidraget 
till barns och ungas organisering, som ökade från 16 
tusen till 18 tusen kronor jämfört med 2021.

Kostnaden per beslut inom Erasmus+ Ungdom 
har reducerats från 60 tusen kronor 2021 till 51 tusen 
kronor 2022. 2021 var första året i den nya program-
perioden för de europeiska ungdomsprogrammen, 
mycket resurser lades på att introducera programmet. 
Medverkande har också varit att MUCF har haft vakan-
ser under hösten 2022 och därför inte haft möjlighet 
att lägga önskade resurser på handläggningen. 

Inom Europeiska solidaritetskåren har kostnaden 
per bidragsbeslut ökat från 58 tusen till 74 tusen 
kronor. Kostnadsökningen kan främst förklaras med 
att en rad återkommande träffar för volontärer och 
projektägare har kunnat genomföras som fysiska 
arrangemang, det har också genomförts flera fysiska 
kontrollbesök hos projekt. Vidare har antalet beslut om 
Quality Label, en förutsättning för att få bidrag senare 
och som kräver en omfattande handläggning, ökat 
jämfört med året innan.

De europeiska ungdomsprogrammen är exempel på 
uppdrag som i tillägg till bidragshantering innehåller 

TABELL 5.4  Beslut om organisationsbidrag, 2015–2022. Antal och tkr
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal beslut 320 328 349 208 218 432 391 403

- ungdomspolitik 115 114 123 122 141 123 123 119

- civilsamhällespolitik 205 214 226 86 77 309 268 284

Kostnad tkr 2 477 3 305 3 286 4 613 5 348 6 749 10 503 11 155

Kostnad per beslut, tkr 8 10 9 22 24 16 27 28
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TABELL 5.5  Kostnad per beslut om organisationsbidrag, 2015–2022. Antal och tkr
 Kostnad per beslut, tkr Antal 

beslut
Kostnad,  

tkr

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

UNGDOMSPOLITIK

Barn - och ungdomsorga-
nisationer

9 9 13 21 21 25 30 32 119 3 774

CIVILSAMHÄLLESPOLITIK

Organisationer bildade på 
etnisk grund

11 * 18 11 21 33 18 34 52 56 2 932

Organisationer för homo-
sexuella, bisexuella, trans-
sexuella eller personer 
med könsöverskridande 
identitet eller uttryck

10 14 25 36 16 22 80 50 10 501

Statsbidrag med anled-
ning av covid-19

9 20 18 151 2 782

Statsbidrag för vissa 
organisationer som 
arbetar med mottagande 
av människor från Ukraina 
som söker skydd i Sverige

17 67 1 167

* Kostnaden per beslut har justerats upp med 1 tkr jämfört med årsredovisningen 2015 då en andel av avdelningens gemensamma 
kostnader ingår sedan årsredovisningen 2016.
Kommentar: Antalet beslut om organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer i tabell 5.5 avviker från antalet ansökningar 
om bidrag till samma organisationer som redovisas i tabell 5.1. Av tabell 5.1 framgår att varje ansökan gäller två olika bidrag; organi-
sationsbidrag och bidrag till lokal verksamhet. Det tas dock bara ett beslut, vilket är vad som redovisas i tabell 5.5. Slutrapport för or-
ganisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer ingår i ansökan om bidrag för 
kommande år och beslut tas för ansökan och slutrapport vid samma tillfälle. Beslut om slutrapporter om statsbidrag med anledning av 
covid-19 ingår i tabell 5.4 och 5.5 men inte i tabell 5.1 som redovisar beslut i årets ansökningar.

en rad olika uppgifter som på olika sätt kompletterar 
bidragen och stödjer arbetet för att nå uppdragens 
syften. Kostnaderna per bidragsbeslut inom Erasmus+ 
Ungdom och Europeiska solidaritetskåren är därför 
ofta högre än för många nationella statsbidrag.

Kostnaden per bidragsbeslut har ökat markant 
inom statsbidrag till verksamheter mot rasism och lik-
nande former av intolerans, från 12 tusen till 26 tusen 
kronor. Att jämföra med 2021 blir inte helt rättvisande, 
då bidraget det året hade två ansökningsomgångar 
och där handläggningstiden för den senaste begrän-
sades av att uppdraget kom sent på året och skulle 
utföras samtidigt som myndighetens handläggare ar-
betade med organisationsbidragen. Genomsnittskost-
naden blev därför låg. Under 2022 har MUCF handlagt 
bidraget enligt myndighetens ordinarie rutiner, vilket 
har inneburet högre grad av uppföljning och kontroll 
och därmed att mer resurser har lagts på handlägg-
ningen. 

Även inom statsbidrag till projekt som syftar till att 
stärka demokratin ökade kostnaden per bidragsbe-
slut, från 12 tusen till 19 tusen kronor. Det viktigaste 
skälet till detta är att MUCF under 2021 fick prioritera 
handläggning av statsbidraget med anledning av 
covid-19-pandemin, vilket innebar att bland annat det-

ta bidrag fick hanteras med färre resurser. Arbetet med 
bidraget har 2022 kunnat följa myndighetens ordinarie 
rutiner, något som har inneburit en högre kostnad.   

Kostnaden per beslut inom bidraget för verksamhet 
som förebygger och motverkar diskriminering har ökat 
markant, från 21 tusen till 44 tusen kronor. Under hös-
ten 2022 gjordes en översyn av bidraget där processen 
för verksamhetsbidrag sågs över. Ansöknings- och be-
dömningsformulär uppdaterades och rutiner avseende 
handläggning, kontroller samt kvalitetssäkring har för-
stärkts. Utöver det sågs formulär för återrapportering 
av bidraget över, med fokus på förstärkt resultat- och 
effektmätning av bidraget. Översynen av återrapporte-
ringen gjordes i samverkan med en referensgrupp från 
befintliga antidiskrimineringsbyråer. 

MUCF gör samma bedömning för projekt- och 
verksamhetsbidrag som för organisationsbidrag; 
kostnaderna för hanteringen av bidragen kommer att 
fortsätta öka under de kommande åren. Myndigheten 
fortsätter arbetet med demokratikriteriet, det är behov 
av fortsatt utveckling av uppföljning och kontroll och 
dialogen med målgrupperna ska vidareutvecklas.
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TABELL 5.7  Kostnad per beslut om projekt- och verksamhetsbidrag, 2015–2022. 
Antal och tkr
 Kostnad per beslut, tkr Antal 

beslut
Kostnad, 

tkr

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2022

UNGDOMSPOLITIK

Stöd till barns och ungdomars själv-
ständiga organisering och inflytande

4 6 6 11 16 12 16 18 98 1 784

Bidrag till samverkansinsatser för unga 
som varken arbetar eller studerar

17 17 17 7*****

Bidrag för projekt i samband med 
skolval

7

Erasmus+ Ungdom** 19* 15 23 31 41 30 60 51 258 13 189

Europeiska Solidaritetskåren 60 62 62 58 74 67 4 957

Avslutade projektbidrag*** 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

Statsbidrag till verksamheter mot rasism 
och liknande former av intolerans

8* 13 12 17 14 13 12 26 62 1 632

Statsbidrag för insatser som främjar 
mötesplatser för unga hbtqi-personer

28 32 15 487

Statsbidrag för insatser som mot-
verkar hot och hat i det offentliga 
samtalet

78 56 17

Projekt som syftar till att stärka 
demokratin

10 12 19 95 1 814

Verksamhet som värnar demokratin 
mot våldsbejakande extremism****

10 18 18 23 29

Statsbidrag till verksamhet för de-
mokratisk delaktighet genom lokala 
resurscenter

11 15 22 23

Statsbidrag för projekt som syftar till 
ökat valdeltagande

11 14

Stöd för hälsofrämjande insatser till 
romer

40* 22 15 41 36 41 14 568

Medel till studier om det civila  
samhället

6 16 14 32 15 19

Statligt stöd för verksamhet som före-
bygger och motverkar diskriminering

16 13 14 34 31 27 21 44 39 1 715

Avslutade projektbidrag*** 1 1 1 1 7 10

* Kostnaden per beslut har justerats upp med 1 tkr jämfört med årsredovisningen 2015, då en andel av avdelningens gemensamma 
kostnader nu medräknas.
** Erasmus+ Ungdom innehåller även beslut om slutrapporter i projekt från föregående programperiod.
*** Myndigheten har tagit beslut om slutrapporter för projektbidrag där uppdrag och finansiering avslutades före årsredovisningsåret.
**** Värna demokratin innehåller för åren 2015 och 2016 beslut om slutrapporter även från statsbidrag för demokratifrämjande verk-
samhet och statsbidrag till verksamhet mot våldsbejakande extremism.
***** Innehåller endast handläggning av slutrapporter.

TABELL 5.6  Beslut om projekt- och verksamhetsbidrag, 2015–2022.  
Antal och tkr
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Antal beslut 1 057 1 076 1 135 1 083 845 958 727 656

– ungdomspolitik 567 624 661 676 487 620 399 424

– civilsamhällespolitik 490 452 474 407 358 338 328 232

Kostnad tkr 11 195 13 616 18 059 26 744 25 857 22 132 23 053 26 157

Kostnad per beslut, tkr 11 13 16 24 30 23 32 40
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6 Organisation

Organisation
Myndigheten leds av en generaldirektör. Myndigheten 
har fyra avdelningar och tre stabsfunktioner:

• Avdelningen för utredning 
• Avdelningen för statsbidrag
• Avdelningen för kunskapsstöd
• Avdelningen för internationellt samarbete
• HR-stöd
• GD-stab
• Verksamhetsstöd

Insynsråd
Insynsrådet har sammanträtt fyra gånger under året. 
MUCF:s generaldirektör är ordförande i insynsrådet. 
Följande var ledamöter i insynsrådet under 2022:  
Ann-Katrin Persson, Edvard Agrell, Eva Lindblom, 
Henrik Edin, Kristin Lilieqvist, Mia Wallengren, Pontus 
Ringborg. Ledamoten Rosaline Marbinah entledigades 
från 7 mars. Mattias Larsson, Disa Bergnehr och Noura 
Berrouba förordnades att vara ledamöter i insynsrådet 
från och med 7 mars 2022.

Personal
Anställda
MUCF hade 115 anställda den 31 december 2022, varav 
82 kvinnor och 33 män. Det är en fortsatt ökning av 
antalet anställda jämfört med de två senaste åren. Av 
de anställda var 97 tillsvidareanställda och 18 visstids-
anställda. Medeltalet anställda var under året 115 och 
antalet årsarbetskrafter 104.

Medelåldern bland myndighetens medarbetare 
inklusive visstidsanställda var 40 år och ålderssprid-
ningen var 20–64 år.

33 medarbetare avslutade sin anställning på MUCF 
under året. 15 medarbetare lämnade MUCF på egen 
begäran, 14 medarbetare slutade när tidsbegränsade 
anställningen gick ut och 4 medarbetare avbröt sin 
provanställning.

Personalomsättningen uppgick till 30 procent. 
MUCF använder från 2022 Arbetsgivarverkets modell 
för beräkning av personalomsättning: antal medarbe-
tare som slutat 2022 dividerat med genomsnittet av 
antalet anställda 2021 plus antalet anställda 2022. Om 

myndigheten hade valt att använda samma formel för 
2021 hade personalomsättningen det året uppgått 
till 27 procent (26 procent angavs i årsredovisningen 
för 2021). I årsredovisningen för 2020 uppgavs ingen 
uppgift gällande personalomsättningen.

Anledningen till den höga personalomsättningen är 
främst att myndigheten under 2022 (men även under 
2021) har haft flera tidsbegränsade uppdrag som har 
bemannats med visstidsanställda som har fått lämna 
myndigheten när uppdragen slutförts.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat under 2022 och 
uppgick totalt sett till 4 procent av arbetad tid. Jämfört 
med 2021 har kvinnors sjukfrånvaro ökat medan mäns 
sjukfrånvaro har minskat.

Under 2022 utgjorde långtidssjukfrånvaron (60 
kalenderdagar) 47,4 procent av den totala sjukfrånva-
ron. Antalet sjukdomsfall i denna kategori är relativt 
lågt, men få enskilda medarbetares frånvaro har stort 
genomslag på sjukfrånvarons totala storlek.

Kompetensförsörjning
MUCF:s kompetensförsörjning utgår från myndighet-
ens uppdrag. Målsättning är att ha rätt antal medarbe-
tare med rätt kompetens, förmåga och förutsättningar 
för de uppdrag och de uppgifter som finns inom 
myndigheten.

MUCF har haft ett stort rekryteringsbehov under 
2022, bland annat utifrån att antalet uppdrag ökat. Att 
säkerställa myndighetens kompetensförsörjning har 
därför varit prioriterat. Det finns dock utmaningar att 
rekrytera vissa kompetenser, det handlar främst om 
utredarkompetenser med kvantitativ inriktning. Under 
året har fyra studenter genomfört praktik på MUCF och 
myndigheten har haft två studentmedarbetare anställ-
da under höstterminen.

Under året har introduktionsutbildning för nyanställ-
da genomförts för att ge introduktion till och grund-
läggande förståelse för den statliga värdegrunden, 
för innebörden av att arbeta statligt samt om MUCF:s 
verksamhetsstyrning. Nyanställda på myndigheten har 
därtill erbjudits introduktion om hur barnkonventionen 
ska tillämpas inom myndighetens arbete.

Alla medarbetare erbjuds kompetensutvecklingsin-
satser. Myndigheten avsätter medel för kompetensut-
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veckling, både för varje avdelning och för myndigheten 
som helhet, för att tillgodose uppkomna kompetens-
behov. Till exempel har medarbetare deltagit i externa 
seminarier, i projekt samt i nätverk och konferenser i 
samverkan med andra myndigheter och organisationer. 
Avdelningsdagar och aktiviteter för både kompetens-
utveckling och grupputveckling har genomförts utifrån 
avdelningarnas förutsättningar och behov.

