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Beslut
2018-12-12

Diarienummer
1089/18

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Box 554
10131 STOCKHOLM

Beslut om bidrag för barn- och ungdomsorganisationer
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat att
• bevilja er organisationsbidrag
• godkänna er redovisning för bidragsåret 2017.

Storlek på bidraget
Ni får totalt 1 765 040 kronor i bidrag varav 1 177 675 kronor är ett bidrag som ska komma era
medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.
Under handläggningen framkom det uppgifter i media om brister i SSU Skåne rörande demokratins
idéer och demokratisk uppbyggnad. Myndigheten har under handläggningstiden haft möte med
Riksförbundet SSU som fick tillfälle att bemöta uppgifterna.
Myndigheten gör bedömningen att SSU uppfyller kraven för att beviljas statsbidrag för bidragsår
2019. Myndigheten räknar dock bort föreningarna som tillhör distrikt Skåne, eftersom myndigheten
ser allvarliga brister i underlagsåret 2017 för detta distrikt. Bristerna gäller demokratisk uppbyggnad
(bland annat i hanteringen av distriktsårskongresser och styrelsearbete). Myndigheten ser även
brister bland företrädare i distriktet gällande demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot
diskriminering.
Riksförbundet SSU har enligt myndigheten agerat på ett tillfredställande sätt angående uppgifterna,
bland annat genom att införa en kandidatförsäkran. Förbundet har också tydligt tagit avstånd från
åsikterna och även vidtagit åtgärder mot individer. Myndigheten gör därför bedömningen att
Riksförbundet SSU:s möjligheter till bidrag inte påverkas. MUCF konstaterar dock att Riksförbundet
SSU har haft kännedom om framförallt de organisatoriska bristerna under en längre tid, varför
myndigheten trots åtgärderna beslutar att avräkna föreningar.
Villkor som gäller för bidraget
Beslutet gäller om följande villkor uppfylls:
• Pengarna används för att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och
inflytande i det svenska samhället under år 2019.
• Ni uppfyller de villkor som anges i förordningen (2011:65) § 8.
• Ni lämnar sådan redovisning som myndigheten begär.
• En godkänd eller auktoriserad revisor granskar den ekonomiska redovisningen.

Myndighetens motivering
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att ni uppfyller villkoren för bidraget
enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har bifogats ansökan.

Beräkning av bidragets storlek
Bidragets storlek villkoras att gälla under förutsättning att anslaget för bidragsåret 2019 ligger kvar
på 2018 års anslagsnivå.
Beräkningen av ert bidrag har gjorts baserat på 100 medlemsföreningar och 4 488 medlemmar.
Notera att beloppen för medlemmar och medlemsföreningar är avrundade.
Organisationsbidraget består av fyra delar.
• Samtliga organisationer beviljas ett fast belopp om 350 000 kronor.
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• Organisationer som uppfyller samtliga villkor får också ett rörligt bidrag som grundas på
antalet medlemmar i åldrarna 6-25 och på antalet medlemsföreningar i organisationen;
Bidrag per medlem: 24,15 kronor
Bidrag per medlemsförening: 1 289 kronor
• Den tredje delen är ett påslag på 200 procent på summan av de delarna i bidraget som nämns
ovan. Det är ett bidrag som ska komma era medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga
lokala verksamhet till del.
• För barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning
fördelas dessutom ett extra bidrag för att deras verksamhet är särskilt resurskrävande.

Utbetalning av bidraget
Pengarna betalas ut till bankgiro 730-4645. Bidrag över 232 500 kronor betalas ut vid två tillfällen,
vardera gången med hälften av det beviljade beloppet. Den första utbetalningen sker i januari 2019.
Den andra utbetalningen sker i månadsskiftet juni/juli 2019.

Redovisning av bidraget
Ni ska ha redovisat hur ni har använt bidraget till oss senast den 1 september 2020.
Redovisningen ska göras i enlighet med god redovisningssed och innehålla en verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2019.
Några uppgifter ska redovisas uppdelat på kön. Det är:
• Styrelsens sammansättning
• Antalet medlemmar

Rätt att kräva tillbaka bidraget
Myndigheten kan kräva tillbaka bidraget om:
• Det har lämnats felaktigt eller med för högt belopp på grund av att vi har fått oriktiga uppgifter
av er eller att bidraget har blivit felaktigt av något annat skäl och ni borde ha insett det.
• Villkoren i beslutet inte har följts.
• Ni inte redovisar på det sätt som beskrivs i avsnittet Redovisning av bidraget ovan.

Övriga upplysningar
Utöver vad som anges under rubriken Rätt att kräva tillbaka bidraget kan MUCF även fatta beslut att
det beviljade bidraget inte ska betalas ut, om det framkommer att bidraget felaktigt beviljats på
grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från er organisation.
Ni kan läsa mer om bidraget på vår webbplats. (länken öppnas i ett nytt fönster)
Har ni frågor om beslutet är ni också välkomna att kontakta handläggaren som har varit
föredragande.
E-post: emma.elowsson@mucf.se
Beslutet har fattats av Lotta Persson, chef för avdelningen för stöd och samverkan, efter föredragning
av Emma Elowsson.

Lotta Persson

Emma Elowsson
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