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Förord 

Unga hbtq-personer blir i större utsträckning än andra unga utsatta för osynliggörande, 
diskriminering, trakasserier, våld och hot om våld. Det påverkar hälsan i gruppen 
negativt. Våld och kränkningar är vanligt förekommande i svenska skolor och även i 
skolan är unga hbtq-personer särskilt utsatta. Utöver att detta påverkar hälsan negativt så 
kan det försämra en individs möjlighet att prestera i skolan.  

I Sverige råder skolplikt och det är samhällets ansvar att ge alla unga en trygg och 
främjande miljö i skolan. Därför är det viktigt att öka skolpersonalens kunskaper och 
stärka deras möjligheter att skapa tryggare skolmiljöer för unga hbtq-personer.  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har genom föreläsningar, 
halvdagsutbildningar, en konferens och spridning av stödmaterialet Öppna skolan! Om 
hbtq, normer och inkludering i årskurs 7‒9 och gymnasiet förmedlat kunskap om unga 
hbtq-personers livsvillkor och hur skolan kan bli en tryggare plats för dessa unga att 
vistas på. Våra huvudsakliga målgrupper för utbildningsinsatserna har varit skolledningar 
och skolpersonal, men även personer som arbetar med skolfrågor på strategisk nivå inom 
kommuner, regioner, staten och civilsamhället.  

 
 
     

Lena Nyberg, generaldirektör, 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
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Vårt uppdrag 

Den 22 december 2014 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i 
uppdrag av regeringen (bilaga 1) att, i samråd med Statens skolverk, genomföra insatser 
för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer. För att 
genomföra uppdraget fick myndigheten 2 miljoner kronor, vilket kompletterades med 1,1 
miljon kronor 26 mars 2015 (bilaga 2).  

Under 2014 utvecklade myndigheten ett stödmaterial för skolpersonal samt skrev en 
plan för utbildningsinsatser som lämnades till regeringen 27 februari 2015. 

I denna rapport beskriver vi det material vi tagit fram och använt inom ramen för 
uppdraget samt genomförda utbildnings- och spridningsinsatser. 

I rapporten förekommer både formuleringen hbt-personer (homo- och bisexuella samt 
transpersoner) och formuleringen hbtq-personer (homo- och bisexuella, transpersoner 
samt queera personer). 

 
 

Översikt av genomförda aktiviteter 
 

Halvdagsutbildningar  

Samarbetspartner Ort Antal deltagare 

Klockhagsskolan Hällefors 58 

De la Gardiegymnasiet Lidköping 287 

Gullmarsskolan Lysekil 50 

Arvidsjaurs kommun Arvidsjaur 115 

Internationella engelska skolan Borås 46 

Marks kommun Kinna 87 

Elevhälsan Bjuv 74 

Katrineholms kommun Katrineholm 186 

Donnergymnasiet Göteborg 23 

Öppen utbildning/ingen samarbetspart Malmö 109 

Konferens  

Hbtq i skolan Stockholm 275 
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Öppna skolan! 

Myndigheten fick 19 december 2013 i uppdrag av regeringen att, i samråd med Statens 
skolverk, genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för 
unga hbt-personer (bilaga 3). Insatserna skulle bestå i att utveckla ett stödmaterial för 
skolpersonal som dels kan användas för fortbildning, dels kan användas i det dagliga 
arbetet på skolan. I uppdraget ingick också att ta fram en plan för att erbjuda 
utbildningsinsatser för lärare och annan personal i skolan.  

Resultatet blev Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7‒9 och 
gymnasiet (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015a). Materialet togs 
fram i samarbete med RFSL och RFSL Ungdom. Till sin hjälp hade organisationerna en 
referensgrupp med lärare. I ett senare skede granskades materialet även av bland annat 
personal från Skolverket. Materialet redovisades, tillsammans med en plan för framtida 
utbildningsinsatser (bilaga 4), till regeringen 27 februari 2015.  

Öppna skolan! innehåller en genomgång av grundläggande begrepp och perspektiv, en 
beskrivning av unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor samt likabehandlingsarbete och 
relevanta styrdokument. Materialet innehåller också exempel på konkreta åtgärder, 
praktiska råd och diskussionsövningar samt förslag på hur lärare kan arbeta för att 
inkludera hbtq-perspektivet i undervisningen och aktivt motverka homofobi, bifobi och 
transfobi. Det är riktat till all skolpersonal, men vissa övningar är ämnes- och/eller 
klassrumsspecifika och riktar sig i första hand till lärare. 

