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Förord
Ungdomsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att följa upp tillämpning och effekter av
en ny förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
(regeringsbeslut 2012). Förordningen tillämpades för första gången för bidragsår 2013.
Ungdomsstyrelsen redogör i den här rapporten för de konsekvenser som myndigheten har
kartlagt under handläggningen. I många avseenden överensstämmer konsekvenserna med
de förutsedda resultaten av övergången till ny förordning.
Myndigheten redogör också för konsekvenserna av en ny fördelningsnyckel, vilka
organisationer som har medgivits undantag och vilka effekter som den nya tillämpningen
inneburit för organisationer som företräder nationella minoriteter.
Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 15 oktober
2013. Rapporten är framtagen av Lena Hallberg samt Nada Bucar och Linda Eldestrand
som bidragit med underlag.

Alice Bah Kuhnke
generaldirektör, Ungdomsstyrelsen
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Sammanfattning
Den nya förordningen för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer (SFS 2011:65)
tillämpades för första gången vid handläggningen 2012, inför bidragsåret 2013. I den här
rapporten redovisar Ungdomsstyrelsen de konsekvenser som myndigheten har sett då
förordningen tillämpats en första gång. I rapporten ingår också en särredovisning av
bidragets effekter för organisationer som har medgivits undantag från vissa villkor i
förordningens 15 § 1 och en redovisning av nationella minoriteters möjligheter till att få
bidrag enligt den nya förordningen.
Den återkoppling från organisationerna som myndigheten har fått på genomförandet
och tillämpningen av den nya förordningen och en ny fördelningsnyckel för barn- och
ungdomsorganisationerna har i stora delar varit positiva. I den uppföljning myndigheten
har gjort av organisationernas synpunkter framgår att de har varit mycket nöjda med de
olika informations- och kommunikationsinsatser som genomförts. Det gäller även
möjligheterna att under processens gång ställa frågor till personal på myndigheten som
rör förordningsförändringarna. Organisationerna har också varit nöjda med tydligheten i
den nya fördelningsnyckeln och den förutsägbarhet som den innebär för möjligheten att
kunna räkna ut storleken på bidraget. Däremot är de mindre positiva till genomförandet
av fördelningsnyckeln när det gäller tid och inflytande.
När det gäller förändringar och konsekvenser av den nya förordningen har
organisationerna varit minst positiva till villkoret att en medlemsförening ska ha minst 60
procent medlemmar mellan 6 och 25 år för att få räknas med som bidragsgrundande. Det
har resulterat i att en del organisationer har fått räkna bort lokala medlemsföreningar i
bidragsunderlaget. Att statsbidraget nu har en bidragsnivå istället för tidigare tre nivåer
har också påverkat organisationerna. En del negativt men för de flesta positivt.
Konsekvenserna stämmer väl överens med de förväntade resultat som presenterades i
myndighetens tidigare återrapportering (Ungdomsstyrelsen 2012).
Myndigheten redovisade förväntade konsekvenser av den nya fördelningsnyckeln i
rapporten i tidigare rapport (Ungdomsstyrelsen 2012) med hjälp av testkörningar av
medlemsuppgifter som organisationerna uppgav för 2012 års statsbidrag. Inför den här
rapporteringen har Ungdomsstyrelsen gjort nya testkörningar utifrån medlemsuppgifter
från 2013 års statsbidrag. Vi har inte funnit några större avvikelser. Genom att jämföra
utfallet av de två testerna mellan åren kan vi se att den prognos som redovisades i förra
rapporten står sig väl. Resultatet blev till och med något bättre för samtliga organisationer
(en ökning som varierar mellan 0,1 till 2,9 procent).

1
Av 15 § framgår att organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2, under högst tre bidragsår i följd, får lämnas till
en barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller villkoren i 11–13 §§. Har organisationen ett begränsat
medlemsunderlag, får bidrag lämnas för fler bidragsår om det finns särskilda skäl.
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I den här rapporten följer vi också upp konsekvenser kopplade till nya villkor i
förordningen. Vi uppmärksammar särskilt det nya villkor som innebär att en
organisations lokala medlemföreningar måste ha minst 60 procent av medlemmarna
mellan 6 och 25 år för att räknas som bidragsgrundande. För några organisationer har det
påverkat medlemsantalet och därmed bidraget på ett negativt sätt. Det finns
organisationer som inte har påverkats rent faktiskt, men ändå upplever det nya villkoret
negativt.
Konsekvensen av myndighetens tillämpning av särskilda villkor för organisationer som
får bidrag från Riksidrottsförbundet (det lokala aktivitetsstödet) blev mycket negativa för
en organisation som fick räkna bort merparten av sina medlemsföreningar i
bidragsunderlaget. I övrigt var det endast ett fåtal organisationer som påverkades och det i
mindre grad av den förändringen.
Den nya förordningen innebär en positiv utveckling för organisationer som företräder
nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning. De nya villkoren för de
organisationstyperna 2 gjorde att nästan alla i de kategorierna som sökte statsbidrag kunde
beviljas det för 2013 års verksamhet. Det skapar en tydlighet och långsiktighet för de
organisationerna. Endast en organisation som företräder personer med
funktionsnedsättning beviljades bidrag med undantag enligt 15 §.
Vissa organisationer uttryckte tidigare en oro för att den nya förordningen skulle öppna
upp bidraget för många fler organisationer. Den oron har inte infriats. Det är ännu för
tidigt att lämna en fullständig konsekvensanalys av förändringar av den nya förordningen.
Myndigheten kommer dock årligen följa upp effekter och resultat av tillämpningen av
förordningen för att kunna bedöma behov av förändringar.

2

I den nya förordningen (SFS 2011:65) framgår särskilda villkor för organisationer som företräder nationella
minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Av 12 § framgår att organisationsbidrag får lämnas till en
barn- och ungdomsorganisation som företräder nationella minoriteter i Sverige och som har minst 200
medlemmar i åldrarna 6–25 och bedriver lokalt förankrad verksamhet som har en tillfredsställande geografisk
spridning i förhållande till organisationens medlemmar. I 13 § står att organisationsbidrag får lämnas till en
barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning och som har minst 200
medlemmar i åldrarna 6–25 och medlemsföreningar i minst tre län.
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1

Inledning

1.1

Uppdraget

I mars 2011 trädde en ny förordning i kraft som reglerar bidragsgivningen till barn- och
ungdomsorganisationer. Ungdomsstyrelsen började tillämpa den nya förordningen
för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer (SFS 2011:65) bidragsåret 2013.
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska myndigheten
följa upp tillämpning och effekter av förordningen om statsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationer. Bidragets effekter för organisationer som beviljas undantag
enligt 15 § ska särredovisas. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartemetet, med
en separat redovisning om nationella minoriteter till Länsstyrelsen i Stockholm och
Sametinget.