Myndigheten genomför regelbundna digitala 
informationsmöten som riktar sig till alla medarbetare, 
där myndighetsledningen informerar om nyheter och 
aktuella händelser och medarbetare delar med av sig av 
olika uppdrag, rapporter, konferenser och framgångar 
MUCF uppnått.

Under 2022 har MUCF hållit två fysiska personal- 
dagar för alla medarbetare. Personaldagarna har  
bland annat innehållit inslag om myndighetens upp- 
drag inom funktionshinderpolitiken samt om hur  
myndigheten arbetar med de befintliga demokrati- 
uppdragen.

Ledningsgruppen har under året arbetat med led-
ningsgruppsutveckling i samarbete med extern konsult 
och haft en gemensam dag med Diskrimineringsom-
budsmannens ledningsgrupp för erfarenhetsutbyte. 
Ledningsgruppen har även utbytt erfarenheter med 
Undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Frågor 
som togs upp berörde bland annat hur respektive  
land samordnar och utvecklar ungdomspolitiken och 

ungdomsarbetet, inklusive det europeiska samarbetet 
som de nationella programkontoren för Erasmus+ 
Ungdom ansvarar för.

För att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare erbjud-
er MUCF möjligheten att kombinera arbete hemifrån 
med arbete på kontoret. Myndigheten har tagit fram 
en riktlinje för distansarbete och ett avtal som har 
erbjudits till majoriteten av myndighetens medarbe-
tare. Riktlinjen innebär möjlighet till distansarbete 40 
procent av arbets tiden. Myndighetens bedömning är 
att möjligheten att arbeta på distans gynnar verksam-
heten eftersom det underlättar rekryteringen av efter-
frågad kompetens. Det fysiska mötet på kontoret är 
också viktigt, det underlättar möjligheterna att arbeta 
med arbetskulturfrågor och att bygga relationer för att 
främja ett effektivt samarbete.

Verksamhetsstyrning
MUCF har under 2022 fortsatt arbetet med utveckling 
av verksamhetsstyrningen. Ett särskilt fokus har varit 
på framtagande av resultatanalyser och -bedömningar, 
förbättrad horisontell styrning och samlad styrning av 
myndighetens uppdrag som JiM-myndighet, hbtqi-stra-
tegisk myndighet och inom funktionshinderpolitiken. 
Därtill har det genomförts en organisationsanalys 
som kommer att få konsekvenser för myndighetens 
organisering.
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TABELL 6.2  Anställdas sjukfrånvaro 2020–2022. Procent
Sjukfrånvaro* 2020 2021 2022

Totalt 3,8 3,4 4,0

Kvinnor 3,9 2,8 3,6

Män 3,4 5,1 4,8

Anställda 29 år och yngre 0,5 2,1 0,5

Anställda 30–49 3,7 3,8 3,7

Anställda 50 år eller äldre 5,4 1,8 5,8

* Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid

TABELL 6.1  Antal anställda 2020–2022
Anställda* 2020 2021 2022

Antal anställda 100 105 115

– varav kvinnor 75 77 82

– varav män 25 28 33

Antal tillsvidareanställda 86 89 97

Antal visstidsanställda 14 16 18

* Antal per den 31 december
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Med bakgrund i det resultatramverk för MUCF:s 
arbete inom politiken för det civila samhället som myn-
digheten tog fram 2021 har det arbetats med insam-
ling av resultatinformation, resultatbedömningar och 
resultatanalys. Arbetet har gett värdefulla insikter när 
det gäller bland annat arbetsprocess och dataunderlag, 
dessa har tagits med in i en pågående utveckling av 
en resultatuppföljningsmodell för myndighetens alla 
arbetsområden.

MUCF har under året arbetat med utveckling av 
bättre arbetssätt för att styra, skapa synergier mellan 
och genomföra uppföljning av uppdrag som rör ett 
gemensamt område men är placerade i olika delar av 
organisationen. Medarbetare inom uppdrag som berör 
demokratifrågor har bland annat identifierat gemen-
samma utmaningar och målgrupper samt hur de kan 
samarbeta för att förbättra möjligheten att nå förvänta-
de resultat. Hela myndigheten tog del av arbetet på en 
personaldag i slutet av året.

Under året har MUCF arbetat fram en samlad plan 

för arbetet med jämställdhets-, hbtqi- och funktionshin-
derfrågor. Handlingsplanen bygger på myndighetens 
två tidigare planer för genomförandet av uppdraget 
som JiM-myndighet och hbtqi-strategisk myndighet, är 
kopplad till prioriteringarna i MUCF:s strategiska plan 
och ingår i myndighetens ordinarie modell för styrning, 
uppföljning och redovisning av verksamheten. MUCF 
gick också med i Jämställdhetsmyndighetens JiM+-sats-
ning som ytterligare ett led i arbetet med att stärka 
jämställdhetsintegreringen i verksamheten.

Myndigheten har de senare åren växt både i antal 
uppdrag och i antal medarbetare. Den nuvarande orga-
nisationen har vissa begränsningar, bland annat när det 
gäller förutsättningarna för effektiv operativ ledning av 
verksamheten. Under hösten genomfördes därför med 
extern hjälp en analys av myndighetens organisering. 
Arbetet rapporterades i december, rapporten ligger till 
grund för MUCF:s vidare arbete med ändringar i organi-
sationen.

1

2

1, Många medarbetare har arbetat med Skolvalet under året. 
Bland annat har det skapats filmer för att nå ut med infor-
mation till landets skolor. 2, Valresultatet presenterades på 
Skolvalets valvaka som direktsändes.
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1, Medarbetare från MUCF på plats i Almedalen. 2, Medarbetare  
från MUCF förbereder sig för den årliga tredagarskonferenen  
MUCF-dagarna. 3, MUCF på plats med monter på MR-dagarna.  
4, Medarbetare på Kunskapskonferensen i Stockholm. 5, MUCF 
har medarbetare både bakom som framför kameran i studion i 
Växjö under MUCF-dagarna. 

1

2

3

4

5
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RESULTATRÄKNING
(tkr) Not 2022 2021

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 99 195 82 473

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 918 665

Intäkter av bidrag 3 24 731 25 734

Finansiella intäkter 4 182 17

Summa 125 025 108 889

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -79 879 -72 064

Kostnader för lokaler 6 -4 894 -3 677

Övriga driftkostnader 7 -38 671 -31 547

Finansiella kostnader 8 -172 -206

Avskrivningar och nedskrivningar 9 -1 410 -1 395

Summa -125 025 -108 889

Verksamhetsutfall 0 0

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 10 1 280 1 443

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -1 280 -1 443

Saldo 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 11 596 591 513 788

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 12 400 75

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 13 56 398 37 226

Finansiella intäkter 14 301 1

Finansiella kostnader 15 -137 -192

Lämnade bidrag 16 -655 699 -550 776

Saldo -2 146 121

Årets kapitalförändring 17 -2 146 121

7 Ekonomisk redovisning
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BALANSRÄKNING
(tkr) Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 18 1 041 1 189

Summa 1 041 1 189

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 19 657 645

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 20 1 427 2 025

Summa 2 084 2 669

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 73 78

Fordringar hos andra myndigheter 22 2 697 2 797

Övriga kortfristiga fordringar 23 5 374 9 377

Summa 8 144 12 252

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 24 2 239 2 494

Upplupna bidragsintäkter 25 74 23

Övriga upplupna intäkter 26 317 0

Summa 2 631 2 518

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 27 2 572 7 024

Summa 2 572 7 024

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 28 17 160 11 961

Kassa och bank 29 87 841 55 459

Summa 105 001 67 420

SUMMA TILLGÅNGAR 121 471 93 071

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 30

Balanserad kapitalförändring 5 549 5 428

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 17 -2 146 121

Summa 3 403 5 549

Avsättningar

Övriga avsättningar 31 616 465

Summa 616 465

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 32 3 124 3 861

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 33 4 475 2 402

Leverantörsskulder 34 9 092 11 277

Övriga kortfristiga skulder 35 1 814 1 096

Summa 18 505 18 636

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader 36 5 925 6 393

Oförbrukade bidrag 37 93 021 62 028

Summa 98 946 68 422

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 121 471 93 071
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag

Anslag (tkr) Not Ingående över-
föringsbelopp

Årets tilldelning 
enl.regl.brev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Indragning Totalt disponi-
belt belopp

Utgifter Utgående över-
föringsbelopp

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati (ramanslag)

ap. 1 Programmet för 
medborgare, jämlikhet, 
rättigheter och värden

38 0 350 0 350 -350 0

ap. 2 Valdeltagande – 
Skolval 2022

39 6 900 6 900 -6 900 0

ap. 3 Förordning om stats-
bidrag för åtgärder som 
stärker demokratin 

40 1 113 12 000 -1 113 12 000 -11 265 735

Uo 1 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ramanslag)

ap. 3 Åtg. för den nat min 
– del till MUCF för insatser 
inom ramen för strategin 
för romsk inkludering

41 2 500 2 500 -2 320 180

Uo 1 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (ramanslag)

ap. 4 EU-information  
– del till MUCF

42 129 2 000 -129 2 000 -1 665 335

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Uo 13 1:1 Etableringsåtgärder (ramanslag)

ap. 13 Statsbidrag till 
organisationer bildade på 
etnisk grund 

43 40 18 905 -40 18 905 -18 609 296

Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 1 Stöd för verksamhet 
som motverkar rasism 
och liknande former av 
intolerans 

44 674 14 320 -674 14 320 -13 588 732

ap. 2 Stöd till organisa-
tioner för homosexuella, 
bisexuella och transper-
soner 

45 60 11 298 -60 11 298 -11 196 102

ap. 3 Stöd till verksamhet 
som förebygger och mot-
verkar diskriminering 

46 454 29 000 -454 29 000 -29 000 0

ap. 4 Stöd till civilsam-
hället för insatser som 
främjar mötesplatser för 
unga hbtqi-personer

47 0 2 400 0 2 400 -2 372 28

ap. 6 Insatser för att 
stärka hbtq-personers 
rättigheter och möjlig- 
heter

48 889 6 250 -889 6 250 -4 796 1 454

Uo 13 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder (ramanslag)

ap. 11 Särskilda jämställd-
hetsåtgärder – del till 
MUCF

49 1 645 9 000 3 000 -1 645 12 000 -8 659 3 341

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Uo 17 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ramanslag)

ap. 1 Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor 

50 1 615 59  053 -66 60 602 -59 002 1 600
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag

Anslag (tkr) Not Ingående över-
föringsbelopp

Årets tilldelning 
enl.regl.brev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Indragning Totalt disponi-
belt belopp

Utgifter Utgående över-
föringsbelopp

Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 1 Statsbidrag till  
ungdomsorganisationer 

51 0 106 000 0 106 000 -106 000 0

ap. 2 Nationellt kontor för 
EU-program 

52 0 3 800 0 3 800 -3 800 0

ap. 7 Bidrag till internatio-
nellt ungdomssamarbete 

53 84 160 -84 160 -47 113

ap. 12 Statligt stöd för 
organisationers arbete för 
barn och ungdomar på 
lokal nivå 

54 3 042 224 420 -3 042 224 420 -222 852 1 568

Uo 17 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (ramanslag)

ap. 1 Särskilda insatser 
– till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor

55 391 1 500 500 -391 2 000 -1 602 398

ap. 3 MUCF Unga som var-
ken arbetar eller studerar

56 0

Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 5 Nationellt organ för 
dialog och samråd mellan 
regeringen och det civila 
samhället

57 0 6 200 0 6 200 -6 200 0

ap. 7 Ideell sektor – del 
till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor 

58 110 000 -30 000 80 000 -80 000 0

ap. 8 Förstärkning MUCF 
för kompetenshöjande 
insatser om det civila 
samhället

59 0 6 058 0 6 058 -6 058 0

ap. 10 Stöd för insatser 
m.a.a. flyktingsituationen

60 70 000 30 000 100 000 -99 505 495

Summa 10 136 702 114 3 500 -8 587 707 163 -695 786 11 377

Avslutade anslag 
(tkr)

Not Ingående över-
föringsbelopp

Årets tilldelning 
enl.regl.brev

Omdisponerade 
anslagsbelopp

Indragning Totalt disponi-
belt belopp

Utgifter Utgående över-
föringsbelopp

Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 6 Studier inom identi-
fierade behovsområden

61 0 0

ap. 9 Ideell sektor – del 
till Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor

62 3 357 -3 357 0 0

Summa 3 357 0 0 -3 357 0 0 0

Summa totalt 13 493 702 114 3 500 -11 944 707 163 -695 786 11 377
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REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat belopp Inkomster

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

318 Övriga inkomster 63 0 1 280

Summa 0 1 280

FINANSIELLA VILLKOR 
Finansiella villkor redovisas under respektive not till ovanstående anslag.
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REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE I ÅRSREDOVISNINGEN

Anslag/Anslags- 
benämning (tkr)

Not Tilldelat be-
myndigande

Ingående 
åtaganden

Utestående 
åtaganden

      Utestående åtagandenas fördelning per år

2023 2024 2025 2026

Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 2 Stöd till organisationer för  
homosexuella, bisexuella och trans- 
personer (slutår 2023)

64 11 300 11 300 11 298 11 298 0 0 0

Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 3 Stöd till verksamhet som  
förebygger och motverkar diskrimine-
ring (slutår 2023)

65 28 000 28 000 28 000 28 000 0 0 0

Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 1 Statsbidrag till ungdoms- 
organisationer (slutår 2023)

66 72 000 89 000 0 0 0 0 0

Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 12 Statligt stöd för organisationers 
arbete för barn och ungdomar på lokal 
nivå (slutår 2023)

67 140 000 173 000 0 0 0 0 0

Summa 251 300 301 300 39 298 39 298 0 0 0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 
Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
bokföring följer god redovisningssed och förordning 
(2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekono-
mistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd 
till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i 
enlighet  med förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och
allmänna råd till denna förordning.  
 
