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Förlängd tid för uppdraget till Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala 
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Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen 
och Statens skolverk om att lämna underlag om ungas 
levnadsvillkor 

Regeringens beslut 

Regeringen beslutar att förlänga uppdraget till Arbetsförmedlingen, 

Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala studiestödsnämnden, 

Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, 

Socialstyrelsen och Statens skolverk att årligen lämna underlag till 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) om ungas 

levnadsvilllwr med avseende på målet för ungdomspolitfä:en (02018/00210). 

Uppdraget förlängs till och med den 31 december 2023. 

Bakgrund 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under en längre tid 

ansvarat för ett uppföljningssystem rörande ungdomars levnadsvillkor. 

Uppföljningssystemet syftar bl.a. till att följa utvecklingen inom 

ungdomspolitil(en med avseende på det övergripande ungdomspolitiska 

målet. Målet för ungdomspolitil(en är att alla ungdomaJr ska ha goda 

levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 

2013/14:354) . 

I dag består det uppföljningssystem som MUCF ansvarnr för av fyra delar: 

en webbsida (ungidag.se) med indikatorer om ungas levnadsvillkor, en årlig 
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redovisning där MUCF presenterar och kommenterar förändringar i ungas 

levnadsvillkor utifrån de indikatorer som presenteras på ungidag.se, en årlig 

tematisk analys där MUCF fördjupar sig inom ett särskilt område, samt 

regelbundna attityd- och värderingsstudier som genomförs ungefär vart 

femte år och följer hur ungas attityder och värderingar förändras över tid 

och hur ungas attityder och värderingar skiljer sig från vuxnas. 

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla statliga beslut 

och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Ett 

uppföljningssystem för ungdomspolitiken berör därför ett stort antal 

myndigheter. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande 

rådet, Centrala studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, 

Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen, Statens 

skolverk och Valmyndigheten fick 2015 i uppdrag av regeringen att lämna 

underlag till MUCF om ungdomars levnadsvillkor (02015/1496; 

U2014/1644). Uppdraget förlängdes 2018 och sträcker sig till den 

31 december 2020 (02018/00210). 

Närmare om uppdraget 

Kunskap om ungas levnadsvillkor inom ohlrn områden är av central 

betydelse för att regeringen, myndigheter, kommuner och regioner ska 

kunna utforma rätt insatser och uppnå bättre levnadsvillkor för ungdomar. 

Det är viktigt att det finns tillgång till statistik om levnadsvillkoren för 

ungdomar i åldern 13-25 år på nationell, kommunal och regional nivå. 

MUCF behöver även fortsättningsvis underlag från berörda myndigheter för 

att på ett tillfredsställande sätt kunna följa upp ungdomars levnadsvillkor och 

redovisa detta till regeringen. 

Regeringen bedömer därför att det finns skäl att förlänga uppdraget åt 

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Centrala 

studiestödsnämnden, F ollrhälsomyndigheten, Försäkringskassan, 
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K.ronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen och Statens skolverk att lämna 

underlag till MUCF. 

På regeringens vägnar 

~~-,..._/_ _ 
Amanda Lind 

~ 
Tobias Adolfsson 

Kopia till 

Statsrådsberedningen 

Justitiedepartementet/KRIM 
Socialdepartementet/PS 

Finansdepartementet/BA, SKA 
Utbildningsdepartementet/S, UH 

Arbetsmarknadsdepartementet/ A, ARM 
Riksdagen, kultumtskottet 
Barnombudsmannen 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Statistiska Centralbyrån 

LSU Sveriges ungdomsorganisationer 
Sveriges Kommuner och Regioner 
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