1.2

Disposition

Inledningsvis finns en sammanfattning av det första årets tillämpning av den nya
förordningen och konsekvenserna.
I kap 2 beskrivs konsekvenserna punktvis enligt Ungdomsstyrelsens tidigare rapport
(Ungdomsstyrelsen 2012). Kapitlet inleds med en kort redogörelse av hur barn- och
ungdomsorganisationerna har upplevt de kommunikationsinsatser som Ungdomsstyrelsen
genomförde i samband med övergången till den nya förordningen och efter förordningens
ikraftträdande. Särskilt fokus läggs sedan vid de ekonomiska konsekvenserna av den nya
förordningen.
I kap 3 beskrivs konsekvenserna särskilt för organisationer som faller utanför de
ordinarie villkoren för statsbidraget, enligt 15 §.
I kap 4 beskrivs resultatet av fördelningsnyckelns tillämpning, både de förutsedda och i
den mån vi har kunnat identifiera icke förutsedda konsekvenser.
Kap 5 innehåller en redovisning av konsekvenser för de organisationer som företräder
nationella minoriteter.
I kap 6 finns en avslutning med några framtida utmaningar som Ungdomsstyrelsen har
identifierat.
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1.3

Arbetsupplägg och metod

Arbetet med att ta fram underlag för rapporten genomfördes under våren 2013.
Konsekvenser av olika alternativa fördelningsnycklar provades genom testkörningar på
godkända medlemmar och medlemsföreningar från bidragsåret 2013. Organisationerna
har också fått besvara enkäter och några intervjuer har genomförts med representanter
från olika barn- och ungdomsorganisationer.
De olika testkörningarna innebär att myndigheten kan bedöma olika slags utfall
beroende på val av fördelningsnyckel och det faktiska resultatet av den valda modellen
för fördelning bidragsåret 2013. Vi gör också bedömningar av konsekvenserna av kravet
på 60 procent på lokal nivå och effekterna av det särskilda villkoret för organisationer
som får bidrag från Riksidrottsförbundet (det lokala aktivitetsstödet). Myndigheten har
även särskilt studerat organisationernas val av revisor för medlemsgranskningen eftersom
kravet på kvalificerad revisor har tagits bort i den nya förordningen. På samma sätt har en
analys gjorts av konsekvenserna av det nya kravet att en organisation ska ha bedrivit
verksamhet i minst två år för projektbidrag för ungas organisering.
I april 2013 skickade Ungdomsstyrelsen ut en enkät till de 105 barn- och
ungdomsorganisationer som fick bidrag för 2013, se enkäten i rapportens bilaga. Totalt
har 59 svar inkommit till myndigheten. Tretton organisationer blev tillfrågade att delta i
djupintervjuer, av dessa deltog nio. Intervjuerna bestod av tematiska frågor och av
följdfrågor kring hur organisationerna uppfattade övergången från den gamla till den nya
förordningen. Urvalet av organisationer gjordes utifrån storlek (antal medlemmar
och/eller föreningar), geografisk spridning samt tematiskt (vilken verksamhet man har i
respektive organisation).
Som underlag har Ungdomsstyrelsen också tagit del av de synpunkter som LSU har
sammanfattat i sin uppföljning av förändringar i statsbidraget (LSU 2013). Även
uppsatsen Ungdomspolitiken – för unga eller med unga? En undersökning av
ungdomsorganisationernas inflytande i en policyprocess (Shelley 2013).
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2

Konsekvenser

2.1

Kommunikation och genomförande tid

De informationsinsatser som genomfördes före och i samband med att förordningen
trädde i kraft redogjorde Ungdomsstyreslen för i den tidigare rapporten från 2012. Under
2013 bjöd myndigheten in alla barn- och ungdomsorganisationer för att ge möjlighet att
på enskilda möten diskutera konsekvenser för just den specifika organisationen. Av de
101 organisationer som bjöds in anmälde 12 organisationer intresse. Förutom enskilda
möten bjöd myndigheten också in barn- och ungdomsorganisationerna till två
informationstillfällen för en genomgång av ansökningssystemet utifrån det nya
regelverket. Totalt deltog 33 organisationer. Ungdomsstyrelsen genomförde också en
informationsträff för dem barn- och ungdomsorganisationer som får projektbidrag inom
ramen för Ungas organisering för att de på sikt ska ha möjlighet att uppfylla villkoren i
förordningen.
I de enkätsvar (från 59 organisationer) som Ungdomsstyrelsen har fått in på frågor om
kommunikation och information kring förordningen och fördelningsnyckeln har 26
procent (15 organisationer) svarat att de har varit positivt inställda och 63 procent (37
organisationer) varken positivt eller negativt. 11 procent (6 organisationer) har svarat att
de har varit negativt inställda till informationen och kommunikationen. Av det totala
antalet har 8 procent (fem organisationer) uttryckt att den skriftliga informationen,
exempelvis på hemsidan, har varit bristfällig och 3 procent (två organisationer) har tyckt
att den muntliga informationen varit otillräcklig eller dålig. Ovanstående resultat speglas
också i de intervjuer som Ungdomsstyrelsen genomförde med ett antal organisationer.
Ungdomsstyrelsen gör bedömningen att informationen på hemsidan kan utvecklas,
liksom de hjälptexter som finns i ansökningssystemet.
Den mesta kritiken av implementeringen av den nya förordningen och
fördelningsnyckeln rör den korta tiden för genomförandet, särskilt när det gäller
fördelningsmodellen. Det framkommer dels i enkätsvaren och i intervjuerna och dels i
LSU:s uppföljning av förändringarna i statsbidraget. Myndigheten gjorde bedömningen
att konsekvenserna skulle bli mer negativa om förändringen av fördelningsnyckeln skulle
ske stegvis över två eller flera år.
Förordningen trädde i kraft den 1 mars 2011 och skulle börja tillämpas första gången
för bidragsåret 2013. En konsekvens av tiden för genomförandet var att det år som
organisationerna skulle hämta sina medlemsuppgifter från inföll samma år som
förordningen trädde i kraft, det vill säga 2011. Det fanns därför litet utrymme för
organisationer som tidigare haft statsbidrag och som eventuellt behövde göra
organisationsförändringar, att hinna öka andelen unga eller bilda fler medlemsföreningar.
Ungdomsstyrelsen har, under det första tillämpningsåret, tagit särskild hänsyn till det och
kunnat medge undantag för organisationer som annars skulle riskera att helt hamna
utanför statsbidragssystemet.
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2.2