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förord-
ning om myndigheters bokföring) tillämpar myndig- 
heten brytdagen den 5 januari. 
 
Efter brytdagen har fakturor överstigande 25 tkr 
bokförts som periodavgränsningsposter. Motsvarande 
beloppsgräns föregående år var 25 tkr. 

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade 
dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt 
maskiner och inventarier som har ett anskaffnings-
värde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk 
livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen 
för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr.

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. Av-
skrivning under anskaffningsåret sker från den månad 
tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar 
datorutrustning kostnadsbokförs, då den beräknade 
livslängden understiger tre år.

Tillämpade avskrivningstider

3 år Datorer och kringutrustning
5 år  Egenutvecklade dataprogram, licenser,  

rättigheter
5 år Maskiner och tekniska anläggningar
5 år Inredningsinventarier
5 år Övriga inventarier
 
Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans 
fastighet uppgår till högst den återstående giltighets- 
tiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har  
värderats till balansdagens kurs.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i 
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
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 ERSÄTTNINGAR OCH ANDRA FÖRMÅNER

Myndighetschef och insynsrådets ordförande Lön (kr) Andra råds- och styrelseuppdrag

Generaldirektör Lena Nyberg 1 315 419 Tandvårdsnämnden (vice ordförande), Insynsrådet för 
Myndigheten för kulturanalys (ledamot), Arbetsgivar-
verkets styrelse (ledamot), Trygghetsstiftelsen (revisor),
särskild utredare för social dumping

Förmåner 412

Övriga insynsledamöter Ersättning (kr) Andra råds- och styrelseuppdrag

Edvard Agrell 5 700 Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen (ledamot)

Disa Bergnehr, förordnades från och med 7 mars 2022 3 800

Noura Berrouba, förordnades från och med 7 mars 2022 SLSU – Sveriges ungdomsorganisationer (ordförande), 
Civil Rights Defenders (ledamot), CONCORD Sverige 
(ledamot), Global Shapers Community (ledamot), 
Svensk-Norska samarbetsfonden (ledamot), Stiftelsen 
Höj Rösten (ledamot), Biskops Arnö Nordens folkhög-
skola (ledamot på mandat av Föreningen Norden), 
Rådgivande kommittén, Svenska dialoginstitutet för 
Mellanöstern och Nordafrika, Apolitical Academy  
Global (rådgivare), Global Utmaning (rådgivare)

Henrik Edin 3 800

Mattias Larsson, förordnades från och med 7 mars 2022 5 700

Kristin Lilieqvist 15 295

Eva Lindblom 9 500 Insynsrådet för Folke Bernadotteakademin (ledamot)

Rosaline Marbinah, entledigades från 7 mars 2022 3 800 Statliga kommittén Demokratin 100 år (demokrati- 
ambassadör), Arvsfondsdelegationen (ledamot), Tanke-  
smedjan Global Utmaning (ledamot), Olof Palmes 
Internationella Center (rådgivande kommissionär i 
kommissionen för gemensam säkerhet), Svenska med-
lingsnätverket för kvinnor (medlare) 

Ann-Katrin Persson 9 500 AnnCat AB, Ideell Arenas styrelse (ordförande), Fremias 
styrelse (ledamot), Stockholms arbetareinstituts fören-
ing (ledamot), Brf Musteriet (ordförande)

Pontus Ringborg 7 600

Mia Wallengren 7 600  Sveriges Fritid och kulturchefsförening (ordförande)

 ANSTÄLLDAS SJUKFRÅNVARO

Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas i kapitel 6 i årsredovisningen.
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NOTER
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 
Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

 RESULTATRÄKNING

2022 2021

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag 99 195 82 473

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 596 591 513 788

Summa 695 786 596 261

Utgifter i anslagsredovisningen -695 786 -596 356

Saldo 0 -97

Ökade intäkter av anslag mot föregående år består till stor del av ökade uppdrag inom ansla-
gen Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati och Uo 17 13:5 Ideell sektor – del till MUCF samt en 
förstärkning av anslagsposten Uo 17 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Minskning mot föregående år beror på att samtliga intjände semesterdagar före år 2009 togs 
ut 2021. Saldot består av minskning av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009. Denna 
post har belastat anslaget men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen. 0 97

Summa 0 97

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 601 661

Intäkter av offentligrättsliga avgifter 0 4

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 317 0

Summa 918 665

Ökning mot föregående år beror främst på upplupen försäkringsersättning.

Not 3 Intäkter av bidrag

Bidrag från statliga myndigheter 5 843 8 416

Bidrag från EU:s institutioner 18 452 14 916

Bidrag från övriga 436 2 403

Summa 24 731 25 734

Minskning mot föregående år av intäkter av bidrag beror främst på färre rekvirerade uppdrag 
från Kammarkollegiet och att ett avslutat uppdrag från Nordiska ministerrådet slutfördes 
under 2022. Samtidigt ökade bidragen från EU-kommissionen för EU-programmen  Erasmus+ , 
Solidaritetskåren och Eurodesk. 

Not 4 Finansiella intäkter

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 147 0

Valutakursvinst 35 17

Summa 182 17

Ökning mot föregående år av finansiella intäkter beror främst på att räntesatsen för ränte- och 
avistakonton i Riksgälden har sedan 2022-05-04 varit positiv.
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 RESULTATRÄKNING

2022 2021

Not 5 Kostnader för personal

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och 
avtal)

51 393 46 856

Varav lönekostnader ej anställd personal 651 879

Sociala avgifter 26 411 23 522

Övriga kostnader för personal 2 075 1 685

Summa 79 879 72 064

Ökningen mot föregående år av kostnader för personal beror på att myndigheten har fler 
anställda.

Not 6 Kostnader för lokaler

Kostnader för lokaler 4 894 3 677

Summa 4 894 3 677

Ökningen mot föregående år av kostnader för lokaler beror dels på att lokalen i Stockholm har 
tillkommit på helår. Dels beror det på att konferenser, seminarier och andra sammankomster 
har återupptagits efter pandemin och därmed har korttidshyra av lokaler ökat.

Not 7 Övriga driftkostnader

Resor, representation, information 4 078 1 412

Konferenskostnader 713 417

Datakostnader 4 006 3 335

Konsultkostnader 21 968 21 710

Övrigt 7 765 4 673

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 140 0

Summa 38 671 31 547

Ökningen av övriga driftskostnader mot föregående år beror främst på att konferenser,  
seminarier och andra sammankomster har återupptagits efter pandemin samt att vid återgång 
till kontoret har  justeringar för bland annat hybdridmöten behövt göras.

Not 8 Finansiella kostnader

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 25 0

Övriga räntekostnader 0 120

Övriga finansiella kostnader 146 85

Summa 172 206

Minskningen av finansiella kostnader mot föregående år beror på att räntan på myndighetens 
valutakonton under 2022 har blivit positiv.

Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 406 375

Avskrivningar övriga anläggningar 1 005 1 019

Summa 1 410 1 395

Not 10 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

Återbetalning av bidrag avseende avslutade anslag 1 280 1 443

Summa 1 280 1 443

Jämförelsetal ändrat i noten för 2021 p.g.a. felaktig uppgift i 2021 års årsredovisning.
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 RESULTATRÄKNING

2022 2021

Not 11 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag

Erhållna medel från statsbudgeten 596 591 513 788

Summa 596 591 513 788

Ökningen av intäkter av anslag mot föregående år beror till stor del på det ökade uppdraget 
inom anslaget Uo 17 13:5 Ideell sektor – del till MUCF.

Not 12 Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag

Erhållna medel från andra myndigheter 400 75

Summa 400 75

Ökningen mot föregående år beror på att mer bidrag fördelats från medel som rekvirerats från 
Kammarkollegiet.

Not 13 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren 56 398 37 226

Summa 56 398 37 226

Ökningen mot föregående år består av att flera av utbetalningarna för 2020 och 2021 års  
projekt gjordes i början av 2022 efter del- och slutredovisningar av projekten.

Not 14 Finansiella intäkter

Ränteintäkter på valutakonton avseende transfereringar 301 1

Summa 301 1

Ökningen mot föregående år av finansiella intäkter beror på att räntan på myndighetens  
valutakonton under 2022 har blivit positiv.

Not 15 Finansiella kostnader

Räntekostnader på valutakonton avseende transfereringar 137 192

Summa 137 192

Minskningen mot föregående år av finansiella kostnader beror på att räntan på myndighetens 
valutakonton under 2022 har blivit positiv.

Not 16 Lämnade bidrag

Bidrag till statliga myndigheter 0 3 058

Bidrag till kommuner för konsumtion 5 147 4 239

Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för konsumtion 646 164 545 040

Lämnade bidrag till enskilda personer och företag 498 1 061

Periodiseringar avseende återkrav av bidrag anslagsfinansierat 3 890 -2 623

Summa 655 699 550 776

Ökningen mot föregående år av lämnade bidrag beror främst på ökning av anslaget Uo 17 13:5  
Ideell sektor – del till MUCF.

Not 17 Årets kapitalförändring

Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet -2 146 121

Summa -2 146 121

Fordringar avseende återkrav finansierade av anslagsmedel redovisas mot kapitalförändringen 
p.g.a. kassamässig avräkning. Tecknet för jämförelsetalet avseende 2021 är ändrat jämfört med 
årsredovisningen 2021.
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 BALANSRÄKNING

2022-12-31 2021-12-31

Not 18 Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 4 971 4 501

Årets anskaffningar 257 470

Summa anskaffningsvärde 5 228 4 971

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 782 -3 407

Årets avskrivningar -406 -375

Summa ackumulerade avskrivningar -4 188 -3 782

Utgående bokfört värde 1 041 1 189

Not 19 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 063 978

Årets anskaffningar 193 85

Summa anskaffningsvärde 1 256 1 063

Ingående ackumulerade avskrivningar -418 -242

Årets avskrivningar -180 -176

Summa ackumulerade avskrivningar -598 -418

Utgående bokfört värde 657 645

Not 20 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 6 271 5 980

Årets anskaffningar 367 291

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -222 0

Summa anskaffningsvärde 6 416 6 271

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 246 -3 402

Årets avskrivningar -825 -844

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 81 0

Summa ackumulerade avskrivningar -4 990 -4 246

Utgående bokfört värde 1 427 2 025

Not 21 Kundfordringar

Övriga kundfordringar 73 78

Summa 73 78

Jämförelsetal ändrat i noten för 2021 p.g.a. felaktig uppgift i 2021 års  
årsredovisning.

Not 22 Fordringar hos andra myndigheter

Fordran ingående mervärdesskatt 2 697 2 795

Kundfordringar hos andra myndigheter 0 2

Summa 2 697 2 797
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 BALANSRÄKNING

2022-12-31 2021-12-31

Not 23 Övriga kortfristiga fordringar

Fordringar återkrav bidragsåterbetalningar-anslagsfinansierade 3 261 5 549

Fordringar återkrav bidragsåterbetalningar-EU-kommissionen 2 113 3 828

Summa 5 374 9 377

Minskningen mot föregående år av övriga kortfristiga fordringar beror främst
på att omvärdering av fordringarna har skett.

Not 24 Förutbetalda kostnader 

Förutbetalda hyreskostnader 973 752

Övriga förutbetalda kostnader 1 266 1 742

Summa 2 239 2 494

Not 25 Upplupna bidragsintäkter

Upplupna bidragsintäkter, EU-medel 74 23

Summa 74 23

Ökningen mot föregående år beror till stor del på att större del bidragsintäkter  
upparbetats men inte utbetalats 2022.

Not 26 Övriga upplupna intäkter

Övriga upplupna intäkter inomstatliga 317 0

Summa 317 0

Övriga upplupna intäkter avser periodiserade intäkter gällande försäkrings- 
ersättning från Kammarkollegiet.
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 BALANSRÄKNING

2022-12-31 2021-12-31

Not 27 Avräkning med statsverket

Uppbörd

Redovisat mot inkomsttitel -1 280 -1 433

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde 1 280 1 433

Fordringar avseende uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 8 639 7 433

Redovisat mot anslag 636 784 544 782

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -641 251 -543 576

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 4 172 8 639

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 614 -2 288

Redovisat mot anslag 59 002 51 574

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -59 053 -51 639

Återbetalning av anslagsmedel 66 739

Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde -1 600 -1 614

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 0 97

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 0 -97

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 0 0

Övriga fordringar på statens centralkonto

Ingående balans 0 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 4 525 8 167

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -644 496 -550 300

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 639 971 542 133

Övriga fordringar på statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket 2 572 7 024

Minskningen av fodringar avseende anslag i icke räntebärande flöde mot föregå- 
ende år beror på lägre leverantörsskulder samt belastning på räntekontot under 
december månad 2022 då utbetalningarna skett via ränteflödet. Flödesjustering av 
beloppet mellan kontona görs i januari 2023.

Not 28 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 160 11 961

Summa 17 160 11 961

Belopp som reglerats i januari 2023 för december 2022 mellan räntekontot och 
statens centralkonto 3 639 8 605

Beviljad kredit enligt regleringsbrev 7 000 7 000

Maximalt utnyttjad kredit 0 1 299

Ökningen mot föregående år beror till stor del på ökade oförbrukade bidrag  
avseende verksamheten.
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2022-12-31 2021-12-31

Not 29 Kassa och bank

Kassa och bank 87 841 55 459

Summa 87 841 55 459

Kassa och bank avser medel på valutakonton från EU-kommissionen.

