
Ung Resurs r.f. 

Styrelsemedlemmar 31.12.2018:

ÅR 2018 2017 2016 Intervju: Marika Sundqvist (tidigare verksamhetsledare), Thomas Mattsson (verksamhetsledare 2019) 23.10.2019

Förvaltning

Antal styrelsemedlemmar (minst 3) 5 6 6

Arvoden för styrelsemedlemmar NEJ NEJ NEJ

Uppdrag för styrelsemedlemmar i föreningen? NEJ NEJ NEJ

Har årsmöten hållits? JA JA JA

Antal styrelsemöten? 7-8 7-8 7-8

Revisor?/Verksamhetsgranskare? Revisor Revisor Revisor

Erhållna/ansökta PAF medel

Ansökta medel* 243 831 248 550 168 690

Erhållna medel* 220 000 175 000 145 000

Differens 23 831 73 550 23 690

%Förändring av ansökta medel jmf med föregående år -2 % 47 %

%Förändring av erhållna medel jmf med föregående år 26 % 21 %

Intäkter ur bokslutet

Erhållna Paf medel 220 000 175 000 145 000

Medlemsavgifter 0 0 0

Övriga intäkter 282 599 203 457 218 398

Totala intäkter 502 599 378 457 363 398

%Paf medel andel av totala intäkter 44 % 46 % 40 %

%Medlemsavg. andel av totala intäkter 0 % 0 % 0 %

Antal medlemmar och deras insats

Aktiva medlemmar

Understödande medlemmar

Totala antalet medlemmar **** 108 109 132

Frivilligas insatts i timmar

%Aktiva medlemmar andel av totala medlemmar 0 % 0 % 0 %

Medlemsavgift i medeltal 0,00 0,00 0,00

Kostnader ur bokslutet

Personalkostnader 322 448 308 227 229 146

Adminkostnader** 0 0 0

Övriga kostnader 105 042 101 567 78 511

Totala kostnader 427 490 409 795 307 657

%Förändring av kostnader jmf med föregående år 4 % 33 %

%Personalkostnadernas andel av totala kostnader 75 % 75 % 74 %

%Övriga kostnader andel av totala kostnader 0 % 0 % 0 %

Personalkostnader ur bokslutet

Löner och arvoden 270 295 252 256 187 781

Lönebikostnader 52 153 55 971 41 365

Totala lönekostnader 322 448 308 227 229 146

Peter Strandvik, Katarina Fellman, Camilla Karlström, Sandra Rasmussen, Johan Haglöf

Styrelsen för Ung Resurs ställer upp på ideell basis och inga arvoden betalas åt styrelsen. Under åren har ingen i styrelsen 

fakturerat föreningen för utförda tjänster. Styrelsen består av personer som representerar medlemmar ur olika organisationer 

som bör vara medvetna och har erfarenhet att dela (skola, vården, sociala). Styrelsemedlemmarnas huvudsakliga uppgift är 

att delta i styrelsemöten och bistå föreningen med stöd. 

Med de medel man erhåller från sina finansiärer (främst Paf och AMS) sköter man den dagliga verksamheten.  Om 

föreningen inte skulle erhålla de medel man sökt för behöver man stryka delar av verksamheterna, främst sådant som man 

tänkt som "extra" eftersom den ordinarie verksamheten är viktigast. Föreningen anser att de uppnått alla de mål som varit 

uppsatta. Föreningen har aldrig betalt tillbaka PAF medel, om det kvarstår medel tar man en dialog med finansiärerna, AMS 

eller LR beroende på den verksamhet där överskott kvarstått.

Under övriga intäkter presenteras medel från AMS, som man erhåller för att hålla igång verksamheten Katapult. En del 

intäkter har även erhållits från Lions. Om medel från AMS har kvarstått från Katapult verksamheten får de inte användas till 

andra verksamheter, på samma sätt används inte heller medel från PAF för Katapult verksamheten. Verksamhetsformen ha 

diskuterats och man har valt att fungera i föreningsform även om föreningen inte har några medlemmar.

Föreningen bedriver inte medlemsverksamhet, antalet medlemmar är 0. De som får ta del av verksamhetens stöd behöver 

inte vara medlemmar. Under totala antalet medlemmar presenteras istället antal kontakter som Ungdomslotsarna har haft 

under året. Ungdomslotsarna träffar ungdomar bland annat i skolorna för att få kontakt med de som behöver stöd. 

Föreningen har begränsad mängd platser inom de olika verksamheterna som har sina specifika verksamhetstider. Dessa 

platser har varit tillräckliga tills vidare. Varje klient behöver ett personligt stöd, vilket gör att resurserna är begränsade till 

antalet anställda. Alla som jobbar inom verksamheten behöver ha en viss kompetens, detta har gjort att man inte har 

frivilliga som hjälper till i verksamheten. 

