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106 20 Stockholm

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika
rättigheter och möjligheter
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att vara en av flera strategiska
myndigheter med uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja hbtqpersoners lika rättigheter och möjligheter.
I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov och mål samt
aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföra under 2018–
2020. Myndigheten bör i genomförande av uppdraget föra en dialog och vid
behov genomföra insatser tillsammans med övriga strategiska myndigheter,
dvs. Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd,
Jämställdhetsmyndigheten och Migrationsverket. Myndigheten bör även
inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer som besitter kunskap
inom området såsom olika organisationer som företräder hbtq-personers
rättigheter och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs
universitet.
Myndigheten får för uppdragets genomförande 2018 använda högst 333 000
kronor från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 5. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 november 2018. Medel som inte
har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2019.
Myndigheten ska redovisa planerade insatser och resultatet av vidtagna
insatser inom ramen för detta uppdrag samt en ekonomisk redovisning av

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

använda medel till Utbildningsdepartementet (med kopia till Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2020. En delredovisning ska även lämnas den
22 februari 2019. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som
detta beslut har.
Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 333 000
kronor och ska finansieras från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism
m.m. Beslut om det aktuella anslaget för 2019 och 2020 fattas årligen genom
riksdagens beslut om budgetpropositionen.
Skälen för regeringens beslut

Regeringens arbete för att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter bedrivs sedan 2014 med utgångspunkt i strategin för lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Genom strategin ges arbetet en mer långsiktig och sammanhållen struktur.
Strukturen består av ett antal fokusområden och strategiska myndigheter.
För varje fokusområde finns en av regeringen uttalad ambition som utgår
från de av regering och riksdag beslutade målen för respektive politikområde. För vissa fokusområden identifieras strategiska myndigheter som
därigenom ges en uttalat definierad roll för strategins genomförande.
Regeringen avser att fortsätta att stärka arbetet med lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Regeringen bedömer att de strategiska myndigheternas arbete har lett till en
ökad kunskap om hbtq-personers lika rättigheter och levnadsvillkor.
Den 27 november 2017 överlämnades betänkandet Transpersoner i Sverige
– Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). Ett av
förslagen i betänkandet är att regeringen bör utse fler myndigheter till strategiska myndigheter, däribland Skolverket. Betänkandet har remissbehandlats.
Att utöka antalet hbtq-strategiska myndigheter utgör ett led i arbetet med att
omhänderta förslagen i betänkandet och kommer att stärka arbetet för hbtqpersoners lika rättigheter och möjligheter.
Av betänkandet framgår att upplevelser från skolan dominerar i de vittnesmål från yngre transpersoner som inkom till utredningen. Skoltiden har stor
betydelse för barns utveckling och skolan ska vara en trygg plats för elever.
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Undersökningar från Folkhälsomyndigheten visar att unga transpersoner har
sämre psykisk hälsa än andra unga och andelen som övervägt eller försökt ta
sitt eget liv är alarmerande. Enligt Folkhälsomyndigheten tyder resultaten på
att det främst är den utsatthet som transpersoner möter som påverkar
hälsans utveckling.
Skolverket ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en
trygg miljö. Myndigheten ska vidare bidra till goda förutsättningar för barns
utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.
Genom att Skolverket utses till strategisk myndighet för hbtq-personers lika
rättigheter och möjligheter stärks förutsättningarna för ett långsiktigt och
kontinuerligt arbete för att främja hbtq-elevers trygghet och hälsoutveckling.

På regeringens vägnar

Gustav Fridolin

Linda Norman Torvang
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