Ökningen av kassa och bank jämfört mot föregående år beror främst på att myn-
dig- heten under 2021 återbetalade 1 000 000 euro i förtid till EU-kommissionen.

Not 30 Myndighetskapital

Specifikation förändring av myndighetskapitalet

Balanserad  
kapitalförändring, 

transfereringar

Kapitalförändring 
enligt resultaträk-

ningen

Summa

Utgående balans 2021 5 428 121 5 549

Rättelser 0 0 0

Ingående balans 2022 5 428 121 5 549

Föregående års kapitalförändring 121 -121 0

Årets kapitalförändring 0 -2 146 -2 146

Summa årets förändring 121 -2 267 -2 146

Utgående balans 2022 5 549 -2 146 3 403

Not 31 Övriga avsättningar

Avsättning för lokalt omställningsarbete

Ingående balans 465 328

Årets förändring 151 137

Utgående balans 616 465

Ökningen mot föregående år av avsättning för lokalt omställningsarbete beror 
främst på att insatserna 2022 har varit mindre än avsättningen 2022. Bedömningen 
är att ca 65 % kommer att nyttjas 2023 av kvarvarande avsättning 2022.

Not 32 Lån i Riksgäldskontoret

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar

Ingående balans 3 861 4 541

Under året nyupptagna lån 817 906

Årets amorteringar -1 554 -1 586

Utgående balans 3 124 3 861

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 5 000 5 000

utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing 3 124 3 861

Bokfört värde av lånefinansierade anläggningstillgångar 3 125 3 859
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2022-12-31 2021-12-31

Not 33 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt 245 152

Arbetsgivaravgifter 1 407 1 242

Leverantörsskulder andra myndigheter 1 060 1 008

Skulder till andra myndigheter avseende återbetalning av bidrag 1 764 0

Summa 4 475 2 402

Ökningen mot föregående år beror främst på skulder till andra myndigheter  
avseende återbetalning av bidrag gällande 2022.

Not 34 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder 9 092 11 277

Summa 9 092 11 277

Minskningen mot föregående år beror på att färre inköp i december 2022 inte 
förfallit till betalning innan årsskiftet.

Not 35 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 1 216 1 089

Övriga skulder 20 7

Skulder avseende återbetalning av bidrag 577 0

Summa 1 814 1 096

Ökningen mot föregående år beror främst på skulder avseende återbetalning av 
bidrag gällande 2022.

Not 36 Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 140 5 062

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 431 250

Övriga upplupna kostnader 354 1 081

Summa 5 925 6 393

Not 37 Oförbrukade bidrag

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 259 2 147

EU-medel Erasmus+ och Solidaritetskåren, verksamhetsmedel 1 894 1 610

EU-medel, EU-programmen  Erasmus+, Solidaritetskåren och Eurodesk 90 869 58 272

Summa 93 021 62 028

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:

inom tre månader 259 2 147

mer än tre månader till ett år 0 0

mer än ett år till tre år 0 0

mer än tre år 0 0

Summa 259 2 147

Ökningen av oförbrukade bidrag jämfört mot föregående år beror främst på att  
myndigheten 2021 återbetalade 1 000 000 euro i förtid till EU-kommissionen.  
Dessutom har ytterligare utbetalningar skett 2022 från EU-kommissionen som rör 
tidigare års avtal.
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Not 38 Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati (ramanslag)

ap. 1 Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för arbete med att öka kunskapen om och 
främja deltagande i Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden i Sverige.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 350 350

Anslaget är icke räntebärande.

Not 39 Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati (ramanslag)

ap. 2 Valdeltagande – Skolval 2022

Medlen får användas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av skolval i samband 
med de allmänna valen 2022. 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 6 900 6 900

Anslaget är icke räntebärande.

Not 40 Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati (ramanslag)

ap. 3 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får fördela 10 800 000 kronor enligt förordningen (2020:26) om stats- 
bidrag för åtgärder som stärker demokratin. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda högst  
1 200 000 kronor för kostnader för administration av bidraget.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 12 000 11 265

varav fördelade medel 10 800 10 800

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2022 -735

varav administrativa kostnader 1 200 1 200

Anslaget är icke räntebärande.

Not 41 Uo 1 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ramanslag)

ap. 3 Åtgärder för den nationella minoriteten – del till MUCF för insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering 

Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2022:118) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till 
romer. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 2 500 000 kronor inom ramen för strategin för 
romsk inkludering, varav minst 1 900 000 kronor ska fördelas i bidrag.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 2 500 2 320

varav administrativa kostnader 600 421

Minst tillåtet Utfall

varav fördelade medel 1 900 1 899

Fördelade medel avser projektbidrag och efter bedömning av projektansökningarna beviljas de medel som
organisationerna ansökt om. 2022 uppgick beviljade projektansökningar till 1 899 tkr.
Anslaget är icke räntebärande.
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Not 42 Uo 1 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (ramavslag)

ap. 4 EU-information – del till MUCF 

Medlen får användas för utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktig-
heten hos unga i frågor om Europeiska unionen och dess framtid.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 2 000 1 665

Anslagsbehållningen över 10 % beror på vakanser som uppstått under året.
Anslaget är icke räntebärande.

Not 43 Uo 13 1:1 Etableringsåtgärder (ramanslag)

ap. 13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 

Anslagsposten avser ersättning enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.  
Av anslagsposten beräknas 30 000 000 kronor användas för bl.a. samhällsinformation och insatser som främjar hälsa.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 18 905 18 609

varav fördelade medel 18 905

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2022 -296

Anslaget är icke räntebärande.

Not 44 Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans 

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism 
och liknande former av intolerans. Högst 650 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 14 320 13 588

varav fördelade medel 13 670 13 670

varav administration 650 650

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2022 -732

Anslaget är icke räntebärande.

Not 45 Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner 

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för 
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 11 298 11 196

varav fördelade medel 11 298

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2022 -102

Anslaget är icke räntebärande.

Not 46 Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering 

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som  
förebygger och motverkar diskriminering. Högst 1 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader. 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 29 000 29 000

varav fördelade medel 28 000 28 000

varav administrativa kostnader 1000 1000

Anslaget är icke räntebärande.
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Not 47 Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 4 Stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

Anslagsposten får användas för utgifter i enlighet med förordningen (2021:227) om statsbidrag för insatser som främjar 
mötesplatser för unga hbtqi-personer. Högst 240 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 2 400 2 372

varav fördelade medel 2 160 2 132

varav administrativa kostnader 240 240

 Anslaget är icke räntebärande.

Not 48 Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 6 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende insatser för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. 
Anslagsposten får även användas för administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser 
inom området. Av medlen får högst:
• 5 000 000 kronor användas för fortsatta insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-personer 
i enlighet med regeringens beslut den 30 juni 2016 (Ku2016/01669).
• 500 000 kronor användas för att i nära samverkan med Folkhälsomyndigheten genomföra en kartläggning av  
ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa i enlighet med regeringens beslut den 12 februari 2021 (S2021/01354).
• 500 000 kronor användas för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor i  
enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01666).
• 250 000 kronor användas för att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för s.k. 
omvändelseterapi i enlighet med regeringens beslut den 30 juli 2020 (A2020/01669).

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 6 250 4 796

varav insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqi-personer 5 000 3 617

varav kartläggning av ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa 500 491

varav insatser för att kartlägga och sammanställa kunskap för unga hbtqi-personers 
levnadsvillkor

500 500

varav insatser för att kartlägga och sammanställa kunskap för unga hbtqi-personers 
utsatthet

250 187

Anslagsbehållningen över 10 % beror på svårigheter att rekrytera samt svårt att planera kostnadsförbrukning i det nya 
digitala klimatet.  

Anslaget är icke räntebärande.

Not 49 Uo 13 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder (ramanslag)

ap. 11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får använda 4 000 000 kronor för att fortsätta uppdraget 
från regleringsbrevet för 2021 om att genomföra informationsinsatser rörande bland annat hedersrelaterat våld och 
förtryck, riktade till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete 
eller inom ideella engagemang. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får använda 5 000 000 
kronor för att med utgångspunkt i uppdraget (A2021/01300) sprida kunskapsunderlaget med fokus på hedersrelaterat
våld och förtryck och våldsförebyggande arbete till fritidsledare och andra yrkesverksamma som arbetar med ungas 
fritid. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i regleringsbrevet för 2022 tilldelats 1 000 000 
kronor för uppdraget om lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 12 000 8 659

varav informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet 4 000 4 000

varav kunskapsunderlag gällande hedersrelaterad våld och förtryck och våldsförebyggan-
de arbete

5 000 3 659

varav lika rättigheter och möjligheter för hbtqi-personer 1 000 1 000

varav ej beslutade medel 2 000 0

Anslagsbehållningen över 10 %  beror på svårigheter att rekrytera samt svårt att planera kostnadsförbrukning i det nya 
digitala klimatet, samt att 2 000 tkr inte var beslutade.
Anslaget är icke räntebärande.
Anslagsposten omdisponerades under 2022. Regeringsbeslut A2022/00871 2022-06-09.
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Not 50 Uo 17 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ramanslag)

ap. 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Anslagsposten får användas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter. Enligt  
regleringsbrev disponerar MUCF ett anslagssparande på 3 %. För 2022 innebär det ett anslagssparande på 1 645 tkr.
Anslaget är räntebärande. Enligt regleringsbrevet disponerar MUCF en anslagskredit på  1 771 tkr. Under året har myn-
digheten utnyttjat 0 tkr av krediten.

Övriga villkor Högst tillåtet Utfall

Låneram 5 000 3 124

Räntekontokredit, under året utnyttjad 7 000 0

Not 51 Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer 

Medel under anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till  
barn- och ungdomsorganisationer.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 106 000 106 000

varav fördelade medel 89 000 89 000

varav fördelade medel efter ändringsbeslut Ku2022/00529 – Ändring av regleringsbrev för 
BÅ2022 avseende MUCF, taget den 3 mars 2022 17 000 17 000

Anslaget är icke räntebärande.

Not 52 Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 2 Nationellt kontor för EU-program 

Medel under anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmen 
Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren. I genomförandet av uppdraget avseende Erasmus+ Ung-
domsfrågor ska myndigheten samarbeta med Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även säkerställa att 
det sker en internrevision av EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 3 800 3 800

Anslaget är icke räntebärande.

Not 53 Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete 

Medel under anslagsposten ska användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen 
Joint Working Group on Youth (JWGY). 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 160 47

Anslagsbehållningen över 10 % beror främst på att Barentssamarbetet i delar har avbrutits med anledning av kriget i 
Ukraina och att Ryssland uteslutits från samarbetet.
Anslaget är icke räntebärande.
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Not 54 Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå 

Medel under anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på 
lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten ska fördela 
173 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska
komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del. Myndigheten ska utlysa 
och fördela 18 420 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med 
särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även 
fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå 
och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser. 

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 224 420 222 852

varav fördelade medel till organisationsbidrag 173 000 173 000

varav fördelade medel efter ändringsbeslut Ku2022/00529 – Ändring av regleringsbrev för 
BÅ2022 avseende MUCF, taget den 3 mars 2022 33 000 33 000

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2022 -74

varav fördelade medel till projektbidrag 18 420 18 234

varav återbetalade bidrag till anslag som har utbetalats före 2022 -1 307

Anslaget är icke räntebärande.

Not 55 Uo 17 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (ramanslag)

ap. 1 Särskilda insatser – till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Medel på posten får användas 
för följande uppdrag:
• Myndigheten ska stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar i verksamheter som bidrar till etablering av 
unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten ska fortsatt vara samordnande i den nationella stödfunktionen 
för unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten får för uppdraget använda högst 1 500 000 kronor.
• Myndigheten ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna med det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd 
2023. Myndigheten får för uppdraget använda högst 500 000 kronor.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 2 000 1 602

varav samordnande i den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller 
studerar

1 500 1 492

varav förberedelserna med det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2023 500 110

Anslagsbehållningen över 10 % beror på att en del medel tilldelades andra halvan av 2022 och har därför inte varit fullt 
ut möjliga att förbruka.
Anslaget är icke räntebärande.
Omfördelade medel enligt regeringsbeslut Ku2022/01264 2022-06-30.

Not 56 Uo 17 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (ramanslag)

ap. 3 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar

Tilldelade medel gällande 2022 är 0 tkr.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 0 0

Not 57 Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 5 Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

Anslagsposten får användas för verksamhet inom Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och  
det civila samhället (NOD). NOD bygger på en överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan  
regeringen och det civila samhället på nationell nivå. Verksamheten ska genomföras och beslutas i enlighet med  
regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 6 200 6 200

varav fördelade medel 6 200

 Anslaget är icke räntebärande.
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Not 58 Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 7 Ideell sektor – del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela minst  78 000 000 kronor enligt förordningen 
(2022:145) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig 
till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Högst 2 000 000 kronor får användas för administrationskostnader i 
samband med fördelningen av bidraget.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 80 000 80 000

varav administrativa kostnader 2 000 2 000

Minst tillåtet Utfall

varav fördelade medel 78 000 78 000

Anslaget är icke räntebärande.

Not 59 Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 8 Förstärkning MUCF för kompetenshöjande insatser om det civila samhället

Medlen ska användas för ett förstärkt kunskapsuppdrag. Inom ramen för uppdraget får medel användas för spridande 
av information till det civila samhällets organisationer och samverkan med andra myndigheter till följd av flyktingsitua-
tionen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Medlen får användas för nödvändiga administrativa utgifter.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 6 058 6 058

Anslaget är icke räntebärande.
Omfördelade medel enligt regeringsbeslut Ku2022/01213, Ku2022/01245 2022-06-28.

