
Organisation Projekt projektår Projektbeskrivning Ort Belopp

jagvillhabostad.nu TAG PLATS!

år 1 av 2 

Jagvillhabostad.nu har beviljats bidrag för att inkludera unga i processen 
av det upprustningsarbete som skall ske av stadsdelen Bergsjön. Det 
görs genom medborgardialog och workshops som arrangeras av och 
med unga. Alla aktiviteter ska vara inkluderande för att öka mångfalden 
och jämställdheten i projektets alla delar och nivåer. Ett metodkit som 
beskriver hur unga kan påverka byggprojekt i syfte att stärka ungas 
inflytande ska tas fram. Göteborgs kommun, 

stadsdelen Bergsjön 571 740

LSU, Sveriges 
ungdomsorganisationer Ung här 2

år 2 av 3

Syftet med projektet är att stärka den lokala ungdomspolitiken och att 
stärka ungas och ungdomsorganisationers inflytande i lokal politik. 
Det görs genom möten med kommunen och med representanter för 
det unga civilsamhället i Skövde samt genom lokala workshops.

Skövde 670 000

ABF Södra Småland Ung i Småland, år 2

år 2 av 2

ABF Södra Småland har beviljats bidrag för att engagera nyanlända 
ungdomar i att starta och driva en förening. Det görs genom att ge 
deltagarna verktyg och stöttning till hur de kan starta upp 
föreningsaktiviteter som krävs för att ungdomsföreningarna ska kunna 
växa, utvecklas och bli en lokal kraft att räkna med, över tid. Projektet 
kommer att ta fram en metodbok som kan användas kring hur man kan 
engagera utrikesfödda ungdomar i föreningslivet.

Tingsryds kommun på 
orterna Ryd, Urshult, 
Tingsryd och Konga samt i 
Alstermo i Uppvidinge 
kommun. 268 000

Distriktsföreningen Popkollo 
Stockholm

Musik som mötesplats - Popkollo 
Stockholms projekt för nyanlända tjejer

år 1 av 3 

Distriktsföreningen Popkollo Stockholm vill utveckla metoder för att 
möta de behov som nyanlända tjejer har för att aktiveras i fritids- och 
föreningslivet samt utveckla deras inflytande och delaktighet i 
Distriktsföreningen Popkollo Stockholm och dess medlemsföreningar. 
Det görs genom fortbildning och kompetenshöjning tillsammans med 
Individuell Människohjälp Stockholm och genom Access-metoden - Ett 
sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteteter (Röda korset 
2015). Stockholm/Liljeholmen 415 005

Bidrag för projekt: Ungas Organisering 2015/2
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Studieförbundet Bilda Ortodoxa scouter (år 3)

år 3 av 3

Studieförbundet Bilda Öst har beviljats bidrag för att fortsätta stärka de 
scoutkårer som under 2014-2015 bildats i ortodoxa församlingar, av och 
med unga som genom scoutverksamheten tar en ny aktiv del i 
civilsamhället. Genom att projektet stödjer Ortodoxa Scouter i Sverige 
kommer man även att utveckla en organisation så att den möter de 
krav som finns för organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer. Örebro, Eskilstuna och 

Göteborg 757 100

Dialogen Resurscentrum för 
kvinnor Haninge

Från Barn till Ungdom och Tvärtom - År 
2

år 2 av 3 

Genom projektet vill Resurscentrum för kvinnor Haninge skaffa 
förutsättningar för ungdomar att ta större ansvarsroll, stärka, pusha, 
berömma, motivera, peppa dem och övertyga kommunala myndigheter 
att besluta om aktivitetsdagen vars syfte är att genom fritidsaktiviteter 
för barn och ungdomar främja och bidra till ökad kompiskrets, 
teamwork, delaktighet, stöd och utveckling från barn till ungdom och 
vuxenlivet.

Haninge/Västerhaninge, 
Ribby 439 000

Rådet av Enade Kreoler Chilla Organiserat

år 1 av 3 

Syftet med projektet är att skapa nya samlingslokaler för unga och att 
bättre ta tillvara på och nyttja befintliga samlingslokaler till förmån för 
de unga som har behov i de områden projektet är aktivt.
Projektet ska göra en inventering över befintliga resurser, ge ansvar till 
lokalt förankrade personer och låta dem lyfta fram ungas åsikter i fråga 
om områdets behov samt ta fram en handbok för hur arbetet kan 
spridas. 

 Hässelby/Vällingby, 
Kista/Rinkeby, 
Tensta/Spånga. 640 000

Sverok Hej Regionen!

