
• Kunskap om ungas levnadsvillkor

• Kunskap om civila samhället

• Bidrag till föreningsliv, kommuner och forskare

• Bidrag till internationellt samarbete

• Utbildningar och konferenser

Vi är en statlig myndighet



Två huvudsakliga politikområden 

Ungdomspolitiken - Med fokus på unga

• Uppföljning av ungas levnadsvillkor

• Ungdomsperspektivet

• Stötta kommuner och statliga myndigheter

Politiken för det civila samhället

• Fördjupa, samla och sprida kunskapen om det 

civila samhället 

• Stötta kommuner och statliga myndigheter



Våra viktigaste målgrupper:

Beslutsfattare OrganisationerTjänstemän



Alla ungdomar ska ha
goda levnadsvillkor,

makt att forma sina liv
och inflytande över
samhällsutvecklingen



Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet

1 2 3
Fokus 18: Ungas sociala 
inkludering 

Fokus 17: Ungas etablering i 
arbets- och samhällsliv

Fokus 16: Unga nyanländas 
etablering i arbets- och samhälls-
liv (delrapport till Fokus 17)

Fokus 15: Ungas sexuella och 
reproduktiva rättigheter

Fokus 14: Fritid och organisering

Fokus 13: Jämställdhet

Fokus 12: Villkor för unga med 
funktionsnedsättning

LUPP

Fokus 11: Ungas bostadssituation 

Fokus 10: Inflytande

Fokus 09: Metoder för att bryta 
utanförskap

Fokus 08: Utanförskap

Fokus 07: Hälsa och utsatthet

Fokus 06: Kultur och fritid

Fokus 05: Etablering och försörjning





MUCF som stöd
Utöver att erbjuda enkäten Lupp har ett flertal skrifter tagits fram i syfte att
ge stöd i det lokala arbetet med att integrera ett ungdomsperspektiv.



Fokus



MUCF:s bidragsgivning 

Nationell bidragsgivning

Både organisations-, verksamhets- och projektbidrag.

Styrs av förordningar. 

Internationella projektbidrag

Olika typer av projektstöd inom EU-programmet Erasmus+



Erasmus+ Ung och Aktiv
Program för att få unga att växa och förverkliga 
politiska mål inom EU:s Ungdomsstrategi.  

Löper från 2014 till 2020 

• Fokus på lärande och strategiska resultat

• Bred målgrupp och tvärsektoriell samverkan

• Tre programområden:

- Mobilitet

- Strategiska partnerskap

- Strukturerad dialog



MOBILITET FÖR UNGDOMSLEDARE

MÅLGRUPP
Ungdomsarbetare

AKTIVITETSPERIOD 
Från 2 dagar till 2 månader

ANTAL DELTAGARE
Upp till 50 deltagare

BIDRAG
Resor, aktivitetsstöd, visum- och vaccinationskostnader, extra kostnader för deltagare med 
funktionsnedsättning

AKTIVITETER
Utbildning och nätverksbyggande aktiviteter, studiebesök, seminarier, kurser mm

#utbyte-av-erfarenheter
#nätverksbyggande
#sakkunskap

#sprida-goda-exempel



Europeiska Solidaritetskåren

• Nystartat EU-program för unga mellan 18 och 30 år

• Övertar volontärprojekten från mobilitetsdelen inom Erasmus+ 

• Erbjuder även projekt på nationell basis

• Första programperiod 2018-2020



Kursavgift 
1250kr

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/


Kontakta mina kollegor på MUCF:s
internationella avdelning för mer 
info!

erik.lanne@mucf.se

esc@mucf.se

erasmusplus@mucf.se

08-56621900

mailto:Erik.lanne@mucf.se
mailto:esc@mucf.se
mailto:erasmusplus@mucf.se


Uppdrag öppen fritidsverksamhet
Stöd till den öppna fritidsverksamheten

- Fritiden viktig för unga

- Fritidsaktiviteter kompensatoriska

- Europeiska riktlinjer 
https://rm.coe.int/recommendation-on-youth-work-swe/168077c4f1

- Ekonomisk satsning

- Inventera behov

- Handledning

https://rm.coe.int/recommendation-on-youth-work-swe/168077c4f1


Instruktion

Särskilda uppgifter som rör genomförandet av 
ungdomspolitiken 3 § Myndigheten ska utifrån ungdomars olika 
förutsättningar och levnadsvillkor 1.bidra till att ungdomar 
etablerar sig i arbets- och samhällslivet, och 2.verka för att 
ungdomar har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter



Regleringsbrev 2019

Myndigheten ges i uppdrag att fungera som 
stöd för den öppna fritidsverksamheten