Den 30 mars 2015 skickades (bilaga 5) ett exemplar av Öppna skolan! till samtliga 
skolor med årskurs 7‒9 och till gymnasieskolor samt till 290 kommuner (adresserat till 
utbildningschef eller motsvarande). Bifogat fanns ett följebrev där myndigheten erbjöd 
kommuner och regioner möjlighet att lämna en intresseanmälan om framtida 
utbildningsinsatser.  

De utbildningsinsatser som genomförts under året har utgått från Öppna skolan! och 
övningar från materialet har presenterats för kursdeltagarna.  

Materialet har delats ut till samtliga som gått myndighetens utbildningar om hbtq, 
normer och inkludering. Det har också delats ut på konferenser som myndigheten 
arrangerat samt på andra aktörers arrangemang. På myndighetens webbplats har 
materialet gått att ladda ned (944 gånger under 2015). Öppna skolan! har också gått att 
beställa gratis via myndighetens webbplats samt via Utbudet1. Under 2015 spreds Öppna 
skolan! i cirka 20 000 exemplar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 www.utbudet.se 
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Utbildningsinsatser 

Myndigheten genomförde under 2015 tio halvdagsutbildningar på lika många orter runt 
om i Sverige. RFSL Ungdom anlitades som utbildare vid dessa tillfällen. Beslutet att 
genomföra halvdags- och inte heldagsutbildningar togs på inrådan av Skolverket då 
skolpersonal är en mycket tidspressad grupp. Skolverket ansåg att det var betydligt lättare 
att få loss folk till en för- eller eftermiddag än till en hel dag.  

Utbildningarna innehöll en genomgång av hbtq-begreppet och normkritiskt perspektiv, 
kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor, hälsa och situation i skolan samt om må 
bra-faktorer och bemötande (bilaga 6). 

Nio av utbildningarna genomfördes med kommuner eller skolor som skickade en 
intresseanmälan som svar på det utskick av Öppna skolan! med tillhörande följebrev som 
gjordes under våren. I följebrevet efterlyste myndigheten kommuner och regioner som 
ville öka kunskapen hos sin skolpersonal. Ett tiotal svar kom till myndigheten. De flesta 
av dessa var enskilda skolor. Myndigheten valde då att arbeta vidare med dessa 
intresseanmälningar i stället för att fortsätta sträva efter att enbart ha kommuner och 
regioner som samarbetspartner.  

De kommuner som myndigheten samarbetat med är Arvidsjaur, Katrineholm, Mark och 
Bjuv. Där har all skolpersonal i kommunen deltagit i utbildningen.  
De skolor som vi samarbetat med är Klockarhagsskolan i Hällefors, De la 
Gardiegymnasiet i Lidköping, Gullmarsskolan i Lysekil, Internationella engelska skolan i 
Borås och Donnergymnasiet i Göteborg. 

Den tionde utbildningen förlades till Malmö (bilaga 7). Utbildningen genomfördes utan 
samarbetspart och var öppen för alla som arbetar i skolan eller med skolfrågor. Vid det 
tillfället presenterade även Forum för levande historia sitt nya webbaserade material 
Hbtq, normer och makt.2  

Efter respektive utbildningstillfälle skickades ett webbaserat utvärderingsformulär till 
deltagarna där de ombads bedöma konferensens innehåll. På frågan Anser du att 
kunskapen du fick på konferensen är användbar i ditt yrke? svarade 90 procent av 
deltagarna på utbildningen i Malmö att kunskapen är användbar eller mycket användbar. 
Motsvarande genomsnitt för övriga utbildningar är 79 procent. 

En förklaring till varför utbildningen i Malmö hade ett bättre resultat än genomsnittet 
för övriga utbildningar tror myndigheten handlar om att de anmälde sig frivilligt. Vid 
övriga tillfällen var det obligatoriskt för många att delta, till exempel då en hel skolas 
personal skulle utbildas. Även om det är positivt i sak: att en skola vill utbilda hela 
personalkåren så skapar det ofta en annan utbildningssituation där motstånd ibland 
manifesteras.  Detta motstånd kan vara subtilt, det kan till exempel vara deltagare som 
blir provocerade av att hbtq-frågorna får ta plats. Men motståndet kan också vara direkt 
och det har förekommit att vi konfronterats med öppen homo- och transfobi. En sådan 
inställning påverkar också utfallet av utvärderingarna.  
 

                                                      
2 www.levandehistoria.se/hbtq. 
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Konferenser 

Hbtq i skolan 
Konferensen Hbtq i skolan (bilaga 8) genomfördes i samarbete med Forum för levande 
historia och Skolverket. Den ägde rum i Stockholm 2 december 2015. Konferensen handlade 
om unga hbtq-personers hälsa och utsatthet och om hur skolan kan arbeta för att bli en 
tryggare plats för hbtq-ungdomar. Målgruppen var personer som arbetar inom skolan (årskurs 
7‒9 eller gymnasiet) eller som arbetar strategiskt med skolfrågor på kommunal, regional eller 
statlig nivå samt inom ideell sektor. 

