
Ungdomsstyrelsens kommentarer 
till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- 
och ungdomsorganisationer 
 
Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 
2011. 
 

Regeringen har skrivit förordningen som styr bidraget till barn- och 
ungdomsorganisationer. Ungdomsstyrelsen har fått många frågor om den. 
Eftersom den är ny vill Ungdomsstyrelsen förklara en del av paragraferna 
i förordningen. Våra kommentarer till olika paragrafer hittar du i rutorna 
här nedan. Kommentarerna är inte juridiskt bindande ska ses som ett 
extra stöd till organisationerna.  

Inledande bestämmelser 
 

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till 
1. barn- och ungdomsorganisationer, och 
2. organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.  

Bidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.  

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av 
Ungdomsstyrelsen.  

 

Syftet med bidraget 
 

3 § Syftet med bidraget är att stödja barns och ungdomars 
självständiga organisering och inflytande i samhället.  

Definitioner 

4 § Med barn- och ungdomsorganisation avses i denna förordning 
en sådan organisation som uppfyller villkoren i 8 § och där minst 
60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25.  

 

 

 

 

 

1 § Paragrafen förtydligar att barn 
också ingår i målgruppen. 
Organisationers arbete för barn och 
ungdomar på lokal nivå finansierades 
tidigare med en del av överskottet från 
Svenska Spel. 

3 § För organisationsbidraget innebär 
det till exempel att andra organisationer 
inte ska ha stadgeenliga möjligheter att 
påverka beslut om verksamhet och 
ekonomi eller val till styrelsen i barn- och 
ungdomsorganisationen.  
 

4 § För att beräkna om minst 60 procent 
av medlemmarna i en barn- och 
ungdomsorganisation är i åldern 6–25 år 
delar du det antal medlemmar som är 
mellan 6 och 25 år med det totala antalet 
medlemmar i alla åldrar. Du ska inte räkna 
med de medlemmar som tillhör en vilande 
medlemsförening eller medlemmar som 
bara är anslutna direkt till 
riksorganisationen, det vill säga så kallade 
direktanslutna medlemmar. Det gäller 
både det totala antalet medlemmar i alla 
åldrar och medlemmar som är 6-25 år. 
 
Exempel:  
Organisationen har 3000 medlemmar 
totalt och av dem är 2000 mellan 6 och 25 
år.  
 
2000/3000=0,67  
Sextiosju procent av medlemmarna är 
alltså 6–25 år. 
 
Den 31 december det år när 
medlemsantalet ska räknas ska en 
medlem ha fyllt 6 men inte 26 år. 



5 § Med medlem i en barn- och ungdomsorganisation avses i denna 
förordning en person som 
1. innehar medlemskap i en eller flera medlemsföreningar i 
organisationen, eller i en barn- och ungdomsorganisation som 
organiserar nationella minoriteter i Sverige, 
2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om 
organisationens verksamhet och inriktning, och 
3. året närmast före det år då ansökan om bidrag sker, aktivt tagit 
ställning för ett medlemskap genom att ha betalat medlemsavgift, 
ansökt om eller på annat sätt bekräftat medlemskap.  

 

 

 

 

 

 

 

6 § Med medlemsförening i en barn- och ungdomsorganisation 
avses i denna förordning en ideell förening 
1. som i demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i 
organisationens register över medlemsföreningar 
2. som har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att 
besluta om föreningens verksamhet och ekonomi, 
3. där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25, och 
4. som inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär 

7 § Med bidragsår avses i denna förordning det statliga budgetåret. 

 

 

 

 

 

 

5 § Alla punkter i 5 § ska vara 
uppfyllda. Det är möjligt att vara medlem i 
fler än en medlemsförening i samma 
organisation. Det kan till exempel röra sig 
om föreningar som bedriver helt olika 
verksamhet eller om att en medlem är 
folkbokförd på en ort men studerar på en 
annan och därför vill vara medlem i två 
medlemsföreningar. Medlemmen ska 
också aktivt ha tagit ställning för 
medlemskapet genom att ha betalt 
medlemsavgift, ansökt om eller på annat 
sätt bekräftat medlemskap i respektive 
förening. 
 
Om revisorn vid sin granskning eller 
myndigheten under handläggning 
uppmärksammar att medlemmar ansluts 
till flera föreningar inom samma 
organisation på ett systematiskt sätt kan 
organisationen bli återbetalningsskyldig 
 
Medlemskapet ska bekräftas årligen och 
för ett år i taget. Medlemmen ska ta 
ställning den 1 januari–31 december, det 
vill säga under underlagsåret.  
 
