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Regeringens beslut  

Regeringen beslutar att ändra uppdraget att årligen lämna underlag om och 
redovisa ungas levnadsvillkor (U2015/1496/UC).  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF:s) uppdrag att 
årligen redovisa en uppföljning av ungdomars levnadsvillkor utifrån 
indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken förlängs. 
Uppdraget ska redovisas den 15 mars varje år till och med 2021. Övriga 
myndigheters uppdrag att årligen lämna ett underlag till MUCF förlängs till 
och med den 31 december 2020.  

Beslutet att MUCF ska inrätta och leda en referensgrupp för kvalitetssäkring 
och utveckling av uppföljningssystemet ändras på så sätt att myndigheten själv 
får avgöra formen för arbetet. MUCF får också involvera andra aktörer som 
myndigheten bedömer relevanta för uppdraget. 
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Ärendet 

Regeringen lämnade 2015 ett uppdrag till MUCF, Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, 
Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, 
Socialstyrelsen, Statens skolverk och Valmyndigheten att fram till och med för 
2017 lämna underlag om – och redovisa – ungas levnadsvillkor till regeringen.  

Uppdraget bör förlängas då regeringen ser behov av att också kommande år 
få redovisat uppföljning av ungdomars levnadsvillkor utifrån indikatorer som 
är kopplade till målet för ungdomspolitiken. Mot bakgrund av 
ungdomspolitikens sektorsövergripande karaktär är det viktigt att också de 
berörda myndigheterna fortsatt deltar i uppföljningen inom sitt område. 

MUCF:s uppdrag att årligen redovisa en uppföljning av ungdomars 
levnadsvillkor utifrån indikatorer som är kopplade till målet för 
ungdomspolitiken bör därför redovisas den 15 mars varje år till och med 2021. 
Övriga myndigheters uppdrag att årligen lämna ett underlag till MUCF bör 
förlängas till och med den 31 december 2020.  

I det föregående uppdraget beslutade regeringen att MUCF skulle inrätta och 
leda en referensgrupp som stöd för kvalitetssäkring och utveckling av 
uppföljningssystemet med indikatorer. I denna referensgrupp skulle bland 
andra Barnombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån, 
Sveriges Kommuner och Landsting och Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer ingå. Regeringen bedömer nu att MUCF 
fortsättningsvis själv bör få avgöra i vilken form som detta arbete ska bedrivas. 
MUCF får också involvera andra aktörer som myndigheten bedömer relevanta 
för uppdraget.  

 
På regeringens vägnar 

  

Anna Ekström  
 
 
 
Lene Persson Weiss 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen 

Justitiedepartementet/KRIM 

Socialdepartementet/FS, FST, SF 

Finansdepartementet/BA, ESA, SKA S3 

Utbildningsdepartementet/S, GV  

Kulturdepartementet/DEM 

Arbetsmarknadsdepartementet/A, ARM 

Riksdagen, kulturutskottet 

Barnombudsmannen 

Statistiska Centralbyrån 

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket 

Brottsförebyggande rådet  

Centrala studiestödsnämnden  

Folkhälsomyndigheten  

Försäkringskassan 

Kronofogdemyndigheten  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Socialstyrelsen 

Statens skolverk 

Valmyndigheten 

 