Not 60 Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 10 Stöd för insatser m.a.a flyktingsituationen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska utan rekvisition senast den 15 april 2022 utbetala:
5 000 000 kronor till Rädda Barnen
9 000 000 kronor till Svenska kyrkan
9 000 000 kronor till Svenska Röda Korset
6 900 000 kronor till Sveriges kristna råd
Medlen får användas till förstärkt arbete med mottagande av flyktingar och humanitära insatser.  
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får disponera högst 100 000 kronor för administrativa kostnader 
för uppdraget. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela minst 68 800 000 kronor enligt förord-
ningen (2022:1212) om statsbidrag till vissa organisationer som arbetar med mottagande av människor från Ukraina
som söker skydd i Sverige. Högst 1 200 000 kronor får användas för administrationskostnader i samband med fördel-
ningen av bidraget.

Villkor Högst tillåtet Utfall

Disponibla medel 100 000 99 505

varav administrativa kostnader 1 300 805

Minst tillåtet Utfall

varav fördelade medel 98 700 98 700

Omfördelade medel enligt regeringsbeslut Ku2022/01213, Ku2022/01245 2022-06-28.

Anslaget är icke räntebärande.

Not 61 Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 6 Studier inom identifierade behovsområden

Enligt regleringsbrev är anslaget avslutat.

Not 62 Uo 17 13:5 Insatser för den ideella sektorn (ramanslag)

ap. 9 Ideell sektor – del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Enligt regleringsbrev är anslaget avslutat.
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 INKOMSTTITEL

Not 63 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

318 Övriga inkomster

MUCF har mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt 1 280 tkr av medel som tidigare var utbetalda på anslags-
posterna:

Anslagsposter Utfall

Uo 17 13:5  Ideell sektor, ramanslag ap.7 del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 167

Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati, ramanslag ap. 4 Valdeltagande – skolval 2019 30

Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati, ramanslag ap. 21 Förordning för att motverka hot och hat i det 
offentliga samtalet

38

Uo 17 13:5  Ideell sektor, ramanslag ap. 9 del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 045

Summa 1 280

 BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE

Not 64 Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (slutår 2023)

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet är 
2023.

Villkor Tilldelat 
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 11 300 11 298

Not 65 Uo 13 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (ramanslag)

ap. 3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (slutår 2023)

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet är 
2023.

Villkor Tilldelat 
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 28 000 28 000

Not 66 Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer (slutår 2023)

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet är 
2023.

Villkor Tilldelat 
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 72 000 0

Att de utestående åtaganden är lägre än 75 % beror på att myndigheten inte hade bemyndigande på hela beloppet  
som fördelades inom stödformen. Enligt regeringens beslut fördelades för bidragsår 2022 även ett extra stöd i form  
av 17 miljoner kronor.

Not 67 Uo 17 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)

ap. 12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (slutår 2023)

Enligt regleringsbrev har MUCF beställningsbemyndigande för anslagsposten. Slutår för beställningsbemyndigandet är 
2023.

Villkor Tilldelat 
bemyndigande

Utestående 
åtaganden

Bemyndiganden 140 000 0

Att de utestående åtaganden är lägre än 75 % beror på att myndigheten inte hade bemyndigande på hela beloppet som 
fördelades inom stödformen. Enligt regeringens beslut fördelades för bidragsår 2022 även ett extra stöd i form av 33 
miljoner kronor.
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 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Låneram Riksgäldskontoret

Beviljad 5 000 5 000 5 000 5 100 5 000

Utnyttjad 3 124 3 861 4 541 4 078 1 181

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Beviljad 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Maximalt utnyttjad 0 1 299 2 745 2 631 1 317

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 147 0 0 0 7

Räntekostnader 0 0 0 7 23

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras

Avgiftsintäkter 918 665 572 2 770 101

Avgiftsintäkter som ej disponeras

Avgiftsintäkter 1 280 1 443 1 397 7 122 4 960

Anslagskredit 1)

Beviljad 1 771 1 549 1 549 1 261 2 857

Utnyttjad 0 0 0 611 729

Anslag 2)

Ramanslag

Anslagssparande 11 377 13 493 8 858 10 987 12 589

Bemyndiganden

Tilldelade 3) 251 300 301 300 250 300 250 298 250 298

Summa gjorda åtaganden 39 298 301 300 28 000 240 000 240 000

Personal

Antalet årsarbetskrafter (st) 104 92 84 84 73

Medelantalet anställda (st) 115 104 95 93 88

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 191 1 166 1 128 1 205 1 408

Kapitalförändring

Årets -2 146 121 -1 711 2 445 -588

Balanserad 5 549 5 428 7 139 4 694 5 282

1) Uo 17 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ap. 1
2) Samtliga tilldelade anslag
3) Samtliga tilldelade ramar
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Kapitlet Återrapportering bidrag innehåller en redo-
visning av myndighetens uppdrag att fördela bidrag 
där det av förordning, regleringsbrev eller i särskilda 
uppdrag framgår att uppdraget ska redovisas i årsre-
dovisningen. Det innebär att de flesta, men inte alla, 
av myndighetens uppdrag att fördela statsbidrag finns 
redovisade i detalj nedan.

Kapitlet inleds med en samlad översikt över myndig-
hetens uppdrag att fördela bidrag och hantera transfere-
ringar. En närmare presentation av myndighetens arbete 
med organisationsbidrag samt projekt- och verksamhets-
bidrag finns i kapitel 5 Bidrag.

För alla tabeller nedan gäller att myndigheten under 
kolumnrubrik beviljat redovisar de beslut som myndig-
heten fattat i samband med ansökan om bidrag. Den 
slutliga utbetalningen till en organisation kan avvika från 
det beviljade beloppet. Väsentliga avvikelser kommente-
ras vid respektive tabell.

Om en organisation har sökt ett bidrag, men ansökan 
har avvisats eller avslagits, redovisas det med siffran 0 i 
tabellerna. Om organisationen inte har sökt bidrag det 
aktuella bidragsåret noteras det med ett streck (-).

Samlad översikt av bidrag 2022
Tabellerna 8.1 och 8.2 visar samtliga bidrag och trans-
fereringar som handlagts av Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor under 2020–2022.

Uppgifterna är hämtade från MUCF:s ansöknings-
system och EU-kommissionens ansökningssystem. 
Transfereringar som redovisas i tabell 8.2 hanteras till 
viss del manuellt.

FIGUR 8.1  Ansökningar, avslag och 
beviljade, 2022. Antal.
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TABELL 8.1  Bidrag och transfereringar. Antal beviljade bidrag per stödform 
samt fördelade transfereringar 2020–2022. Kronor och euro

2020 2021 2022

Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr)

Organisationsbidrag 554 283 337 695 894 496 322 435 570 388 474 348 518 902 824

Projekt- och verksamhetsbidrag 380 80 74 102 460 355 90 77 320 231 242 85 74 734 595

Totalt 934 363 411 798 354 851 412 512 890 619 716 433 593 637 419

Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro) Sökt Beviljat (euro)

Erasmus+ Ungdom 276 99 4 116 787 160 54 3 745 633 220 67 5 419 405

Solidaritetskåren 59 46 1 801 774 68 36 1 418 324 37 31 1 402 530

Totalt 335 145 5 918 561 228 90 5 163 957 257 98 6 821 935

Totalt samtliga 1 269 508 1 079 502 973 531  

Fördelat (kr) Fördelat (kr) Fördelat (kr)

Transfereringar 7 200 000 6 200 000 6 200 000

Totalt 7 200 000 6 200 000 6 200 000

TABELL 8.2  Transfereringar av bidrag, fördelade bidrag per uppdrag samt 
belopp, 2020–2022. Kronor

2020 2021 2022

CIVILSAMHÄLLESPOLITIK

Överenskommelsen inom sociala området 7 200 000 6 200 000 6 200 000

Totalt 7 200 000 6 200 000 6 200 000

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2022



114 | Återrapportering

Statsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer 
Organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer 
Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer 
styrs av förordningen (2011:65) om statsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer. Enligt reglerings-
brevet för 2022 tilldelades Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor 89 000 tusen kronor 
att fördela som organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationernas verksamhet. Därutöver 
disponerade myndigheten ytterligare 191 420 tusen 
kronor att fördela som bidrag ur anslaget Statligt stöd 
till organisationers arbete för barn och ungdomar på 
lokal nivå.

Enligt villkor i regleringsbrevet för 2022 skulle 
stödet till arbete på lokal nivå fördelas så att 173 000 
tusen kronor gavs i organisationsbidrag till de bidrags-
berättigade barn- och ungdomsorganisationerna 
(tabellerna 8.3–8.7) samt att 18 420 tusen kronor gavs 
i bidrag till projekt på lokal nivå med särskilt ändamål 
att stödja barns och ungdomars självständiga organi-
sering och inflytande i samhället. Stödet skulle även 
fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer 
inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller 
lokal nivå och som inte uppfyller de villkor som gäller 
för statsbidrag (tabellerna 8.10–8.11).

Under året fick myndigheten i uppdrag att fördela 
ytterligare 50 000 tusen kronor till barn- och ung-
domsorganisationer vilket innebar en höjning av de 
belopp som är angivna i regleringsbrevet för 2022. Den 
delen av organisationsbidraget som ska gå till orga-
nisationernas verksamhet höjdes med 17 000 tusen 
kronor, vilket resulterade i ett totalt belopp om 106 000 
tusen kronor för 2022. Den delen av stödet som ska gå 
till arbete på lokal nivå höjdes med 33 000 tusen kro-
nor, vilket resulterade i att ett totalt belopp om 206 000 
tusen kronor till barn- och ungdomsorganisationernas 
lokala verksamheter. Sammanlagt uppgår detta till 
312 000 tusen kronor för barn- och ungdomsorganisa-
tioner under 2022.

Bidraget fördelas antingen med en fast och en rörlig 
del, alternativt med bara en fast del om organisationen 

inte uppfyller alla villkoren för bidraget. Organisations-
bidraget består av fyra delar:

1. Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om 
432 250 kronor.

2. Organisationer som uppfyller samtliga villkor får 
också ett rörligt bidrag som grundas på antalet 
medlemmar i åldern 6‒25 år och på antalet 
medlemsföreningar i organisationen. Bidrag 
per medlem är 28,64 kronor och bidrag per 
medlemsförening är 1 800 kronor.

3. Den tredje delen är ett påslag på 200 procent på 
summan av delarna i bidraget som nämns ovan. Det 
är ett bidrag som ska komma medlemsföreningars 
ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.

4. För barn- och ungdomsorganisationer som 
företräder personer med funktionsnedsättning 
fördelas dessutom ett extra bidrag för att 
deras verksamhet är särskilt resurskrävande. 
Organisationer med 0‒200 medlemmar i åldern 
6‒25 år får 150 000 kronor. Organisationer med 200 
eller fler medlemmar i åldern 6‒25 år får 225 000 
kronor.

För tilläggsbesluten som avsåg de ytterligare 50 000 
tusen kronorna till barn-och ungdomsorganisationerna 
var fördelningen enligt följande:

1.  Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om  
 82 490 kronor.
2. Organisationer som uppfyller samtliga villkor får   
 också ett rörligt bidrag som grundas på antalet   
 medlemmar i åldern 6‒25 år och på antalet med-  
 lemsföreningar i organisationen. Bidrag per   
 medlem är 5,81 kronor och bidrag per medlems 
 förening är 365 kronor.
3.  Den tredje delen är ett påslag på 195 procent på   
 summan av delarna i bidraget som nämns ovan.   
 Det är ett bidrag som ska komma medlems- 
 föreningars ordinarie och långsiktiga lokala  
 verksamhet till del.

Organisationerna ansöker om organisationsbidrag 
från båda anslagsposterna i en och samma ansökan.

TABELL 8.3  Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2020–2022. Kronor

Organisation

2020 2021 2022

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Albakos Ungdomscenter 1 543 135 1 557 477 608 161 1 213 627 1 821 788

Astronomisk Ungdom 1 973 154 2 049 186 792 799 1 582 015 2 374 814

BEMUF (Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund) 1 589 036 1 546 054 606 785 1 210 881 1 817 666
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TABELL 8.3  Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2020–2022. Kronor

Organisation

2020 2021 2022

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Bosnien-Hercegovinas ungdomsförbund 1 576 315 1 592 490 590 614 1 178 616 1 769 230

Centerpartiets Ungdomsförbund 1 482 955 1 524 932 601 536 1 200 409 1 801 945

Changing attitudes (f.d.Freethem) 1 615 307 1 640 640 641 378 1 279 902 1 921 280

CISV Sweden 1 498 672 1 499 134 589 626 1 176 646 1 766 272

Credo - 1 439 634 567 607 1 132 714 1 700 321

Demokrati för Barns Framtid 1 513 978 1 522 688 598 178 1 193 709 1 791 887

Devote 1 811 263 1 296 323 737 313 1 471 310 2 208 623

Djurskyddet Ungdom 0 0 562 622 1 122 767 1 685 389

EFK UNGs Bidragsspår 1 750 762 1 809 205 704 121 1 405 086 2 109 207

Elevernas riksförbund (f.d. Sveriges Elevråd SVEA) 0 2 913 714 1 117 689 2 230 233 3 347 922

ELSA Sweden 1 470 314 1 500 424 573 014 1 143 502 1 716 516

Equmenia 4 008 496 4 120 727 1 562 775 3 118 264 4 681 039

Esport United 3 671 818 3 184 261 1 207 310 2 409 044 3 616 354

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige 1 447 367 1 460 267 575 335 1 148 133 1 723 468