Varje medlem ska ha rösträtt när det 
gäller beslut som fattas på ett årsmöte 
eller liknande, antingen direkt eller via 
ombud. Det gäller även om 
organisationen till exempel erbjuder 
familjemedlemskap för att kunna ha en 
lägre medlemsavgift. 

6 § Alla punkter i 6 § ska vara uppfyllda 

En medlemsförening är en förening med 
lokal geografisk anknytning eller en 
tematisk förening med ett lokalt säte. 
Medlemsföreningen ska ha antagit 
stadgarna på föreningens årsmöte eller 
liknande. Det går bra att anta 
normalstadgar men då ska det framgå att 
det är föreningens stadgar till exempel 
genom att föreningens namn finns med i 
stadgarna.  

Av det totala antalet medlemmar i 
föreningen ska minst 60 procent av dem 
vara mellan 6 och 25 år för att 
Ungdomsstyrelsen ska ta hänsyn till 
föreningen när bidraget beräknas.  

Verksamheten ska ha viss långsiktighet 
den ska till exempel inte bara bestå av ett 
sommarläger, en enstaka aktivitet eller 
bedrivas under en kortare eller 
avgränsad tid som till exempel under en 
termin.  



Villkor för bidrag 

8 § Bidrag får endast lämnas till en organisation som ansöker om bidrag 
och som 
1. är en ideell förening i vilken medlemskap i såväl organisationen som 
dess medlemsföreningar är frivilligt, 
2. är självständig och demokratiskt uppbyggd, 
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet 
och förbud mot diskriminering, och 
4. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst två år före ansökan om 
bidrag.  

9 § Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för 
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i 
likvidation eller försatt i konkurs.  

 

Former av bidrag 

10 § Bidrag lämnas i form av 
1. organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer enligt de 
särskilda villkor som anges i 11-13 och 15 §§, 
2. organisationsbidrag till stöd för barn- och ungdomsorganisationers 
medlemsföreningar enligt de särskilda villkor som anges i 14 §, och 
3. projektbidrag till organisationers arbete för barn och ungdomar på 
lokal nivå enligt de särskilda villkor som anges i 16 och 17 §§ 

 

Särskilda villkor för organisationsbidrag 

11 § Organisationsbidrag får lämnas till en barn- och ungdoms 
organisation som har 
1. minst 1 000 medlemmar i åldrarna 6-25, och 
2. medlemsföreningar i minst fem län.  

 

 

 

 

 

8 § Bidrag kan inte lämnas till 
en enskild person, stiftelse, 
paraplyorganisation, offentlig 
huvudman, ekonomisk förening, 
ett aktiebolag, företag eller 
annan typ av organisation som 
drivs för att skapa vinst för 
medlemmarna.  
Organisationen ska ha haft ett 
möte där man har antagit 
stadgar, valt styrelse och fattat 
beslut om att bilda 
organisationen före den 1 
september 2010 för att beviljas 
bidrag för bidragsåret 2013. 

Villkoren gäller för alla bidrag 
som regleras i förordningen. 

10 § Under punkt 1 regleras 
statsbidraget. Under punkt 2 
regleras det som tidigare var 
överskottspengar från Svenska 
Spel. Punkt 3 reglerar det 
projektstöd som tidigare hette 
bidrag till Ungas fritid och 
organisering (UFO). 

11 § Tidigare fanns det tre 
nivåer för organisationsbidrag: 
etablerings-, utvecklings- och 
strukturbidrag. De har tagits 
bort och ersatts med en nivå 
som heter organisationsbidrag.  
 
För medlems- och 
medlemsföreningsbegreppet se 
kommentarer under 5-6 §§. 
 
Du ska inte räkna med de 
medlemmar som: 
• tillhör en vilande 

medlemsförening  
• bara är anslutna direkt till 

riksorganisationen 
• tillhör föreningar som inte 

har minst 60 procent 
medlemmar i 6–25-års 
åldern 

• tillhör föreningar som får 
LOK-stöd (Statligt Lokalt 
aktivitetsstöd) från 
Riksidrottsförbundet. 

 
Du ska inte räkna med de 
föreningar som: 
• är vilande 

medlemsföreningar 
• inte har minst 60 procent 

medlemmar i 6–25-års 
åldern 

• får LOK-stöd från 
Riksidrottsförbundet. 