Uppdrag öppen fritidsverksamhet
• Ny version av Öppna verksamheten – Öppna 

fritidsverksamheten

• Två enkäter för att undersöka kompetens- och 

utvecklingsbehov i den öppna 

fritidsverksamheten

• Digital plattform för fritidsledare och chefer i 

den öppna fritidsverksamheten

• Samarbete inom fritidssektorn

• Fördela medel och följa upp satsningen till den 

öppna fritidsverksamheten 



Uppdrag att fördela medel till öppen fritidsverksamhet

• Alla kommuner kunde söka bidrag för att öka 

tillgänglighet och/eller kvaliteten i verksamheten 

• Unga i åldrarna 13-20 år ska kunna delta i mer verksamhet 

och få ut mer av sitt deltagande i verksamheten 

• Av stödet fördelades 20 000 kronor per kommun i 

grundbelopp

• Unga i åldrarna 0-20 år i hushåll med försörjningsstöd i 

respektive kommun

• Rekvirering av medel senast den 30 november 2018



Stödets användningsområden 
Vi använde bidraget 

till detta

Vi har även arbetat med 

detta tidigare

Ökad tillgänglighet

Ökade öppettider

Allmän informationsspridning

Marknadsföring av verksamhet X X

Tillgänglighetsanpassad lokal

Arbete för att nå särskilda målgrupper

Aktiviteter som riktar sig till särskilda målgrupper 

Ökad kvalitet

Arbete för utökat inflytande för unga i verksamheten X

Utbildningar/föreläsningar/workshops för unga

Bredare urval av aktiviteter

Fler möjliga tillfällen till aktiviteter

Events (t.ex. temakvällar, biokväll)

Inköp av utrustning X X

Ökad personaltäthet 

Kompetensutveckling för personalen X

Annat, …

[fritextruta] X X



248 av 290 kommuner rekvirerade bidraget 

Totalt 43 103 994 kronor beviljat 

Insyn i antalet öppna fritidsverksamheter

Behovsinventering 

Kontaktskapande 



Genomförda insatser med stöd av bidraget
Vi använde bidraget till detta

Antal kommuner per alternativ

Ökad tillgänglighet

Ökade öppettider 4

Allmän informationsspridning 1

Marknadsföring av verksamhet 1

Tillgänglighetsanpassad lokal 1

Arbete för att nå särskilda målgrupper 2

Aktiviteter som riktar sig till särskilda målgrupper 1

Ökad kvalitet

Arbete för utökat inflytande för unga i verksamheten 2

Utbildningar/föreläsningar/workshops för unga 2

Bredare urval av aktiviteter 1

Fler möjliga tillfällen till aktiviteter 3

Events (t.ex. temakvällar, biokväll) 1

Inköp av utrustning 2

Ökad personaltäthet 1

Kompetensutveckling för personalen 1

Annat, …

[fritextruta]



Redovisning av beviljat bidrag - Tillgänglighet

• Fördelning av utgiftsposter visar på att det statliga stödet 

främst har använts för att täcka personal- och 

aktivitetskostnader. 

• Ökat öppethållandet för att genomföra följande aktiviteter: 

- Riktad verksamhet

- Uppsökande verksamhet

- Extern marknadsföring 

- Samverkan med föreningsliv för prova-på aktiviteter

- Tjejverksamhet alternativt verksamhet för 

underrepresenterade grupper



Redovisning av beviljat bidrag - Kvalitet

• Fler aktiviteter i veckan med stöd i åldersuppdelning och 

ökad personaltäthet (ökning med 35 h/månad) 

• Kompetensutveckling för all person (gemensam 

värdegrund) 

• Föreläsning för unga om bemötandefrågor och värdegrund

• Renovering av lokaler – hemmakänsla 



”Pengarna har hjälpt oss massor att få tjejerna till den ordinarie verksamheten samt 

skapat en föryngring av våra besökare. Mest krut har vi lagt på högstadieverksamhet då 

vi innan haft en klar majoritet gymnasieelever.”

”Vi har äntligen fått möjlighet att satsa på caféverksamhet som drivs av de unga i 

verksamheten. Tack vare stödet har vi kunnat renovera vårt kök och skapat en 

inkluderande miljö – för alla”. 

”Vi har med dessa medel haft möjlighet att utöka öppettider och verksamhetstillfällen på 

*****gården”. 

”Möjligheten till att jobba för att nå nya målgrupper, då framförallt dagtid i skolorna. 

Använt den ordinarie personal till detta o ev vid behov ta in extra personal. En viss 

kompetensutveckling av personal har skett. Att kunna möta ungdomar och få framförallt 

flickor för att göra vad de önskar av den öppna fritidsverksamheten ”. 



Behovsinventering 
Bikupa 5 min

Tid för reflektion.. 

Hur ser behovet av liknande insatser/bidragsstöd ut?

Hur kan MUCF  och uppdraget vara en del av att 

möta dessa behov? 



Webb och sociala medier

Myndighetens webbplats: www.mucf.se

Stöd till öppen fritidsverksamhet: https://www.mucf.se/stod-till-oppen-
fritidsverksamhet

Myndighetens nyhetsbrev: www.mucf.se/nyhetsbrev

Våra sociala kanaler som Facebook, Twitter, Youtube och Instagram:
www.mucf.se/sociala-medier

http://www.mucf.se/
https://www.mucf.se/stod-till-oppen-fritidsverksamhet
http://www.mucf.se/nyhetsbrev
http://www.mucf.se/sociala-medier


______________________
Marwa Chebil – Uppdragsledare/project manager
Stöd till öppen fritidsverksamhet

Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Swedish Agency for Youth and Civil Society
Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö
tfn +46 10-160 10 35, +46 10-160 10 00, e-post: marwa.chebil@mucf.se
webbplats: www.mucf.se

mailto:fornamn.efternamn@mucf.se
http://www.mucf.se/
http://www.mucf.se/