Minst 60 procent av medlemmarna
ska vara mellan 6 och 25 år även lokalt

Både antalet bidragsgrundande enskilda medlemmar och medlemsföreningar har minskat
jämfört med bidragsåret 2012, vilket syns i Ungdomsstyrelsen uppföljning av den totala
medlemsutvecklingen under det senaste bidragsåret. För enskilda medlemmar är minskningen
ca 6 procent eller ca 39 000 medlemmar. Av dessa har ca 25 procent eller ca 9 900
medlemmar mellan 6–25 år räknats bort på grund av det nya villkoret med 60 procent på den
lokala nivån. Det totala antalet medlemmar som har räknats bort är drygt 24 300 stycken,
vilket innebär att i de medlemsföreningar som räknades bort på grund av kravet på 60 procent,
var ca 59 procent av medlemmarna yngre än 6 år eller äldre än 25 år.
När det gäller medlemsföreningarna totalt sett jämfört med 2012 ser vi en minskning med
drygt 4 procent eller 443 föreningar. När sammanställning görs av det antal medlemsföreningar
som har räknats bort på grund av att de inte uppfyller villkoret på 60 procent lokalt handlar det
om 680 medlemsföreningar.
Av de 59 organisationer som besvarade Ungdomsstyrelsen enkät svarade 44 procent (26
organisationer) att kravet om 60 procent på lokal nivå har påverkat organisationen
negativt. Endast 5 procent (3 organisationer) anser att det har påverkat organisationen
positivt. Av de organisationer som fick bifall har 34 stycken i sin ansökan uppgett att man
har medlemsföreningar som inte uppfyller kravet på minst 60 procent. 13 av dessa har
minst 10 eller fler medlemsföreningar som inte uppfyller villkoret. Det är framför allt för
de större organisationerna som måste räkna bort många medlemsföreningar. Detta nya
villkor kan dock få störst konsekvens för en liten organisation med ett fåtal
medlemsföreningar.
Myndigheten konstaterar också att 10 organisationer som i enkäten svarat att de har påverkats
negativt av det nya villkoret, i sin ansökan inte har uppgett att de har behövt räkna bort någon
medlemsförening. I enkätsvaren ser myndigheten också att cirka hälften av de organisationer
som behövde räkna bort medlemsföreningar för 2013 års bidrag har svarat att det varken
påverkat organisationen negativt eller positivt. Ungdomsstyrelsen behöver därför vidare
analysera tänkbara orsaker till skillnaderna.
Myndigheten kan också konstatera att bara ett fåtal av organisationerna som 2013 har fått ett
lägre bidrag har som enda orsak det nya villkoret med 60 procent på lokal nivå. Det kan handla
om medlemstapp, nya rutiner eller att det är svårt för organisationen att få in medlemsunderlag
från den lokala medlemsföreningen och som då inte får räknas med i underlaget. Av de 34
organisationer som i ansökan för 2013 års bidrag uppgav att de hade medlemsföreningar som
inte uppfyllde villkoret var det endast sex organisationer (18 procent) där det nya villkoret var
den enda orsaken till ett totalt sett minskat antal medlemmar och/eller medlemsföreningar.
Av de som i enkäterna uppgav att kravet på 60 procent på den lokala nivån påverkat
organisationen negativt finns det också organisationer som totalt sett ökade antal medlemmar
och/eller medlemsföreningar sett till tidigare år. Det beror oftast på organisationen intensifierade
sitt medlemsarbete och sin rekrytering till föreningen. I något fall ser vi att orsaken till ett ökat
antal medlemmar och medlemsföreningar kan bero på förordningens nya reglering som innebär
en sänkningen av åldersgränsen till 6 och 25 år istället för tidigare 7 och 25 år.
Ingen organisation som i sin ansökan angav att de har medlemsföreningar där andelen är
mindre än 60 procent behövde medges undantag från villkoret för att uppnå kravet på att ha
minst 1000 medlemmar mellan 6 och 25 år.
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2.3

Bidrag från en annan myndighet

I 24 § i förordningen (SFS 2011:65) regleras att Ungdomsstyrelsen ska ta hänsyn till om
organisationen får annat statligt organisationsbidrag eller om organisationens
medlemsföreningar får bidrag från Riksidrottsförbundet. Myndighetens tillämpning av 24 §
innebär att en barn- och ungdomsorganisation inte kan få bidrag för samma verksamhet
under samma tidsperiod från Ungdomsstyrelsen om organisationen också får
organisationsbidrag från annan myndighet. Det innebar under bidragsåret 2013 inte att någon
organisation fick avslag från Ungdomsstyrelsen på sin ansökan. Den bedömning som
tillsvidare görs av föreningar som också uppbär statsbidrag från Skolverket är att det är
verksamhetsbidrag och inte ett organisationsbidrag och att medel därmed inte utgår för
samma slags verksamheter. Ungdomsstyrelsen ser dock ett behov av att ytterligare utreda
skillnaderna mellan de olika bidragsformerna.
När det gäller hänsyn till om en organisation får bidrag från Riksidrottsförbundet
(statligt lokalt aktivitetsstöd, nedan kallat LOK-stöd) ledde det till mycket stora
konsekvenser för en enskild organisation som förlorade större delen av sitt tidigare
statsbidrag. En bidragande orsak var att organisationen också hade ett stort antal
medlemsföreningar som inte uppfyllde kravet på 60 procent på den lokala nivån, varför
konsekvenserna för just den organisationen blev särskilt stora. Organisationen uppfyllde
trots allt de villkor som finns i förordningen avseende antal medlemmar och
medlemsföreningar för statsbidraget, men fick ett avsevärt mindre bidrag. För fyra andra
organisationer som får stöd från Riksidrottsförbundet blev bidraget lägre för två av dessa
men högre för övriga två.