år 1 av 2

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser mellan 
ungdomsorganisationer och kommuner och samtidigt öka kunskapen 
bland föreningar i hur de kan gå tillväga för att få mer inflytande över 
den lokala politiken. Det görs genom intervjuer och dialogträffar mellan 
kommuner och det unga civilsamhället. 500 000

Hjärtums Idrottssällskap Fritidsgård

ettärigt
Föreningen vill utveckla en fritidsgårdsverksamhet i idrottsförening, en 
levande mötesplats för unga och äldre i byn där alla ska aktivt bidra till 
en ökad förståelse mellan människor av olika ålder och nationalitet. Västra Götaland/Lilla Edets 

kommun, Hjärtum 350 000



Ladyfest Göteborg Agenda: Jämlikhet

år 3 av 3

Syftet med projektet är att inspirera och ta tillvara ungas engagemang 
även utanför det traditionella föreningslivet och att göra det enklare för 
unga att engagera sig i det lokala jämlikhetsarbetet där de bor. Det görs 
genom  att engagera och involvera 5-10 volontärer i Göteborg och lika 
många i Malmö och att hålla i utbildningar och workshops.

Göteborg, Malmö 600 000

Riksförbundet Sveriges 4H
Ungdomar utbildar ungdomar i 
föreningsdemokrati och ledarskap

år 3 av 3

Riksförbundet Sveriges 4H har beviljats bidrag för att arbeta vidare med 
utveckling av ungas inflytande och delaktighet i egen verksamhet. Det 
görs genom att låta unga först ta fram vilket utbildningsbehov de anser 
sig behöva, därefter ta fram utbildningarna och slutligen implementera 
utbildningarna i verksamheten inklusive att utbilda ungdomar till att 
själva kunna vara kursledare på utbildningarna. 

i Norrbotten, Västerbotten, 
Uppsala, Stockholm, 
Södermanland, Göteborg, 
Jönköping, Kronoberg, 
Halland och Skåne 500 000

Familjehemsmöten Familjehemsmöten Sverige

år 2 av 3

Familjehemsmöten har beviljats bidrag för att utveckla organisationen 
så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag till barn- och 
ungdomsorganisationer. Det sker genom att arrangera workshops och 
arbetsmöten för att engagera och utbilda ungdomar i styrelsearbete 
och medlemshantering men även i att skapa attraktiv verksamhet.

Halmstad, Örebro, Skurup, 
Göteborg, Stockholm, 
Uddevalla, Umeå, Karlstad, 
Linköping, Gävle, Eskilstuna 
och Strängnäs 500 000

Förbundet Hassela Solidaritet Hassela Ungdomsrörelse H.U.R

år 3 av 3

Förbundet Hassela Solidaritet har beviljats bidrag för att hitta nya 
organiseringsformer som kan stötta och stärka ungas engagemang, för 
att bevara den kraft som de unga besitter. Det görs genom att 
arrangera föreläsningar, workshops, medlemsutbildningar, event och 
festivaler. Organisationen ska även undersöka möjligheten för att starta 
en "Hassela fritidsgård". 

Malmö, Stockholm, Göteborg 
och på Gotland. 697 700

Svenska Tornedalingars 
Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, 
STR-T Tornedaling 5.0

ettårigt

Svenska Tornedalingars Riksförbund har beviljats bidrag för att utveckla 
ungdomsorganisationen Met Nuoret så att den möter de krav som finns 
för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det sker 
bland annat genom att synas mer i skolor, marknader, festivaler samt 
genom samarbetet med andra nationella minoriteter, språkläger och 
utveckling av hemsidan.

Kiruna, Gällivare, Pajala, 
Övertorneå, Haparanda och 
Kalix. 376 450



Demokrati för Barns Framtid
Ungdomar skapar mångkulturell musik 
och dans, år 2

år 2 av 2

Demokrati för Barns Framtid har beviljats bidrag för att stärka 
kontakten mellan ungdomarna och ge dem möjlighet att utveckla sin 
kreativitet och experimentera med kulturella uttryck som dans och 
musik. Det sker genom att starta musik- och dansgrupper i DBF:s lokala 
föreningar och att utveckla digitala plattformar på Facebook, Instagram 
och Internet.

Ydre, Ludvika, Vaggeryd och 
Älvsbyn 461 560

UMIS Förening Värna om din framtid ettårigt

Syftet med projektet är att ungdomar ska känna sig trygga att framföra 
sina åsikter utan rädsla i olika sammanhang och att ungdomar är 
engagerade i att vara delaktiga i samhällets uppbyggnad och utveckling. 
Det görs genom gruppdiskussioner, debatter, föreläsningar, 
studiebesök, intervjuträningar och mediakunskap. Borlänge 440 211

ABF Malmö Tjejer i Förening år 2 av 2

ABF Malmö vill bland annat öka engagemang hos unga tjejer och 
kvinnor att delta i samhällsprocesser och organisera sig i föreningslivet 
samt ta fram teoretisk och praktisk utbildningsmaterial för att 
introducera unga i arbete Skåne/Rosengård 499 400

Totalsumma 8 686 166

Extra uppgifter:
Vi har totalt 24 180 000 kronor att fördela under 2015.
Under våren fördelade vi  15 493 827 kr enligt Agresso och UAS
Återstår att fördela under hösten blir 8 686 173 kr(de akuella projekten ska fördelas 8 686 166 kr)
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