Folk You 1 478 294 1 543 624 604 070 1 205 464 1 809 534

Fria Moderata Studentförbundet 1 455 946 1 458 830 574 726 1 146 918 1 721 644

Frisksportens Ungdomsförbund 1 615 170 1 648 116 644 408 1 285 946 1 930 354

Fritidsforum 2 068 029 1 942 100 753 885 1 504 373 2 258 258

Fältbiologerna 1 507 450 1 533 650 602 237 1 201 808 1 804 045

Förbundet Aktiv Ungdom 4 481 059 4 418 666 1 673 194 3 338 572 5 011 766

Förbundet Skog och Ungdom 2 244 560 2 238 592 861 781 1 719 647 2 581 428

Förbundet Unga Forskare 1 852 968 1 795 431 692 126 1 381 154 2 073 280

Förbundet Vi Unga 3 076 624 3 084 712 1 177 533 2 349 633 3 527 166

Grön Ungdom Riksorganisationen 1 628 928 1 543 663 606 197 1 209 708 1 815 905

Horn i Fokus Ungdomsförbund (f.d. Somaliska ungdoms-för-
bundet i Sverige)

0 1 705 052 664 783 1 326 599 1 991 382

International Federation of Medical Students Association 
Sweden

1 444 093 1 469 639 570 470 1 138 427 1 708 897

jagvillhabostad.nu 1 430 824 1 435 093 565 860 1 129 228 1 695 088

Junis (f.d. IOGT-NTOs Juniorförbund) 2 859 261 2 643 749 1 013 157 2 021 671 3 034 828

KFUK-KFUM Sverige 2 288 375 2 269 035 888 138 1 772 234 2 660 372

Kontaktnätet 1 549 426 1 576 554 618 131 1 233 519 1 851 650

KRIK - Kristen Idrottskontakt 2 515 090 2 616 989 1 004 870 2 005 137 3 010 007

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 1 773 741 1 746 550 680 657 1 358 270 2 038 927

Liberala ungdomsförbundet 1 597 760 1 560 170 612 166 1 221 617 1 833 783

Lokalpartiernas Centrala Ungdomsorganisation - 0 564 143 1 125 802 1 689 945

Mattecentrum 2 715 407 2 513 097 961 756 1 919 117 2 880 873

MHF-Ungdom - - - - -

Moderata Ungdomsförbundet 2 924 665 2 950 599 1 126 388 2 247 589 3 373 977
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TABELL 8.3  Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2020–2022. Kronor

Organisation

2020 2021 2022

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Ny Generation Elev- och Studentorganisation 2 970 301 2 919 496 1 117 129 2 229 116 3 346 245

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 1 863 296 1 909 588 741 829 1 480 319 2 222 148

PeaceWorks - 1 515 680 595 443 1 188 252 1 783 695

Pingst ung 3 890 036 4 055 042 1 392 271 2 778 076 4 170 347

Popkollo 1 504 878 1 490 491 586 457 1 170 323 1 756 780

Reach (f.d.Pannkakskyrkans Riksorganisation) 1 472 183 1 457 481 574 273 1 146 014 1 720 287

Reacta 1 846 441 1 883 002 750 363 1 497 346 2 247 709

RFSL Ungdom 1 419 395 1 436 068 566 175 1 129 858 1 696 033

Riksförbundet Goodgame - - - - -

Riksförbundet Sveriges 4H 2 617 586 2 520 241 967 342 1 930 262 2 897 604

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker 1 717 678 1 729 548 675 249 1 347 480 2 022 729

Riksförbundet Unga Musikanter 5 881 399 5 528 370 2 078 405 4 147 045 6 225 450

Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden 1 426 926 1 430 208 564 068 1 125 653 1 689 721

Rädda Barnens Ungdomsförbund 1 486 916 1 484 388 584 095 1 165 610 1 749 705

Salt - barn och unga i EFS 2 335 264 2 355 307 907 042 1 809 952 2 716 994

Scouterna 22 105 289 22 643 184 8 472 904 16 905 293 25 378 197

Serbiska Ortodoxa Ungdomsförbundet 1 451 742 1 471 669 579 474 1 156 390 1 735 864

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige 1 524 080 1 556 076 610 377 1 218 049 1 828 426

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige 1 660 981 - 636 917 1 271 001 1 907 918

SESUS 2 859 441 3 867 235 1 910 713 3 812 467 5 723 180

Studentradion i Sverige 1 439 717 1 440 384 580 577 1 158 591 1 739 168

Svensk Live - Unga arrangörsnätverket 1 523 134 1 659 923 648 776 1 294 662 1 943 438

Svenska Alliansmissionens Ungdom 1 902 314 1 941 656 753 668 1 503 941 2 257 609

Svenska Blå Stjärnans ungdomsförbund 1 460 729 - - - -

Svenska Kyrkans Unga 3 524 251 3 578 196 1 361 164 2 716 011 4 077 175

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 581 712 1 583 745 634 268 1 265 716 1 899 984

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 1 580 076 1 584 261 620 833 1 238 909 1 859 742

Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden 0 - - - -

Sveriges Blåbandsungdom 1 513 214 1 505 519 592 090 1 181 562 1 773 652

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) 2 043 243 1 825 511 709 440 1 415 698 2 125 138

Sveriges Elevkårer 14 757 508 15 316 896 5 669 060 11 311 089 16 980 149

Sveriges elevråd 2 689 338 2 771 837 1 058 423 2 111 986 3 170 409

Sveriges Frimärksungdom 1 635 192 1 674 738 655 197 1 307 472 1 962 669

Sveriges Hundungdom 1 938 971 1 992 325 771 500 1 539 519 2 311 019

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks 1 464 418 1 467 507 577 866 1 153 183 1 731 049

Sveriges Schackförbund 9 400 039 9 620 777 3 600 769 7 184 452 10 785 221

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 2 560 258 2 340 678 901 761 1 799 416 2 701 177

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund 1 983 615 2 177 925 854 347 1 704 815 2 559 162

Sveriges Unga Blåsare 1 692 635 1 693 842 662 283 1 321 610 1 983 893
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TABELL 8.4  Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter. Organisationer som företräder nationella minoriteter,  
2020–2022. Kronor

Organisation

2020 2021 2022

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Judiska ungdomsförbundet i Sverige 1 656 589 1 557 102 611 000 1 219 292 1 830 292

Romska Ungdomsförbundet 1 917 826 1 991 503 638 130 1 273 420 1 911 550

Sáminuora 1 337 415 1 350 437 534 825 1 067 307 1 602 132

Sverigefinska ungdomsförbundet 1 405 608 1 405 274 555 093 1 107 746 1 662 839

Totalt 6 317 438 6 304 316 2 339 048 4 667 765 7 006 813

TABELL 8.3  Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2020–2022. Kronor

Organisation

2020 2021 2022

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Sveriges ungdomsråd 1 494 868 1 460 738 575 508 1 148 477 1 723 985

Sverok 17 284 304 11 243 266 4 215 066 8 410 093 12 625 159

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet 1 890 163 1 886 900 731 903 1 460 516 2 192 419

Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF 1 566 886 1 548 090 607 449 1 212 205 1 819 654

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund 1 939 953 1 950 755 755 478 1 507 553 2 263 031

Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet 1 727 775 1 704 018 665 025 1 327 081 1 992 106

Tamam 1 442 663 1 458 552 574 501 1 146 468 1 720 969

Turkiska Ungdomsförbundet 1 562 874 1 512 474 590 432 1 178 254 1 768 686

Ung Företagsamhet i Sverige 4 420 254 4 638 887 1 792 469 3 576 548 5 369 017

Ung Media Sverige 2 978 870 2 307 890 887 598 1 771 158 2 658 756

Ung Pirat 1 507 113 1 511 592 594 480 1 186 331 1 780 811

Ung Teaterscen 1 644 812 1 639 776 641 679 1 280 502 1 922 181

Ung Vänster 1 740 865 1 595 330 633 387 1 263 956 1 897 343

Unga Drogförebyggare (f.d. Smart Ungdom) 0 1 463 368 633 425 1 264 033 1 897 458

Unga Feminister 1 526 730 1 430 772 564 275 1 126 066 1 690 341

Unga Kan 1 449 325 1 464 001 576 498 1 150 454 1 726 952

Unga KRIS-förbundet 1 443 806 1 467 758 580 529 1 158 495 1 739 024

Unga Örnars riksförbund 2 307 233 2 275 707 877 407 1 750 824 2 628 231

UngaAsov - 1 430 586 564 207 1 125 930 1 690 137

Ungdomens Nykterhetsförbund 2 110 590 2 157 480 834 931 1 666 076 2 501 007

UNGiKÖR 1 972 367 2 071 945 772 737 1 541 987 2 314 724

United Soul 0 0 594 119 1 185 611 1 779 730

Utrikespolitiska förbundet Sverige 1 520 657 1 579 661 619 022 1 235 297 1 854 319

Älska Livet 0 - - - -

Totalt 237 716 546 239 579 407 94 942 212 189 450 344 284 392 556
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TABELL 8.5  Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till 
lokala verksamheter. Organisationer som företräder personer med 
funktionsnedsättning, 2020–2022. Kronor

Organisation

2020 2021 2022

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Fritidsförbundet 1 597 161 1 604 027 770 511 1 088 628 1 859 139

Förbundet Ung med psoriasis 1 580 515 1 604 222 770 335 1 088 277 1 858 612

Förbundet Unga Rörelsehindrade - - - - -

Riksorganisation Unga Reumatiker - - 780 532 1 108 621 1 889 153

Riksorganisationen Unga med synnedsättning - - 757 556 1 062 780 1 820 336

Svenska Celiakiungdomsförbundet 1 730 918 1 705 228 807 364 1 162 156 1 969 520

Sveriges Dövas Ungdomsförbund 1 591 294 1 587 589 767 747 1 083 113 1 850 860

Unga Allergiker 1 678 043 1 632 910 791 927 1 131 357 1 923 284

Unga Funkisar - - - - -

Unga Hörselskadade 1 593 323 1 579 039 763 752 1 075 142 1 838 894

Totalt 9 771 254 9 713 015 6 209 724 8 800 074 15 009 798

Kommentar: Samtliga organisationer har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 225 000 kronor, vilket är inkluderat i 
bidragsbeloppet för organisationsbidrag.

TABELL 8.6  Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter. 
Organisationer med undantag från vissa villkor, 2020–2022. Kronor

Organisation

2020 2021 2022

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag totalt

Organisations- 
bidrag

Organisations- 
bidrag till lokala 

verksamheter

Organisations- 
bidrag totalt

Dövblind Barn och Ungdom* 0 582 250 664 740 0 664 740

Fältbiologerna - - - - -

Förbundet Unga Rörelsehindrade* 1 440 664 1 446 323 664 740 1 027 233 1 691 973

PeaceWorks 1 290 664 - - - -

Riksorganisationen Unga Reumatiker* 1 515 664 1 632 034 - - -

Riksorganisationen Unga med synnedsättning (f.d. Riksorga-
nisation Unga Synskadade)

0 0 - - -

Svenska Blå Stjärnas ungdomsförbund - 1 296 323 514 740 1 027 233 1 541 973

Ung Vänster - - - - -

Unga Funkisar* 1 440 664 1 446 323 664 740 1 027 233 1 691 973

Totalt 5 687 656 6 403 253 2 508 960 3 081 699 5 590 659

* Dövblind Barn och Ungdom, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Riksorganisationen Unga Reumatiker och Unga Funkisar har fått ett till-
läggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 150 000 kronor. Detta belopp är inkluderat i bidragsbeloppet för organisationsbidrag.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2022



Återrapportering | 119

TABELL 8.7  Jämförelse organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala 
verksamheter, 2020–2022. Kronor

2020 2021 2022

Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr) Sökt Beviljat (kr)

Organisationsbidrag 106 90 79 620 100 101 94 79 886 110 100 98 94 942 212

Organisationsbidrag till organisa-
tioner som företräder nationella 
minoriteter

4 4 2 115 814 4 4 2 102 131 4 4 2 339 048

Organisationsbidrag till organisa-
tioner som företräder unga med 
funktionsnedsättning

6 6 4 170 364 8 6 4 138 590 8 8 6 209 724

Organisationsbidrag beviljat med 
undantag från vissa villkor

7 4 2 254 000 10 5 2 873 166 7 4 2 508 960

Summa 123 104 88 160 278 123 109 88 999 997 119 114 105 999 944

Ungdomsorganisationernas lokala 
verksamheter

122 104 171 332 616 122 108 172 999 995 118 113 205 999 882

Totalt 245 208 259 492 894 245 217 261 999 992 237 227 311 999 826

Kommentar: Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag kan få både organisationsbidrag för organisationens 
verksamhet och organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.

Bidragsgrundande medlemmar

TABELL 8.8  Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdoms-
organisationerna, 6–25 år, efter åldersgrupp, bidragsår 2020–2022.  
Antal och procent

Ålder
2020 2021 2022

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

6–12 år 142 393 22 138 452 22 138 841 21

13–18 år 281 476 43 279 805 44 281 319 43

19–25 år 197 449 30 186 669 29 200 279 31

Okänd ålder inom spannet 6–25 år 32 636 5 32 155 5 35 283 5

Totalt, andel 100 100 100

Totalt, antal 653 954 637 081 655 722

TABELL 8.9  Bidragsgrundande medlemmar i barn- och ungdoms-
organisationerna, 6–25 år, efter könstillhörighet, bidragsår 2020–2022.  
Antal och procent

Kön
2020 2021 2022

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Tjejer 310 684 48 316 145 50 326 887 50

Killar 312 476 48 301 948 47 311 556 47

Annnan könstillhörighet 9 669 1 4 516 1 4 580 1

Uppgift saknas 21 125 3 14 472 2 12 699 2

Totalt 653 954 100 637 081 100 655 722 100
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Statligt stöd för organisationers arbete 
för barn och unga på lokal nivå
Enligt villkor i regleringsbrevet för 2022 skulle Myndig-
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor utlysa 
och fördela 18 420 tusen kronor som projektbidrag 
till projekt på lokal nivå och 173 000 tusen kronor i 
organisationsbidrag riktat till medlemsföreningarna i 
de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisa- 
tionerna.