2.4

En bidragsnivå istället för tre

I den tidigare förordningen lämnades statsbidrag utifrån tre bidragsnivåer,
etableringsbidrag, utvecklingsbidrag och strukturbidrag. I den nya förordningen kan
bidrag lämnas utifrån en nivå där både en fast och en rörlig del baserat på antal enskilda
medlemmar mellan 6–25 år och antal medlemsföreningar ingår. Med den nya
förordningen sänks också kravet för att en organisation förutom att ta del av den fasta
bidragsdelen även ska få ta del av den rörliga delen av statsbidraget. Tidigare krävdes
3000 medlemmar och 10 län för att få ta del av strukturbidraget och den rörliga delen
(SFS 2001:1060). De nya villkoren med krav på minst 1000 medlemmar mellan 6 och 25
år och medlemsföreningar i minst fem län får konsekvensen att de organisationer som
tidigare endast fick ett fast bidrag generellt har fått ett något högre bidrag 2013 då de nu
också får ta del av den rörliga delen. I tidigare rapportering redogjordes för hur
förändringarna i förordningen och fördelningsnyckeln skulle påverka organisationerna
som då (bidragsår 2012) fanns i statsbidragssystemet. Vi kan idag se att de prognoser som
vi tidigare redovisade ganska väl har infriats. Den största ökningen av bidraget har de
organisationer som tidigare fick etableringsbidraget (endast ett fast bidrag på 330 000 kr
2012), därefter följer de organisationer som tidigare fick ett utvecklingsbidrag (endast ett
fast bidrag på 409 000 kr 2012). För de organisationer som tidigare låg på
strukturbidragsnivån (ett fast bidrag på ca 327 000 kronor samt en rörlig del baserat på
antal medlemmar och lokalavdelningar) har förändringarna inneburit en minskning av
bidraget generellt. Se tabell nedan.
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Figur 1. De olika bidragsformerna för organisationer enligt den gamla
förordningen och dess storlek jämfört med samma organisationer som fick
bidrag enligt den nya förordningen. Bidragsåren 2012 och 2013. Genomsnitt
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Källa: Ungdomsstyrelsens ansökningssystem.
Kommentar: För de organisationer som 2012 fick etableringsbidrag ökade statsbidraget 2013 med i genomsitt
33 procent. För utvecklingsbidrag var ökningen cirka 20 procent och för strukturbidrag en minskning med 11
procent.

Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning har fått ett mycket
högre bidrag. Myndigheten ser positivt på att alla organisationer i systemet som företräder
nationella minoriteter och samtliga organisationer utom en som företräder personer med
funktionsnedsättning uppfyller villkoren utan undantag.
Då villkoren för att beviljas statsbidraget har förändrats med nya krav om att en
organisation ska ha medlemsföreningar i minst fem län redogjorde Ungdomsstyrelsen i
tidigare rapport att det fanns två organisationer som då inte uppfyllde villkoret. För
bidragsåret 2013 var det dock endast en organisation som inte uppfyllde det villkoret och
som medgavs undantag för att under högst tre bidragsår arbeta för att uppfylla det. En del
organisationer har i olika forum (exempelvis i LSU: s uppföljning av förändringar av
statsbidraget och vid möten anordnade av Ungdomsstyrelsen) uttryckt en oro för att
förordningen sänker tröskeln för att nya organisationer ska kunna komma in i
statsbidragssystemet vilket skulle leda till ett lägre bidrag. Myndigheten kan dock i sin
analys se att antalet nya sökande organisationer, som inte tidigare har beviljas statsbidrag,
minskat från sex stycken 2011, fem stycken 2012 till fyra stycken 2013. Vi bedömer dock
att det inte går att se någon trend efter endast ett år, men antalet nya organisationer har i
alla fall i årets bidragsomgång varit färre än tidigare. Det kan delvis bero på att det
särskilda bidraget försvann i och med den nya förordningen och att Ungdomsstyrelsen
aviserade att organisationer som inte tidigare fått statsbidrag inte kommer att medges
undantag enligt 15 § utan måste uppfylla alla villkor för att beviljas bidrag. Det kan också
bero på att nya nationella barn- och ungdomsorganisationer som bildas anser att villkoren
är för svåra att uppfylla och därför avstår från att söka bidraget.
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Då det tidigare etableringsbidraget eller det särskilda bidraget inte längre finns med i
förordningen, ges det nu möjlighet för en förening som vill nå upp till villkoren för
statsbidraget att ansöka om det projektbidrag som regleras i samma förordning som
organisationsbidraget (SFS 2011:65). I de kontakter som myndigheten har med
organisationer har denna möjlighet uppskattats. Ungdomsstyrelsen har ett antal
organisationer som har påbörjat en sådan arbetsprocess, och ett tiotal av de organisationer
som tidigare har fått det projektbidraget får statsbidrag idag.

2.5

Kopplingen mellan det övergripande
syftet och villkoren för att få bidrag

Bidragets syfte, att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i
samhället, har inneburit en glidning från kravet på verksamhet för barn och unga till en
mer självständig verksamhet av och med barn och unga. Ungdomsstyrelsen är positiv till
den utveckling som skett och bedömer att det är enklare att se kopplingen mellan det nya
syftet och villkoren i förordningen.
Myndigheten ser att det i några organisationer kan finnas utvecklingsområden när det
gäller syftet i den nya förordningen. Vi gör berörda organisationer uppmärksammade på
detta och följer utvecklingen.