 



 

 

12 § Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och 
ungdomsorganisation som företräder nationella minoriteter i Sverige och 
som 
1. har minst 200 medlemmar i åldrarna 6-25, och 
2. bedriver lokalt förankrad verksamhet som har en tillfredsställande 
geografisk spridning i förhållande till organisationens medlemmar.  

 

 

 

 

 

 

 

13 § Organisationsbidrag får även lämnas till en barn- och 
ungdomsorganisation som företräder personer med funktionsnedsättning 
och som har 
1. minst 200 medlemmar i åldrarna 6-25, och 
2. medlemsföreningar i minst tre län.  

 

14 § Organisationsbidrag till stöd för barn- och ungdomsorganisationers 
medlemsföreningar får lämnas till en sådan barn- och 
ungdomsorganisation som avses i 11, 12 eller 13 § för att bidraget ska 
komma organisationens medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga 
lokala verksamhet till del.   

 

 

 

 

12 § För nationella 
minoriteter krävs inte det antal 
medlemmar och den 
organisatoriska struktur som 
barn- och 
ungdomsorganisationer måste 
ha enligt 11 §. Den lokalt 
förankrade verksamheten kan 
bestå av ett nätverk eller en 
annan organisatorisk 
sammansättning som arbetar 
på lokal nivå. Den nationella 
minoritetens geografiska 
spridning bedöms utifrån den 
medlemsbas som 
organisationen har. Om de 
flesta samerna till exempel 
finns i norra Sverige bedöms 
den geografiska spridningen 
vara tillfredställande även om 
de finns på ett begränsat 
geografiskt område.  

Det huvudsakliga syftet med 
organisationens verksamhet 
ska vara att stärka någon av de 
fem nationella minoriteternas 
ställning i samhället. 

För antalet medlemmar gäller 
samma krav som i 11 §. 

13 § Det huvudsakliga syftet 
med organisationens 
verksamhet ska vara att arbeta 
för en viss/vissa grupper som 
har psykiska och/eller fysiska 
funktionsnedsättningar. 

14 § Bidraget är det som 
tidigare kallades överskottet 
från Svenska Spel men som 
från bidragsåret 2013 regleras i 
den nya förordningen. Bidraget 
ska användas för 
medlemsföreningarnas 
verksamhet. Det kan 
exempelvis handla om direkta 
ekonomiska bidrag till 
medlemsföreningar, lön till en 
föreningskonsulent, utbildningar 
eller konferenser som 
genomförs för och med 
företrädare från 
medlemsföreningarna. Bidraget 
ska inte gå till verksamhet som 
bara gynnar organisationen på 
nationell nivå. 



 

15 § Organisationsbidrag enligt 10 § 1 och 2 får under högst tre bidragsår 
i följd även lämnas till en barn- och ungdomsorganisation som inte 
uppfyller villkoren i 11-13 §§.  

Har organisationen ett begränsat medlemsunderlag, får bidrag enligt 
första stycket lämnas för fler bidragsår om det finns särskilda skäl.  

 

 

 

Särskilda villkor för projektbidrag 

16 § Projektbidrag får lämnas till en organisation även om den inte är en 
barn- och ungdomsorganisation.  

17 § Projektbidrag får lämnas för projekt på lokal nivå med särskilt 
ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och 
inflytande i samhället.  

Projektbidrag enligt första stycket får lämnas för ett projekt under högst 
tre bidragsår.  

Projektbidraget får inte användas för administrativa kostnader i 
organisationens eller medlemsföreningarnas ordinarie verksamhet.  

Ansökan 

18 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen av organisationen. 
Ansökan får överföras elektroniskt till Ungdomsstyrelsen.  

 

19 § Ansökan ska innehålla uppgifter om antal medlemmar i 
organisationen, antal medlemmar i åldrarna 6-25 och antal 
medlemsföreningar. En revisor ska granska dessa uppgifter. Revisorns 
rapport över granskningen ska bifogas ansökan.  

Uppgifter om medlemmar och medlemsföreningar ska avse förhållandena 
den 31 december året innan ansökan ges in till Ungdomsstyrelsen, eller 
vid en annan tidpunkt som Ungdomsstyrelsen bestämmer.   

 

15 § Ungdomsstyrelsen 
kommer att vara restriktiv med 
att göra undantag från krav i 11-
13 §§. 