Organisationsbidraget redovisas i tabellerna 8.3–8.7.

Syftet med projektbidraget är att stödja barns och 
ungdomars självständiga organisering och barns och 
ungdomars inflytande i samhället.

Stödet ska även fördelas till nya organisationer och 
verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisa-
tioner på riks- eller lokalnivå som inte uppfyller de villkor 
som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, 
fonder och stiftelser. I tabell 8.10 är dessa markerade 
med *.

TABELL 8.10  Projektbidrag till ungdomars organisering, 2022. Kronor

Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

Birkagårdens Folkets Hus Kompisgänget 150 000

Demokrati för Barns Framtid Karibo - Mobile Dance School 825 800

Folkbildarna i Värmland TiKU - Tillsammans i Karlstad Ungdomar 646 614

Forum-Idéburna organisationer med social inriktning Unga hackar det ideella engagemanget 955 694

Förenade Förorter Ungas organisering i Söderort 721 650

Hassela Solidaritet Hassela Unga 538 200

Ideella föreningen Forza of Sweden FRAM - en arena för ungas demokratiska framtid 578 221

IK Eos Prisma Ungdom År 2 737 368

jordens vänner Alla vinner på klimaträttvisa II 2 725 588

Konservativa Förbundet* Konservativ studentorganisering 590 000

MEDBORGARSKOLAN REGION MITT We are the bright future 723 000

RFSU Stockholm Det handlar om mig! 2.0 864 182

Riksteatern Västerbotten Kulturcrew Västerbotten år 2 - ett demokrati-och  
kulturutvecklingsprojekt för unga år 1

125 000

Romska Ungdomsförbundet Sisters in arms 1 271 700

Sisters in business Young Revolution år 2 585 000

Somaliska Freds- och Skiljedomsförening Plattform Rosengård - ett medieprojekt för ungdomar 865 998

Studiefrämjandet Västerbotten Ålidhem Studios 589 000

Svenska Settlementförbundet UngdomsNätverket 605 000

Tamam Tamam TakeOver 2 1 436 047

Ung Media Stockholm Ge din röst 452 500

Unga Kan Kulturkraft 2.0 145 600

Unga med synnedsättning Stockholm Unga funkisrörelsen - tillsammans är vi starka 735 400

Verdandi Makt i samhället och över sitt eget liv 1 365 767

Totalt 18 233 329

* Organisationen har beviljats projektbidrag på grund av att den inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag, till en summa om 
590 000 kronor.
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Statsbidrag till organisationer 
bildade på etnisk grund 
I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 18 905 tusen 
kronor att fördela som stöd till organisationer bildade 
på etnisk grund. Syftet med bidraget är att stärka orga-
nisationernas egna initiativ och verksamheter som rör 
kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.

Stödet fördelas i två former: etableringsbidrag och 
organisationsbidrag. Ett etableringsbidrag fördelas 
med ett fast belopp på 80 tusen kronor per organi-
sation. Ett organisationsbidrag har en fast del och 
en rörlig del. Det fasta beloppet är 180 tusen kronor. 

Beloppet är lika stort för alla organisationer.
Det rörliga beloppet grundas på antalet medlem-

mar och antalet föreningar eller avdelningar som finns 
i organisationen. Runt 70 procent av den rörliga delen 
är baserad på medlemmar och 30 procent på antalet 
föreningar eller avdelningar som finns i organisatio-
nen. Bidrag i spannet 1–6 000 medlemmar är 80,32 
kronor per medlem. Från och med medlem 6 001 och 
framåt är bidraget 40,16 kronor per medlem. Bidrag 
per lokalförening eller avdelning är 4 399 kronor.

För bidrag till samarbetsorganisationerna sker en 
individuell bedömning. För 2022 sökte och beviljades 
en organisation, SIOS, bidraget.

TABELL 8.11  Jämförelse ungdomars organisering, 2020–2022. Kronor
2020 2021 2022

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Barns och ungas organisering och 
inflytande

113 26 18 388 296 88 26 18 229 680 67 23 18 233 329

Totalt 113 26 18 388 296 88 26 18 229 680 67 23 18 233 329

TABELL 8.12  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade  
på etnisk grund 2020–2022. Kronor

Organisation 2020 2021 2022

ORGANISATIONSBIDRAG

Albanska Föreningars Union i Sverige 489 639 493 697 550 781

Albanska riksförbundet Iliria 0 322 082 312 980

Armeniska riksförbundet i Sverige 306 622 325 161 349 931

Assyriska Riksförbundet i Sverige 535 368 506 634 565 651

Azarbajdzjaniers Kongress I Sverige 0 - 0

Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverge 379 348 330 232 0

Bangladesh Riksförbund i Sverige - 291 266 0

Bangladesh Riksförening i Sverige 362 944 353 306 0

Bolivianska Riksförbundet 0 - 0

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i 
Sverige

452 512 435 911 482 834

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige 862 753 764 167 870 187

Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet i 
Sverige

373 952 361 252 394 535

Djibouti Kvinnor Riksförbund 349 000 354 039 385 528

Eritreanska Riksförbundet i Sverige 372 267 338 033 367 208

F.A.P.S. Portugisiska Riksförbundet 276 452 272 018 287 675

FAIS-IR 400 176 392 632 431 441

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige 333 821 316 624 341 761

Gambiska Riksförbundet - 299 014 320 752
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TABELL 8.12  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade  
på etnisk grund 2020–2022. Kronor

Organisation 2020 2021 2022

Grekiska Riksförbundet 322 794 349 435 380 353

Hangool Foundation 0 378 534 414 485

Immigranternas centralförbund - - -

Immigranternas Riksförbund 402 693 346 927 393 954

Internationella Kvinnoförbundet 357 091 339 123 324 546

Irakiska Riksförbundet i Sverige, IRS 319 027 322 062 347 961

Iranska flyktingars riksförbund (IFRS) 540 583 480 520 532 177

Iranska Riksförbundet i Sverige 474 385 416 585 472 825

Kinesiska Riksförbundet i Sverige 386 232 432 426 478 347

Kroatiska riksförbundet 503 675 474 845 528 264

Kurdiska Federationen Paraply (KFP) 727 978 707 605 803 851

Kurdiska Riksförbundet 0 383 248 410 293

Kurdiska Unionens Riksförbund i Sverige - - -

Letternas Riksförbund i Sverige 285 362 281 558 297 233

Litauiska Riksförbundet 296 082 0 -

Makedoniska riksförbundet 359 630 349 983 394 164

Mongoliska Riksförening i Sverige 0 - -

Polska kongressen i Sverige 351 859 361 732 -

Polska Riksförbundet 401 893 382 061 411 732

RIFFI 355 081 0 0

Riksföreningen for khaatumo state of Somalia 284 511 - -

Riksförbundet Banjaluka i Sverige 306 749 303 375 325 892

Riksförbundet Bijeljina - Janja 274 841 267 845 283 758

Ryska riksförbundet i Sverige 353 071 341 492 371 243

Sabeiska Mandeisk Riksförbundet i Sverige 395 380 343 445 352 072

Serbernas riksförbund i Sverige 797 778 765 314 871 245

Serbisk-ortodoxa Kvinnoförbundet 286 485 290 040 310 046

Serbiska riksförbundet 591 979 559 183 627 804

SIOS 480 000 480 000 480 000

Slovenska Riksförbundet 287 227 282 015 300 630

Somaliland riksförbund i Sverige 495 002 498 610 556 235

Somaliska riksförbundet i Sverige 587 195 592 273 667 272

Sudanesiska Riksförbundet 281 740 277 469 295 145

Sunbul Riksförbundet 298 275 269 753 0

Svensk-kurdiska Riksförbundet 294 489 288 914 308 642

Svensk-Turkiska Riksförbundet - 0 -

Sverigeesternas förbund 410 388 383 923 415 644

Syrianska Riksförbundet i Sverige 0 0 0

Ukrainska Alliansen i Sverige 299 849 321 192 356 215

Ungerska Riksförbundet 520 822 477 444 531 707

Summa organisationsbidrag 18 825 000 18 904 999 18 904 999
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TABELL 8.12  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer bildade  
på etnisk grund 2020–2022. Kronor

Organisation 2020 2021 2022

ETABLERINGSBIDRAG

Gambiska Riksförbundet 80 000 0 0

Summa etableringsbidrag 80 000 0 0

Totalt 18 905 000 18 904 999 18 904 999

TABELL 8.13  Jämförelse organisations- och etableringsbidrag till organisationer 
bildade på etnisk grund, 2020–2022. Kronor

Bidragsform
2020 2021 2022

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Organisationsbidrag 59 46 18 825 000 61 48 18 904 999 56 43 18 904 999

Etableringsbidrag 5 1 80 000 0 0 0 0 0 0

Totalt 64 47 18 905 000 61 48 18 904 999 56 43 18 904 999
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TABELL 8.14  Organisations- och etableringsbidrag till organisationer 
för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 2020–2022. Kronor

Organisation 2020 2021 2022

ORGANISATIONSBIDRAG

EKHO 439 745 467 995 461 650

FPES (f.d.Transföreningen FPES) 565 449 643 898 633 960

HBTs Sverige 1 440 482 1 465 949 1 439 538

Homo-, bi- och transliberaler 451 783 588 649 579 846

Lesbisk Makt 776 723 851 472 959 430

Nordic Bears 576 378 609 472 675 538

Rainbow Riots* 150 000 522 978 -

RFSL 4 657 952 4 435 198 4 351 781

SFQ - Sveriges förenade HBTQIA+ 
studenter

407 419 - 0

Transammans 966 404 1 112 803 1 093 288

Öppna moderater 865 665 1 122 561 1 102 968

Totalt 11 298 000 11 297 997 ** 11 297 999

* Rainbow Riots återbetalade hela beloppet år 2021, det omfördelades därefter till övriga organisationer samma bidragsår. 
** Den totala summan 2021 inkluderar inte det ursprungliga beslutet om 522 978 kronor i bidrag till Rainbow Riots.

TABELL 8.15  Jämförelse organisations- och etableringsbidrag till organisationer 
för homosexuella, bisexuella och transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 2020–2022. Kronor

Bidragsform
2020 2021 2022

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Organisationsbidrag 10 10 11 148 000 10 10 11 297 997 10 9 11 297 999

Etableringsbidrag 4 1 150 000 0 0 0 0 0 0

Totalt 14 11 11 298 000 10 10 11 297 997 10 9 11 297 999

Organisations- och 
etableringsbidrag till 
organisationer för 
homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer 
med könsöverskridande 
identitet eller uttryck 
I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 11 298 tusen kro-
nor att fördela som stöd till organisationer för homo-
sexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Syftet med 
bidraget är att stödja organisationernas egna initiativ 
och verksamheter med ändamål att stärka ställningen 

i samhället för homosexuella, bisexuella, transsexuella 
och för personer med könsöverskridande identitet 
eller uttryck.

Statsbidraget fördelas som etablerings- eller orga-
nisationsbidrag. Ett etableringsbidrag fördelas med 
ett fast belopp på 150 tusen kronor per organisation. 
Organisationsbidraget har en fast del och en rörlig 
del. Det fasta bidraget är 150 tusen kronor per orga-
nisation. Beloppet är lika stort för alla organisationer. 
Det rörliga beloppet grundas på antalet medlem-
mar och antalet lokalföreningar eller avdelningar i 
organisationen. Av det rörliga bidraget är 50 procent 
baserat på antal medlemmar i organisationen och 50 
procent på antal lokalföreningar eller avdelningar i 
organisationen. I det ordinarie beslutet om bidrag för 
2022 var bidrag per medlem 498,40 kronor och per 
lokalförening eller avdelning 42 153 kronor.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | Årsredovisning 2022



Återrapportering | 125

Statsbidrag till verksamhet 
mot rasism och liknande 
former av intolerans 
I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 14 320 tusen 
kronor (varav högst 320 tusen kronor får användas för 
administration) att fördela som stöd till verksamheter 
mot rasism och liknande former av intolerans.

Syftet med bidraget är enligt bidragsförordningen 
att stödja verksamheter som motverkar eller förebyg-
ger rasism eller liknande former av intolerans som kan 
ta sig uttryck i bland annat:

1. Antisemitism
2. Islamofobi
3. Afrofobi
4. Antiziganism
5. Homofobi och transfobi
6. Rasism mot samer
7. Annat specifikt uttryck av rasism eller intolerans

Av de 17 projekten som fått bidrag 2022 arbetar 12 
med antisemitism, 12 med islamofobi, 10 med afrofobi, 
12 med antiziganism, 7 med homofobi och transfobi, 
5 med rasism mot samer och 2 med annat specifikt 
uttryck av rasism eller intolerans.

TABELL 8.16  Statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av 
intolerans, efter ändamål, 2022. Kronor
Organisation Projektnamn Ändamål * Bidragsbelopp

Byrån mot diskriminering i Östergötland Adab 2 751 194

emerichfonden Emerich var hans namn 1, 2, 3, 4, 5, 6 618 600

Föreningen Fredens Hus på Uppsala slott Ordets Makt 2.0 1, 2, 3, 4, 5, 6 570 400

Hej främling! Tillsammans för tolerans 1, 2, 3, 4, 5 986 000

Judiska centret i Lund Fler judiska berättelser i skolorna 1 279 100

Jämställd Utveckling Skåne Power Talks 2, 5 1 043 700

KFUM Norrköping Jämlikhetscoachen 1, 2, 3 ,4 159 290

Malmö mot Diskriminering Aktiva åtgärder mot bostadsdiskriminering 1, 3, 4, 7 1 086 178

Nordisk Hjälp Proaktiv antirasism 1, 2, 3, 4, 5 490 050

RFSL Strategier för att motverka och hantera hot och 
hat med homo-,bi- och transfobiska motiv

5 1 783 000

Riksorganisationen för fortbildning om Förin-
telsen

Kunskapslyft om Förintelsen 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 030 800

Romska Kulturcentret i Malmö Romska röster 4 233 500

Rädda Barnen Vuxna vågar ta snacket 1, 2, 3, 4, 6, 7 978 620

Sensus Region Svealand Utvecklingsprojekt Romer i Gävleborgs län 4 392 500

Stiftelsen Expo Gamingvärlden och högerextrem exponering- 
ansvar och utvecklingsområden.