2.6

Revisors granskning

Den lättnad för organisationernas medlemsgranskning som följer med den nya
förordningen där kravet på en kvalificerad revisor är borttaget har resulterat i att 36
organisationer (35 procent av det totala antalet bifall för 2013 års bidrag) nu ålägger en
lekmannarevisor för medlemsgranskningen, istället för att anlita en godkänd eller
auktoriserad revisor som tidigare var ett krav. Utifrån den uppföljning som har gjorts av
det första årets handläggning och de revisorsunderlag som inlämnats görs bedömningen
att de håller likvärdig kvalitet. Ungdomsstyrelsen kommer dock att följa kvaliteten i
revisors granskning av medlemmar och medlemsföreningar. När det gäller handläggarnas
begäran av kompletteringar som rör revisors granskning av medlemsuppgifter har det
varit ungefär samma andel kompletteringar för de organisationer som har en kvalificerad
revisor (27 av 62) och för de som har en lekmannarevisor (13 av 36).
Organisationerna uttrycker sig positiva till förändringen då det kan innebära lägre
kostnader för revisor. Positiva synpunkter har också framförts de mallar som
myndigheten tillhandahåller för revisorerna.

2.7

Aktivt ställningstagande

I den nya förordningen ställs krav på att en medlem aktivt tar ställning för eller bekräftar
medlemskap året närmast före det år ansökan om bidrag sker. Ungdomsstyrelsens
Bedömning är att medlemskapet då ska bekräftas mellan den 1 januari till den 31
december året innan ansökan sker, för att få räknas med i medlemsunderlaget. Tidigare
var det enligt Ungdomsstyrelsens tillämpning av den gamla förordningen möjligt att bekräfta
medlemskapet högst sex månader innan underlagsåret. När en medlem aktivt tar
ställning eller bekräftar ett medlemskap är det inte något som Ungdomsstyrelsen i sin
ordinarie kontroll granskar. Det är istället en uppgift som den revisor som utsetts att granska
medlemmar och medlemsföreningar inför ansökan ansvarar för. En granskningsrapport från
revisor ska bifogas ansökan. De synpunkter som har lämnats från organisationerna gäller
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tiden för då medlemskap ska bekräftas. Flera organisationer har i sina medlemsrutiner att en
påminnelse om medlemskap skickas ut redan året innan medlemskapet får räknas enligt
förordningen. Det kan innebära problem för organisationen och resulterade i vissa fall också
i att organisationer fick tillgodoräkna ett lägre antal medlemmar i sitt medlemsunderlag vid
ansökan. Det innebar dock inte att någon organisation föll ur systemet eller behövdes
medges undantag.
I frågan om förordningens reglering om tidpunkt för medlemskap gör Ungdomsstyrelsen
bedömningen att det villkoret kan ses över inför eventuella justeringar i förordningen.
En synpunkt som några organisationer lämnade i de enkäter som Ungdomsstyrelsen
skickade ut och i LSU:s uppföljning är att myndighetens tolkning av medlem och
medlemskap inte är tydlig eller förenlig med förordningen. Det gäller frågan om vilka som
ska räknas med i bidragsunderlaget. I förordningens 5 § definieras medlem och i 11–13 §§
regleras villkoren för statsbidraget. Synpunkterna har gällt myndighetens tolkning att det är
medlemskap som ska räknas och inte medlemmar. Kritiken har främst rört möjligheten för
en medlem att ha fler medlemskap i samma organisation men i olika föreningar vilket kan
innebära att en organisation kan få ett mycket stort antal enskilda medlemmar (medlemskap).
Myndigheten har inte sett någon drastisk ökning av medlemmar som skulle kunna kopplas
till förordningen i det avseendet. Ungdomsstyrelsen har utgått från föreningsfriheten och
varje medlems rätt att vara medlem i fler än en förening vilket också förordningen
föreskriver (5 § punkt 1). Det är heller inte rimligt eller ens möjligt att begära av den revisor
som genomför medlemsgranskningen att kontrollera varje enskild medlem. Frågan är
emellertid viktig att följa framåt då det kan innebära oönskade effekter i fall organisationer
systematiskt ansluter eller erbjuder medlemskap i flera av deras medlemsföreningar.

2.8

Verksamhet i minst två år

När det gäller det nya kravet att en barn- och ungdomsorganisation ska ha bedrivit
verksamhet i minst två år före ansökan om bidrag ser Ungdomsstyrelsen inte några
konsekvenser av betydelse när det gäller organisationsbidraget. De flesta organisationer i
statsbidragssystemet har bedrivit verksamhet under lång tid och påverkas därför inte av
kravet. Myndigheten anser också att det är bra att en organisation har hunnit bedriva
verksamhet en viss tid, dels för att ha hunnit upparbeta föreningsvana, rutiner och policys,
dels för att kunna presentera de underlag som krävs vid ansökan (årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse och en ekonomisk redovisning).
Projektbidraget för ungas organisering, som nu också regleras i förordningen, hade
tidigare inte ett sådant villkor. Kravet på att verksamheten ska ha bedrivits i minst två år
före ansökan skiljer sig också från övriga förordningarna för andra projektbidrag som
myndigheten tillämpar. För organisationer som beviljades bidrag före ikraftträdandet av
den nya förordningen och som inte har bedrivit verksamhet i minst två år vid en
fortsättning av ett tidigare beviljat projekt kan undantag beviljas.
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3