Exempel på när undantag ändå 
kan göras är när en 
organisation har tappat en 
medlemsförening under ett år 
och därför inte uppfyller kravet 
på antal län. Undantag kan 
lämnas för ett år i taget under 
högst tre år. I särskilda fall kan 
undantag göras för längre tid än 
tre år. Ett exempel är när 
medlemmarna i en organisation 
inte har möjlighet att rekrytera 
fler än ett visst antal på grund 
av ett begränsat 
medlemsunderlag. 

16 § Även organisationer 
som bedriver verksamhet  för 
barn och ungdomar eller en helt 
annan verksamhet kan beviljas 
projektstöd enligt 16 §. Det kan 
till exempel handla om en 
vuxenorganisation som vill 
arbeta med att avknoppa och 
bilda en barn- och 
ungdomsorganisation där minst 
60 procent av medlemmarna är 
mellan 6 och 25 år.  

18 § Ansökan görs i 
Ungdomsstyrelsen elektroniska 
ansökningssystem (UAS). 
Länken dit publiceras på vår 
hemsida. 

19 § Organisationens 
medlemsantal och antal 
medlemsföreningar beräknas 
enligt 4-6 §§. En revisor ska ha 
granskat medlemsuppgifterna 
som ligger till grund för 
ansökan. Revisorn behöver inte 
vara auktoriserad eller 
godkänd. 
Granskningsrapporten ska 
laddas upp i ansökan och vara 
undertecknad av revisorn.  

Oavsett vilket räkenskaps- eller 
verksamhetsår organisationen 
eller medlemsföreningarna har 
ska uppgifterna om medlemmar 
och medlemsföreningar 
beräknas den 31 december 
under underlagsåret. 
Underlagsåret är året före 
ansökningsåret. 



 

20 § Organisationen ska lämna de handlingar och uppgifter till 
Ungdomsstyrelsen som myndigheten behöver för att kunna pröva 
ansökan.  

 

 

 

 

 

21 § I en ansökan om organisationsbidrag enligt 10 § 2 ska barn- 
tillvägagångssätt för hur bidraget ska komma medlemsföreningarnas 
ordinarie och långsiktiga lokala verksamhet till del.  

 

  

 

Beräkning av och beslut om bidrag 

22 § Organisationsbidrag enligt de särskilda villkor som anges i 11-14 §§ 
består av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som grundas på 
antalet medlemmar i åldrarna 6-25 och antalet medlemsföreningar i 
organisationen.  

En medlemsförening får ingå i endast en organisations underlag för 
beräkning av bidrag.  

23 § Organisationsbidrag enligt de villkor som anges i 15 § består av ett 
fast belopp motsvarande det fasta belopp som lämnas för 
organisationsbidrag enligt de särskilda villkor som anges i 11-13 §§.  

 

 

 

20 § I Ungdomsstyrelsens 
elektroniska ansökningssystem 
finns information om vilka 
underlag som ska bifogas till 
ansökan. Där finns också 
hjälptexter som beskriver vilka 
uppgifter som ska finnas med i 
underlagen. Organisationens 
senast uppdaterade stadgar, 
verksamhetsberättelse, 
ekonomisk redovisning över det 
senaste räkenskapsåret med 
revisionsberättelse, 
föreningsförteckning och 
revisorsrapport över 
medlemsgranskningen är 
exempel på underlag som ska 
bifogas. 

21 § Till ansökan ska 
organisationen också bifoga en 
kort beskrivning av hur det lokala 
organisationsbidraget ska fördelas 
och användas under bidragsåret, 
det vill säga det kommande 
verksamhetsåret. Bidraget är det 
som tidigare kallades överskottet 
från Svenska Spel men som från 
bidragsåret 2013 regleras i den 
nya förordningen. 
 

22 § Den fasta delen av 
organisationsbidraget är lika stor 
för alla organisationer. Storleken 
på bidraget varierar beroende på 
hur mycket pengar som finns att 
dela ut och hur många som söker 
det. Den rörliga delen av 
organisationsbidraget och 
organisationsbidraget till stöd för 
barn- och ungdomsorganisationers 
medlemsföreningar (det som 
tidigare kallades överskottet från 
Svenska Spel) beräknas efter 
antalet medlemmar mellan 6 och 
25 år som uppfyller kraven enligt 5 
§ och de medlemsföreningar som 
uppfyller kraven i 6 §. Uppgifterna 
ska vara granskade av revisor 
enligt 19 §.  

Om medlemsföreningen till 
exempel får LOK-stöd (Statligt 
Lokalt aktivitetsstöd) från 
Riksidrottsförbundet, är vilande 
eller inte uppfyller kravet på att 
minst 60 procent av medlemmarna 
ska vara mellan 6 och 25 år tas 
föreningen eller medlemmarna i 
föreningen inte med i 
beräkningsunderlaget.  