Lönekostnaderna står för den största delen av kostnaderna på grund av föreningens utformning, det är viktigt med kontinuitet 

för medlemmarna och därför har man anställda på tillsvidare avtal. De som tar del av verksamheten nås genom bl.a. 

ungdomslotsarna, AMS, socialkontor, psykiatriska avdelningar och skolorna. Föreningen samarbetar genom att man 

bedriver sin verksamhet för de två huvudsakliga finansiärerna i ungdomshuset BOOST, där även brottsofferjouren och AMS 

kan ibland utnyttja lokalerna. Landskapet står för hyran och driftskostnader som gäller lokal, medan föreningen står för en 

stor del fastighetsskötsel själva. 

Verksamhetsledaren sköter ekonomin, medan man anställt en extern bokföringsbyrå för bokföring och uppgörande av 

bokslut. Ekonomidelen för verksamhetsdelen "PSS" sköter den anställda om som jobbar för verksamheten. 

Sammanställning av personalstyrkan under året:

2016 : Verksamhetsledare 100 %, 5 Handledare 100%, timlöner sporadiskt 

2017 Verksamhetsledare, 5 Handledare 100% , timlöner sporadiskt 

2018: Verksamhetsledare, 6 Handledare 100%, timlöner sporadiskt 

Föreningen följer inget visst kollektivavtal utan följer gällande lagstiftning, såsom arbetslagen och semesterlagen. 

Föreningen anser att de inte hittat något passande avtal eftersom man inte hör till skolverksamheten och heller inte inom det 

sociala området då man inte jobbar kvällar och helger. Föreningen har satt lönerna genom att jämföra lönerna för 

socialhandledare i Finland, indexförhöjningar görs enligt landskapets kollektivavtal. Varje år går styrelsen och 

verksamhetsledaren igenom lönerna. 

se texten till höger 



Antal anställda (heltid) 7 6 6

%Lönebikostnader som andel av löner (förväntad ca 21-25%) 19 % 22 % 22 %

Löner och arvoden per anställd

Föreningens policy

Drogpolicy? JA

Jämställdhetspolicy? JA

Hållbarhetspolicy? NEJ

Övriga policy? Antimobbing, Husregler 

*Denna innehåller både stöd ansökta/erhållna för verksamheten och specifika projektmedel

** Adminkostnaderna går inte att verifiera från bokslutet 

****Totala antalet medlemmar är uttaget ur paf ansökan för de relevanta året

Resultaträkningens resultat : 75 109 -31 338 55 741

Drog & alkoholpolicyn i föreningen grundar sig på att man agerar på misstanke av missbruk. I policyn har man specificerat 

vad som kan anses som misstanke. Föreningen har även skrivit en likabehandlingspolicy som man använder som 

jämställdhetspolicy. Föreningen tänker på jämställdhet även vid tillsättande av styrelsemedlemmar. Föreningen har 

utvecklat "husregler" för ungdomshuset BOOST där viktiga aspekter av allmänt "hyfs" tas upp. En antimobbningsplan finns 

även utarbetad för att handla på rätt sätt ifall att mobbning uppstår. Gällande hållbarhetspolicy har man ingen sådan 

nedtecknad, men föreningen arbetar dagligen med hållbarhet och anser att det genomsyrar deras verksamhet. Detta genom 

att man i verksamheten ofta återanvänder, gör om gamla saker till nya och sorterar så att man i verksamheten också lär sig 

att detta är en del av det dagliga livet. Föreningen är med i bärkraft.ax och är kranen-märkta. 

Sammanställning av personalstyrkan under året:

2016 : Verksamhetsledare 100 %, 5 Handledare 100%, timlöner sporadiskt 

2017 Verksamhetsledare, 5 Handledare 100% , timlöner sporadiskt 

2018: Verksamhetsledare, 6 Handledare 100%, timlöner sporadiskt 

Föreningen följer inget visst kollektivavtal utan följer gällande lagstiftning, såsom arbetslagen och semesterlagen. 

Föreningen anser att de inte hittat något passande avtal eftersom man inte hör till skolverksamheten och heller inte inom det 

sociala området då man inte jobbar kvällar och helger. Föreningen har satt lönerna genom att jämföra lönerna för 

socialhandledare i Finland, indexförhöjningar görs enligt landskapets kollektivavtal. Varje år går styrelsen och 

verksamhetsledaren igenom lönerna. 

Antal anställda omräknat till heltidstjänster 

finns ej att tillgå