Särskilda villkor enligt 15 §

I Ungdomsstyrelsens uppdrag ingår att särredovisa bidragets effekter för organisationer
som faller under 15 § i förordningen. I den ges möjlighet för Ungdomsstyrelsen att medge
undantag från villkoren i 11–13 §§ under högst tre år eller längre om det finns särskilda
skäl. Här ges en bild av konsekvenser av vår möjlighet att medge undantag för de
organisationer som faller under 15 §.
I tidigare redovisning aviserade Ungdomsstyrelsen att myndigheten under det första
året som förordningen tillämpades (bidragsår 2013) avsåg vara tillmötesgående med
undantag. Det gällde främst för de organisationer som på grund av
förordningsförändringar skulle ramla ur statsbidragssystemet. Vid handläggningen
visade det sig att det endast var tre organisationer som inte nådde upp till villkoren i 1113 §§ och begärde och medgavs dispens (gäller inte organisationer som inte tidigare fått
statsbidrag). Det handlade om en organisation som fick undantag från villkoret på
medlemföreningar i minst fem län, en som fick undantag från villkoret på minst 1000
medlemmar och en organisation som företräder personer med funktionsnedsättning som
inte uppfyllde villkoret på minst 200 medlemmar i minst tre län. Två av de tre
organisationer som fick undantag har potential att inom två år uppfylla samtliga villkor
för statsbidraget. För den organisation som företräder personer med funktionsnedsättning
kommer det att bli svårt att i framtiden uppfylla villkoren på grund av en begränsad
rekryteringsbas. I det fallet har Ungdomsstyrelsen möjlighet att medge undantag för en
längre tid än tre år på grund av särskilda skäl.
Det är för närvarande inte möjligt att följa upp några effekter av bidraget för 2013 för
organisationer som kan kopplas till 15 §. I ansökan för bidraget 2013 beskrev de tre
organisationerna som föll under 15 § själva vad de använt bidraget till och vilken nytta de
hade av det. Bidraget användes bland annat till att driva ett kansli med anställd personal,
bryta isolering genom träffar och social verksamhet, stötta de lokala
medlemsföreningarna i deras arbete, skapa nätverk och genomföra utbildningar och
aktiviteter. Bidraget användes också för att utveckla organisationen för fler medlemmar
och medlemsföreningar. För organisationerna handlar bidraget om att skapa
förutsättningar för att över huvud taget kunna driva en långsiktig och bra verksamhet.
Myndigheten avser att utreda möjligheten att sätta en tidsgräns för hur lång tid
dispenser ska kunna beviljas. Det finns ett antal organisationer som ligger strax över 1000
medlemmar mellan 6 och 25 år. Om de av någon anledning skulle tappa en
medlemsförening och dess medlemmar eller få ett stort medlemstapp av andra orsaker
och inte nå upp till villkoren får det stora konsekvenser för organisationerna. För nya
organisationer som inte tidigare fått statsbidrag kommer myndigheten även
fortsättningsvis inte medge undantag från villkoren.

15 (23)

4

Fördelningsnyckeln

Ungdomsstyrelsen beslutade, i samband med övergången till den nya förordningen, om
en ny fördelningsnyckel som började tillämpas för bidragssåret 2013.
Redogörelse för hur arbetsprocessen genomfördes har lämnats i föregående rapport
(Ungdomsstyrelsen 2012).
I de testkörningar som presenterades i den tidigare rapporten användes
organisationernas medlemsuppgifter från bidragsåret 2012. När myndigheten nu jämför
utfallet av medlemsuppgifterna för 2013 kan vi se att den prognos som redovisades i förra
rapporten stämde ganska bra. Resultatet i den senare testkörningen blev lite bättre för
samtliga organisationer (en ökning av bidragssumman som varierar mellan 0,1 till 2,9
procent per organisation). Testerna handlar bara om konsekvenser av den nya
fördelningsnyckeln och ingen hänsyn togs till övriga förordningsförändringar som ny
bidragsnivå eller kravet på 60 procent på den lokala nivån.
För de organisationer som har fått större förändringar, både positiva och negativa,
handlar det också om bland annat stora medlemsförändringar i den egna organisationen
eller att organisationen har räknat bort medlemsföreningar som inte uppfyller villkoret på
minst 60 procent unga mellan 6 och 25 år eller har fått stöd från Riksidrottsförbundet.
Förändringen i förordningen från tre till en bidragsnivå har också gett konsekvenser vilket
Ungdomsstyrelsen också redogjorde för i den förra rapporten. För de organisationer som
har fått ett större bidrag 2013 var den absolut vanligaste orsaken att de fokuserat på en
mer aktiv medlemsvärvning och ökat medlemsantalet. För ett par organisationer var
sänkningen av åldern till mellan 6 och 25 år (istället för mellan 7 och 25 år) orsak till att
de hade fler medlemmar. För de organisationer som fick ett lägre bidrag var den
vanligaste orsaken att de hade räknat bort medlemsföreningar som inte uppfyllde kravet
på 60 procent och/eller som fått stöd från Riksidrottsförbundet. För några organisationer
handlade det om att de inte lyckats behålla medlemmar eller misslyckats med sin
medlemsvärvning.
I de enkätsvar som myndigheten fått in och i de intervjuer som genomförts uppger en
majoritet att den nuvarande fördelningsnyckeln är förutsägbar och tydlig jämfört med den
tidigare fördelningsnyckeln. Det är nu enklare för organisationer och myndigheten att
beräkna bidragets storlek utifrån de beslutade variablerna. Endast 3 procent (två
organisationer) har uppgett att den nya fördelningsnyckeln inte har varit till hjälp vid
beräkning av bidragets storlek. Av de svarande är 36 procent positiva och 59 procent
varken positiva eller negativa. Ungdomsstyrelsen fick inte några direkta synpunkter på
fördelningsmodellen som sådan. De mer kritiska synpunkterna från organisationerna
gäller att fördelningsnyckeln genomfördes för snabbt och att möjligheterna till inflytande
var små. Myndigheten gjorde dock bedömningen att konsekvenserna skulle bli mer
negativa om förändringen av fördelningsnyckeln skulle ske över två år.

16 (23)

5

Nationella minoriteter

Som en del av återrapporteringen lämnar Ungdomsstyrelsen också en separat
redovisning om de nationella minoriteterna till Länsstyrelsen i Stockholm och
Sametinget. I Sverige har vi fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar.
I tidigare återapportering (Ungdomsstyrelsen 2012) redogjorde Ungdomsstyrelsen för
de konsekvenser myndigheten då identifierade vid övergången till en ny förordning (SFS
2011:65) när det gäller barn- och ungdomsorganisationer som företräder nationella
minoriteter.