Om flera organisationer som 
ansöker om statsbidraget samtidigt 
redovisar samma medlemsförening 
måste föreningen ta ställning till 
vilken av de olika organisationerna 
de vill tillhöra den 31 december 
under underlagsåret.  



 

24 § Vid bedömningen av storleken på organisationsbidrag enligt 10 § 1 
och 2 ska Ungdomsstyrelsen ta hänsyn till om organisationen får annat 
statligt organisationsbidrag samt om organisationens medlemsföreningar 
får bidrag från Sveriges Riksidrottsförbund.  

 

 

 

 

 

25 § När Ungdomsstyrelsen fastställer storleken på organisationsbidraget 
till en barn- och ungdomsorganisation som företräder personer med 
funktionsnedsättning, får myndigheten beakta att organisationens 
verksamhet är särskilt resurskrävande.  

26 § I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning 
enligt 27 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå 
av beslutet.  

Redovisning 

27 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna sådan 
ekonomisk och annan redovisning till Ungdomsstyrelsen som 
myndigheten begär.  

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits 
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller 
godkänd revisor.  

28 § En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran 
av Ungdomsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter som myndigheten 
behöver för att granska redovisningen.  

29 § Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning lämna en samlad 
redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. 
Ungdomsstyrelsen ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen 
lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till. 

24 § Om en organisation 
som söker bidrag från oss får 
ett annat statligt 
organisationsbidrag gör 
Ungdomsstyrelsen en 
bedömning av om 
organisationsbidraget från oss 
ska skrivas ner eller utebli. Vi 
bedömer även hur mycket det 
ska minskas om det skulle bli 
aktuellt. Det gäller inte om 
organisationen får annat statligt 
projektbidrag eller 
verksamhetsbidrag. 
 
Om en organisation som söker 
bidrag från oss får LOK-stöd 
(Statligt Lokalt aktivitetsstöd) för 
sina medlemsföreningar från 
Riksidrottsförbundet avräknas 
den eller de 
medlemsföreningarna och dess 
medlemmar helt.  
 
25 § En barn- och 
ungdomsorganisation som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning kan få 
extra bidrag för merkostnader 
till exempel för en följeslagare, 
ökade kostnader för anpassat 
boende eller en tolk. 

27 § Den ekonomiska 
redovisningen av hur 
organisationsbidraget har 
använts lämnas in i samband 
med ansökan. Handlingar som 
organisationen upprättar varje 
år som årsredovisning eller 
bokslut med revisionsberättelse 
eller revisorsintyg räcker då 
som redovisning. Revisorn som 
gör granskningen ska vara vald 
av ett årsmöte.  

En separat ekonomisk 
redovisning kan också göras av 
en extern revisor som inte 
behöver vara vald av ett 
årsmöte vilket kan bli aktuellt 
om organisationen endast har 
en vald lekmannarevisor och 
bidraget överstiger fem 
prisbasbelopp. Den ekonomiska 
granskningen som då 
genomförs ska omfatta 
organisationens hela ekonomi.  

Om det totala beloppet 
överstiger fem prisbasbelopp 
ska granskningen av bidragets 
användning göras av en 
auktoriserad eller godkänd 
revisor. Har organisationen fått 
både statsbidrag och lokalt 
organisationsbidrag räknas 
båda in i totalbeloppet. 



Om möjligt ska myndigheten också redovisa bidragens effekter i 
förhållande till syftet med det statliga stödet enligt denna förordning.  

 

Återbetalning och återkrav 

30 § Mottagaren av bidrag enligt denna förordning är 
återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har 
förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som anges i 1 har lämnats felaktigt 
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 
3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 27 §, eller 
4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.  

Mottagaren av bidrag enligt 10 § 3 är också återbetalningsskyldig om 
bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det 
ändamål som det har beviljats för.  

31 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 30 §, ska 
Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om 
det finns särskilda skäl för det, får Ungdomsstyrelsen besluta att efterge 
återkravet helt eller delvis.  

Bemyndigande 

32 § Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av denna förordning.  

Överklagande 

33 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.  

Övergångsbestämmelser 

2011:65 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011 och tillämpas första 
gången i fråga om bidrag för bidragsåret 2013. 
2. Förordningen (2001:1 060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer 
ska upphöra att gälla vid utgången av 2012. Den upphävda förordningen 
gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före den 1 januari 
2013. 
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