1, 2 ,3 ,4 2 400 264

Stiftelsen Paideia Judisk-muslimskt rum för tänkande, delande och 
lärande

1, 2 279 000

Tamam Antirasistisk pedagogik och organisering för 
unga

1, 2, 3, 4, 6 587 594

Totalt 13 669 790

* En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt. 
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Statsbidrag till projekt 
som syftar till att stärka 
demokratin
I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 12 000 tusen 
kronor att fördela som stöd för åtgärder som stärker 
demokratin. MUCF skulle fördela 10 800 tusen kronor 

enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgär-
der som stärker demokratin, och fick använda högst 
1 200 tusen kronor för kostnader för administration av 
bidraget.

Syftet med bidraget är att öka kunskapen om demo-
kratin och stärka individers förutsättningar att delta i 
demokratin och dess beslutsprocesser.

TABELL 8.17  Jämförelse statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande 
former av intolerans, 2020–2022. Kronor

Ändamål
2020 2021 2022

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

1. Antisemitism 4 0 0 5 0 0 1 1 279 100

2. Islamofobi 2 0 0 1 0 0 2 1 751 194

3. Afrofobi 5 0 0 4 1 496 154 1 0 0

4. Antiziganism 12 4 1 090 200 7 3 1 263 650 5 2 626 000

5. Homofobi och transfobi 3 1 231 500 6 0 0 1 1 1 783 000

6. Rasism mot samer 2 1 150 000 0 0 0 1 0 0

7. Annat specifikt uttryck av rasism 
eller intolerans*

12 2 1 255 367 1 0 0

Fler än ett ändamål 57 13 12 492 474 74 17 13 946 527 32 12 10 230 496

Totalt 85 19 13 964 174 109 23 16 961 698 44 17 13 669 790

Kommentar: En organisation kan ange fler än ett ändamål per projekt. 
* Nytt ändamål under 2021.

TABELL 8.18  Statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin, 2022. 
Kronor 
Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

ABF Stockholm Ortens valorganisatörer 1 100 734

Allas Lika Värde Förening NYFIKEN PÅ SVERIGE - DEN SVENSKA DEMOKRATIN 580 320

Birkagårdens Folkets Hus Valet är ditt 135 250

Flamman Ungdomarnas Hus - filial projekt Gör din röst hörd 866 520

Göteborgs kyrkliga stadsmission Demokrati för alla 821 000

Hjo folkhögskola Mitt val - demokrati 285 000

Ideella föreningen Furuboda Ett språk en röst 689 587

IK Eos Interkultur 570 000

Resurscentrum för kvinnor i Malmö WINNET MALMÖ Allas röster räknas 321 000

Romska Ungdomsförbundet Romska demokrati-ambassadörer 1 371 675

Somalilands Förening Din röst är din makt 2 280 564

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län Mitt val och demokratiprat över mat 1 203 205

Sunderby folkhögskola Din demokratiska rätt 305 964

Verdandi Demokratikompassen 860 536

Wadajir Röster från Rosengård 647 145

Youth 2030 Movement Tuta för demokratin! 761 500

Totalt 10 800 000
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TABELL 8.19  Jämförelse statsbidrag till projekt som syftar till att stärka 
demokratin, 2020–2022. Kronor

Bidragsform
2020 2021 2022

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Statsbidrag till projekt som syftar till 
att stärka demokratin

124 10 7 750 000 91 13 7 750 000 82 16 10 800 000

Totalt 124 10 7 750 000 91 13 7 750 000 82 16 10 800 000

Statsbidrag för insatser som 
främjar mötesplatser för unga 
hbtqi-personer
I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 400 tusen 
kronor för insatser som främjar mötesplatser för unga 
hbtqi-personer. MUCF skulle fördela 2 160 tusen kro-

nor enligt förordningen (2021:227) om statsbidrag för 
insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-per-
soner, och fick använda högst 240 tusen kronor för 
kostnader för administration av bidraget.

Syftet med bidraget är att ge stöd till civilsamhället 
för insatser som främjar mötesplatser för unga  
hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transperso-
ner, queera och intersexpersoner).

TABELL 8.20  Statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga  
hbtqi-personer, 2022. Kronor
Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

ABF Fyrbodal Trygg mötesplats för inkludering 315 800

HELA ideella QueerLA 2022 år 2 384 420

PAGE Space 28 322 070

RFSL Ungdom Trygga rum II 1 110 000

Totalt 2 132 290

TABELL 8.21  Jämförelse statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för 
unga hbtqi-personer, 2021–2022. Kronor

Bidragsform
2021 2022

Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Statsbidrag för insatser som främjar mötesplatse för unga hbtqi- 
personer

18 4 2 000 000 15 4 2 132 290

Totalt 18 4 2 000 000 15 4 2 132 290
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Statsbidrag med anledning 
av covid-19 till vissa 
organisationer som riktar sig 
till människor i socialt särskilt 
utsatta situationer
Under 2022 fick MUCF uppdraget att i två omgång-
ar fördela bidrag till civilsamhället enligt förordning 
(2021:134) om statsbidrag med anledning av covid-19 
till vissa organisationer som bedriver verksamhet som 
riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situa-
tioner. Första omgången uppgick bidraget till 50 000 
tusen kronor varav 48 000 tusen kronor skulle fördelas 
som bidragsmedel och 2 000 tusen kronor skulle täcka 

myndighetens administrativa kostnader. Dessa 2 000 
tusen kronor skulle även täcka de administrativa kost-
naderna för den andra omgången. Andra omgången 
uppgick bidraget till 30 000 tusen kronor varav 30 000 
tusen kronor skulle fördelas som bidragsmedel.

Syftet med statsbidraget var att stödja organisatio-
ner inom det civila samhället som behövde förstärka 
verksamhet som riktar sig till människor som befinner 
sig i socialt särskilt utsatta situationer på grund av 
covid-19-pandemin.

Bidraget fördelades som ett organisationsbidrag 
och avsåg att täcka kostnader för verksamhet under 
hela 2022. Organisationerna fick i ansökan ange ett 
fast belopp som de uppskattade skulle täcka kostna-
derna för den förstärka verksamheten.

TABELL 8.23  Jämförelse statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade mot 
romer, 2022. Kronor

Bidragsform
2022

Sökt Beviljat

Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer 14 7 1 899 196

Totalt 14 7 1 899 196

Statsbidrag för hälsofrämjande 
insatser riktade till romer
I regleringsbrev för 2022 tilldelades Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor totalt 2 500 tusen 
kronor för att förbättra förutsättningarna för romers 

engagemang i det civila samhället och för romska 
organisationers deltagande i samhällslivet, däribland 
arbetet för romsk inkludering.

Av beloppet som myndigheten får disponera ska 
minst 1 900 tusen kronor fördelas i bidrag för hälso- 
främjande insatser riktade till romer.

TABELL 8.22  Statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, 2022. 
Kronor
Organisation Projektnamn Bidragsbelopp

FUSION Nevo drom 224 000

Gipsy Queens Hälsa på ohälsan 2.0 113 000

Gävles romska förening Nu kör vi! 380 496

Malmö Romska Idé Center Hälsa genom hantverk 231 400

Romer kultur, fritid, kunskap och tolerans (RKFKT) Romano trajo- Romska liv 169 800

Romska Kulturcentret i Malmö Den långa vägen - tillsammans når vi dit 526 500

Studieförbundet Bilda Sydväst Sastimos é romenge - Hälsofrämjande insatser för romer 
i Göteborg

254 000

Totalt 1 899 196
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TABELL 8.24  Statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer 
som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer, 2022. Kronor
Organisation Bidragsbelopp

Omgång 1

ECPAT Sverige 2 708 513

Equmeniakyrkan nationella enheten 2 000 000

Frivilligorganisationen Agape 750 000

Fören. Frihamnen i Hb/7Hemlösas Hus 723 987

Förenade Islamiska Föreningar 1 500 000

Hela Människan 6 500 000

Lp-verksamhetens ideella riksförening 750 000

Läkare i Världen 2 122 500

Pingstförsamlingen i Gävle 1 100 000

Stöttepelaren 795 000

Svenska Röda Korset 11 000 000

Sveriges Stadsmissioner 11 000 000

Talita 300 000

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan 3 000 000

Trossamfundet Svenska kyrkan 3 750 000

Totalt omgång 1 48 000 000

Omgång 2

Convictus 1 200 000

Ensamkommandes förbund 541 760

Equmeniakyrkan nationella enheten 2 250 000

Frivilligorganisationen Agape 1 000 000

Frälsningsarmén 2 227 500

Förenade Islamiska Föreningar 1 500 000

Föreningen S:ta Clara kyrka 1 000 000

Hela Människan 3 250 000

Internationella Vänner 460 000

Islamiska Shiasamfunden i Sverige 2 175 000

LP-Vännernas Kamratförening 300 000

Läkare i Världen 950 000

SIOS 1 310 000

Stöttepelaren 700 000

Svenska Röda Korset 5 267 870

Sveriges Stadsmissioner 5 267 870

Verdandi 600 000

Totalt omgång 2 30 000 000

Totalt 78 000 000
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Statsbidrag för insatser för 
människor från Ukraina som 
söker skydd i Sverige
Under 2022 fick MUCF uppdraget att i två omgångar 
fördela bidrag till stöd för insatser med anledning av 
flyktingsituationen. I april 2022 utbetalades följande 
medel: 5 000 tusen kronor till Rädda barnen, 9 000 
tusen kronor till Svenska kyrkan, 9 000 tusen kro-
nor till Svenska Röda Korset, 6 900 tusen kronor till 
Sveriges kristna råd. 100 tusen kronor fick användas 
för administrativa kostnader i samband med utbetal-
ningen av bidraget. Medlen fick användas till förstärkt 
arbete med mottagande av flyktingar och humanitära 
insatser. Andra omgången fördelades bidrag enligt för-
ordningen (2022:1212) om statsbidrag till vissa organi-

sationer som arbetar med mottagande av människor 
från Ukraina som söker skydd i Sverige. Bidraget 
uppgick till 68 800 tusen kronor skulle fördelas som 
bidragsmedel och 1 200 tusen kronor fick användas för 
administrationskostnader i samband med fördelningen 
av bidraget.

 Syftet med statsbidraget är att stödja vissa orga-
nisationer inom det civila samhället som arbetar med 
mottagande av människor som söker skydd i Sverige 
på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Statsbi-
draget syftar särskilt till att stödja organisationernas 
möjligheter att anordna aktiviteter som bidrar till ge-
menskap och stimulans, skapa mötesplatser, anordna 
stödverksamheter och samordna och stödja frivilligin-
satser.

TABELL 8.26  Statsbidrag för insatser för människor från Ukraina som söker 
skydd i Sverige, 2022. Kronor
Organisation Bidragsbelopp

Omgång 1

Rädda Barnen 5 000 000

Svenska kyrkan 9 000 000

Svenska Röda Korset 9 000 000

Sveriges kristna råd 6 900 000

Totalt omgång 1 29 900 000

Omgång 2

ABF förbundsexpedition 4 511 000

Allas Lika Värde Förening 136 900

Asylrättscentrum 1 000 000

Equmeniakyrkan nationella enheten 4 000 000

Framtidståget 446 400

Frälsningsarmén 5 067 000

Hallunda Folkets Hus 350 000

Hej främling! 1 102 864

TABELL 8.25  Jämförelse statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa 
organisationer som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer, 
2020–2022. Kronor

Bidragsform
2020 2021 2022

Sökt Beviljat Sökt Beviljat Sökt Beviljat

Statsbidrag med anledning av 
covid-19

231 17 48 000 000 180 47 143 367 400 104 32 78 000 000

Totalt 231 17 48 000 000 180 47 143 367 400 104 32 78 000 000
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TABELL 8.26  Statsbidrag för insatser för människor från Ukraina som söker 
skydd i Sverige, 2022. Kronor
Hela Människan 2 500 000

Ibn Rushd 220 000

IK Eos 487 122

Internationella Kvinnoförbundet 1 410 000

Internationella Vänner 760 000

KFUK-KFUM Sverige 2 600 000

Mind 788 000

Ny Gemenskap 864 000

Nya Kompisbyrån 120 000

RFSL 1 694 000

RIFFI 300 000

Romska Ungdomsförbundet 2 000 000

Rädda Barnen 6 300 000

Sensus Svealand Uppsala 370 710

Studiefrämjandet riksförbundet 300 000

Studieförbundet Bilda 650 000

Support Group Network 997 000

Svenska med baby 350 000

Svenska Röda Korset 7 000 000

Sveriges Stadsmissioner 15 066 004

Talita 200 000

Trajosko Drom 415 000

Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan 4 000 000

Ukrainska Alliansen i Sverige 1 994 000

Årsta Folkets Hus 800 000

Totalt omgång 2 68 800 000

Totalt 98 700 000

TABELL 8.27  Jämförelse statsbidrag för insatser för människor från Ukraina som 
söker skydd i Sverige, 2022. Kronor

Bidragsform
2022

Sökt Beviljat

Statsbidrag för insatser för människor från Ukraina som söker skydd i Sverige 67 37 98 700 000

Totalt 67 37 98 700 000
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

2023-02-22

Lena Nyberg
generaldirektör
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