5.1

Särskilt bidrag

Fram till bidragsåret 2013 tillämpade Ungdomsstyrelsen förordning (2001:1060) om
statsbidrag till ungdomsorganisationer. Då gavs organisationer som inte uppnår villkoren
för statsbidraget möjlighet att söka ett så kallat särskilt bidrag. Den sökande
organisationen skulle då i sin ansökan beskriva på vilket sätt verksamheten särskilt borde
främjas eller ange annat särskilt skäl. Det kunde exempelvis handla om att stärka
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter
eller andra organisationer som av särskilda skäl inte uppfyllde dåvarande villkor för
statsbidraget. Det särskilda bidraget fördelades som ett fast bidrag.
Det särskilda bidraget var en förutsättning för de nationella minoriteterna att få
statligt bidrag för sin verksamhet då det före 2011 års bidrag inte var någon av de
nationella minoriteterna som uppfyllde villkoren för det reguljära bidraget. Det reguljära
bidraget med lägst krav på antal medlemmar och lokalavdelningar var
etableringsbidraget. Då skulle en organisation ha minst 1000 medlemmar mellan 7–25 år
och lokalvdelningar i minst tre län.
Samtliga av de fyra organisationer som företräder nationella minoriteter och som sökte
särskilt bidrag för bidragsåret 2010 beviljades också bidrag (tornedalingar har idag ingen
ungdomsorganisation och sökte därför inte). 2011 var det tre av organisationerna och
2012 var det två av organisationerna som fick särskilt bidrag då en organisation
(Sáminourra) inte inkom i tid med ansökan om statsbidrag. Sáminourra ansökte istället
om och beviljades ett projektbidrag inom ramen för ungas fritid och organisering.

5.2

Nuvarande förordning

I den nya förordningen har villkoren för organisationer som företräder nationella
minoriteter ändrats och nu ska organisationen, för att få statsbidrag, ha minst 200
medlemmar i åldrarna mellan 6 och 25 år och bedriva lokalt förankrad verksamhet som
har en tillfredställande geografisk spridning i förhållande till organisationens medlemmar.
Nivån på antalet enskilda medlemmar har utbildningsdepartementet kommit fram till i
dialog med Ungdomsstyrelsen utifrån faktiska medlemsförhållanden i organisationer som
finns i statsbidragssystemet. Det har resulterat i att samtliga organisationer utom en
uppfyller villkoren.
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Organisationen ska också uppfylla övriga villkor, exempelvis att det finns minst 60
procent medlemmar mellan 6 och 25 år nationellt och lokalt, att medlemmarna beslutar
om verksamhet och ekonomi och att organisationen är demokratiskt uppbyggd. Om en
organisation (oavsett verksamhet) inte uppfyller villkoren om antal medlemmar eller
geografisk spridning finns det möjlighet att söka dispens. Ungdomsstyrelsen kan då
bevilja undantag från villkoren under högst tre bidragsår. Om det finns särskilda skäl kan
myndigheten bevilja undantag längre tid än tre år. Ett exempel på särskilda skäl kan vara
att en organisation har ett begränsat rekryteringsunderlag.

5.3

Konsekvenser av den nya förordningen

För bidragsåret 2013 var det tre organisationer som företräder nationella minoriteter som
fick statsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer; romska ungdomsförbundet,
sverigefinska ungdomsförbundet och judiska ungdomsförbundet. Nedan redovisas för
respektive organisation antal enskilda medlemmar och antal medlemsföreningar och län
där medlemsföreningarna är etablerade.
Tabell 1. Antal medlemmar och medlemsföreningar inom de tre organisationer
som företräder nationella minoriteter och som fick statsbidrag för barn- och
ungdomsorganisationer efter län. 6–25 år, 2013
Organisation

Medlemmar
(6–25 år)

Medlemsföreningar

Län

Judiska ungdomsförbundet

630

9

4

Romska ungdomsförbundet

2 230

22

12

671

15

6

Sverigefinska ungdomsförbundet
Källa: Ungdomsstyrelsen.

Organisationerna har en traditionell organisationsstruktur med medlemsföreningar som
bedriver lokal verksamhet. Ungdomsstyrelsen har därför ännu inte behövt bedöma någon
ansökan utifrån formuleringen i förordningen om geografisk spridning i förhållande till
medlemsunderlaget. Om frågan skulle komma att prövas i någon ansökan är det viktigt
med en god dialog med sökande organisation för att kunna göra en bra bedömning. De
nationella minoritetsorganisationerna som idag har ett statsbidrag har också goda
marginaler till villkoren på minst 200 medlemmar mellan 6 och 25 år vilket är positivt då
ingen av organisationerna har behövt medges undantag.
Sáminourra sökte och fick projektbidrag för att utveckla organisationen för att uppfylla
villkoren om att ha minst 60 procent av medlemmarna mellan 6 och 25 år. Vad
Ungdomsstyrelsen erfar är deras mål att kunna ansöka om statsbidraget till ordinarie
verksamhet 2014. Ungdomsstyrelsen har också under 2012 träffat organisationen vid ett
par tillfällen för att informera och diskutera om konsekvenser och möjligheter framåt.
Även Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset har sökt och fått
projektbidrag inom ramen för ungas organisering för en kartläggning som kan resultera i
en organisering av unga människor inom målgruppen. Projektet avslutades i augusti 2013
och ska slutredovisas i november.
En förändring i den nya förordningen är att alla organisationer som uppfyller villkoren
för bidraget ska få ta del av både den fasta och den rörliga delen av statsbidraget. Tidigare
medgav det särskilda bidraget endast ett fast bidrag på 250 000 kronor (bidragsår 2012).
Förändringen har resulterat i ett generellt högre bidrag för de nationella minoriteterna då
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de nu också får ta del av det rörliga bidraget baserat på antal medlemmar och antal
medlemsföreningar (lokala verksamheter). För bidragsåret 2013 har också en ny
fördelningsnyckel börjat tillämpas vilket har gett ytterligare positiva konsekvenser då det
fasta bidraget nu är 350 000 kronor. För de organisationer som har haft en stabil
medlemsutveckling eller en ökning av antal medlemmar eller medlemsföreningar har det
därför inneburit ett högre bidrag.

5.4

Avslutning

I och med den nya förordningen, i kombination med en ny fördelningsnyckel, ökade
möjligheterna för organisationer som företräder de nationella minoriteterna att utvecklas
och intensifiera sin verksamhet genom ett högre bidrag. Med de lägre kraven för
organisationer som företräder nationella minoriteter skedde en anpassning till de faktiska
förhållanden som råder i organisationerna när det gäller medlemsantalet och
organisationsstruktur. Det har resulterat i att organisationerna nu inte behöver begära
undantag från villkoren utan behandlas som övriga organisationer som uppfyller villkoren
för statsbidraget.
Ungdomsstyrelsen ser det som positivt att Sáminourra arbetar för att på sikt uppnå
villkoren för bidraget, möjligen redan till ansökan 2014. Myndigheten följer också med
intresse Svenska Tornedalingars Riksförbund som genom sitt pågående projekt har
möjlighet att kunna bilda en barn- och ungdomsorganisation.
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6

Avslutning

I rapporten redovisar Ungdomsstyrelsen de konsekvenser som har uppkommit i samband
med tillämpningen av den nya förordningen för barn- och ungdomsorganisationer (SFS
2011:65). I många avseenden överensstämmer dessa konsekvenser med de förväntade
resultaten av förordningen och fördelningsnyckeln.
Myndigheten ser några frågor som är aktuella att bevaka inför kommande
uppföljningar. Det handlar om att fortsätta följa effekterna av fördelningsnyckeln,
tilldelningen till de olika organisationerna i relation till det totala anslaget. Men också
frågor om hur regleringen om tidpunkt för medlemskap och villkoret om 60 procent
medlemmar mellan 6-25 år påverkar föreningarna i statsbidragssystemet.
Bland organisationerna uttrycks en oro för att anslaget på sikt kommer att minska i takt
med att fler organisationer kommer in i bidragssystemet och tar en större del av
bidragsanslaget vilket resulterar i ett lägre bidrag för övriga organisationer. I vår
genomgång av 2013 års ansökan ser vi inte att fler nya organisationer har kommit in i
bidragssystemet, tvärtom har det under det senaste året varit något färre nya
organisationer som har fått statsbidrag. Ungdomsstyrelsen ser inte heller en ökning av
antal medlemmar och/eller medlemsföreningar i årets ansökningsomgång. Det har istället
skett en minskning både av antal enskilda medlemmar och av antalet medlemsföreningar.
Orsakerna till minskningen beror delvis på förordningsförändringar som exempelvis
villkoret med 60 procent på lokal nivå och att varken medlemsföreningar eller dess
medlemmar som får stöd från Riksidrottsförbundet får räknas med, men även på att
organisationerna uppger att de har tappat medlemmar av andra skäl. Det är ännu för tidigt
att säga om trenden håller i sig framöver. Nya medlemsvärvningskampanjer och att det är
valår 2014 kan påverka medlemsutvecklingen. Ungdomsstyrelsen tror därför att det finns
behov av att göra nya uppföljningar för att kunna se mer långsiktiga konsekvenser av den
nya förordningen och fördelningsnyckeln.
I den nya förordningen (§ 5 punkt 3) ska medlemskapet bekräftas under året innan
ansökan sker (underlagsåret). Ungdomsstyrelsen gör bedömningen att medlemskapet då
ska bekräftas mellan den 1 januari till den 31 december året innan ansökan sker, för att få
räknas med i medlemsunderlaget. För många av organisationerna är villkoret svårt att
förena med de medlemsrutiner de har, då påminnelse om medlemskapet ofta skickas ut
någon eller några månader innan det nya medlemskapet ska börja gälla, det vill säga
under hösten före underlagsåret. Tidigare var det också enligt Ungdomsstyrelsens
tillämpning av den gamla förordningen möjligt att bekräfta medlemskapet högst sex
månader innan underlagsåret. I frågan om förordningens reglering om tidpunkt för
medlemskap gör Ungdomsstyrelsen bedömningen att det villkoret kan ses över inför
eventuella justeringar i förordningen.
Ungdomsstyrelsen bild är att det finns skillnader i hur organisationerna upplever det
nya villkoret på 60 procent på lokal nivå och i vad de rapporterade in vid ansökan. Vi
behöver därför vidare analysera tänkbara orsaker till de skillnaderna.
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Bilaga
Enkät om förordningen om statsbidraget till
barn- och ungdomsorganisationer (SFS 2011:65)
Frågorna nedan syftar till att undersöka hur det nya regelverket om statsbidrag
för barn- och ungdomsorganisationer har påverkat er organisation.
Organisationens namn________________________________________________
Fyll i ett kryss i rutan nedanför de svarsalternativ som stämmer bäst överens med ditt
svar på respektive fråga. Svara gärna genom att kryssa i dina svarsalternativ i det här
dokumentet och spara och skicka sedan tillbaka det elektroniskt till oss.

Svarsalternativ:

3. Positivt

1.

Hur har ni i er organisation generellt upplevt det nya regelverket i
och med den nya förordningen om statsbidraget till barn- och
ungdomsorganisationer (SFS 2011:65) som började tillämpas
hösten 2012?

2.

Hur har den skriftliga informationen (t.ex. på Ungdomsstyrelsens
hemsida) påverkat er förmåga att beräkna bidragets storlek?

3.

Hur har den muntliga informationen från Ungdomsstyrelsen (t.ex.
träffar och telefonsamtal) påverkat er förmåga att beräkna
bidragets storlek?

4.

Hur har den nya fördelningsnyckeln (Beräkningsmodellen för
bidraget) fungerat som hjälp för att uppskatta storleken på ert
bidrag?

5.

Hur har förändringen från tre bidragsnivåer (etablerings-,
utvecklings- och strukturbidrag) till en bidragsnivå påverkat
storleken på ert organisationsbidrag?

6.

Hur har det påverkat er att kravet på minst 60% av antalet
medlemmar mellan 6-25 år nu även gäller i lokala
medlemsföreningar?

7.

Hur har det påverkat er medlemsåldern sänkts från 7-25 år till
6-25 år?

8.

Hur har övergången mellan de gamla och nya reglerna fungerat
för er organisation?

9.

Hur har ni upplevt förändringarna för utbetalningen av bidraget (till
två utbetalningar per år med vardera hälften av det totala bidraget
per utbetalning)?

2. Varken eller
(det har inte
påverkat oss)

OBS! Frågan nedan svaras endast av organisationer vars medlemsföreningar får bidrag från Sveriges
Riksidrottsförbund (så kallat ”LOK-stöd”).
10. Hur har ni upplevt kravet om att organisationer som får lokalt
stöd från Riksidrottsförbundet inte kan räkna med de lokala
medlemsföreningarna i det totala medlemsantalet längre?
OBS! Frågan nedan svaras endast av organisationer som tidigare har fått etableringsbidrag.
11. Hur har kravet på medlemsföreningar i minst fem län (istället
för tre län som tidigare) påverkat er organisation?
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1. Negativt

Övriga synpunkter gällande förändringarna?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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