Dagen inleddes av myndighetens generaldirektör Lena Nyberg och gymnasie- och 
kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Därefter föreläste Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor om unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Skolverket föreläste 
om skolans uppdrag och möjligheter och Forum för levande historia gav publiken ett historiskt 
perspektiv på hbtq, normer och makt samt introducerade det material som myndigheten tagit 
fram som stöd för lärare att integrera hbtq-perspektivet i undervisningen. Sedan följde en 
föreläsning om våld mot hbtq-personer av Anneli Svensson, leg psykoterapeut med lång 
erfarenhet av att möta våldsutsatta hbtq-personer.  

Efter lunch genomfördes ett samtal om unga transpersoners erfarenheter av skolan och 
skolans möjlighet till förändring. Samtalet skedde mellan Frank Berglund, vice ordförande för 
RFSL Ungdom, Tom Summanen, utbildningschef på RFSL och Charlotte Deogan, utredare på 
Folkhälsomyndigheten. Moderator var Anna-Maria Sörberg från *Zie*. 

Därefter genomfördes två seminariepass med fyra seminarier per pass att välja mellan. De 
två publikmässigt största seminarierna var Likabehandling ‒ från plan till praktik och Ung och 
trans i skolan.  Seminariet om likabehandling genomfördes av Diskrimineringsombudsmannen 
och handlade om hur man kan främja alla elever i detta arbete. I det andra seminariet gav 
RFSL Ungdom fördjupad kunskap om situationen för transungdomar i skolan.   

Teman för övriga seminarier var mycket varierande. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor presenterade resultaten från den nya rapporten Fokus 15, om ungas 
sexuella och reproduktiva rättigheter (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
2015b). RFSL Ungdom och RFSL Stockholm berättade om sitt Arvsfondsfinansierade projekt 
NNSG, Nätverket för normkritiska skolgrupper. Forum för levande historia genomförde en 
workshop om hur hbtq, normer och makt kan lyftas i undervisning. RFSL Ungdom berättade 
om hur hedersrelaterat våld och förtryck drabbar hbtq-ungdomar. Noah Elstad från 
Perspektivbyrån genomförde en workshop om normkritik. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor berättade om sitt arbete om unga, sex och internet och RFSL presenterade 
resultaten från rapporten Sex för x (RFSL 2015) och berättade om vad skolpersonal kan göra 
för att synliggöra, bemöta och stötta unga hbtq-personer som har sex mot ersättning.  

På konferensen deltog 290 personer. Då intresset för konferensen var stort valde vi även att 
webbsända den. Efter konferensen skickades ett webbaserat utvärderingsformulär till 
deltagarna där de ombads bedöma konferensens innehåll. På frågan Anser du att kunskapen du 
fick på konferensen är användbar i ditt yrke? svarade 98 procent att kunskapen var användbar 
eller mycket användbar.  
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Externa konferenser och utbildningsdagar 
 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterade vid ett flertal tillfällen 
under 2015 arbetet med uppdraget, materialet Öppna skolan! och resultaten från Hon Hen 
Han (Ungdomsstyrelsen 2010) samt Om unga hbtq-personer – fritid (Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2012). Syftet har varit att lyfta unga hbtq-personers 
hälsa och situation i skolan i fler forum än i våra egna arrangemang och på så sätt nå en 
ännu större del av målgruppen.   

 
 

Konferens/utbildningsdag Arrangör Ort Antal 
deltagare 

Finsams frukostmöte: Vad vet vi om unga hbtq-
personers hälsa?  

Samordningsförbundet Finsam 
Gotland Visby 66 

Utbildningsdag om våld i hbtq-ungdomars nära 
relationer 

RFSL brottofferjour, Unizon och 
Brottsofferjouren Stockholm 85 

Kulturbygget: Från personliga hemligheter till 
statliga uppdrag inom hbtq Regionförbundet i Kalmar län Kalmar 51 

Strategi för lokal ungdomspolitik MUCF Stockholm 20 

LUPP-konferens MUCF Stockholm 150 

Regeringens hbt-strategi – hur jobbar 
myndigheterna? West Pride Göteborg 30 

Tryggare skolor för unga hbtq-personer West Pride  Göteborg 30 

Panelsamtal: Att få elever att hitta sin unika 
egenart arr: Lärarförbundet i Stockholm Stockholm Pride Stockholm 60 

Grej of the day Utbudet Stockholm 700 

Skolforum Skolforum Stockholm 100 

Sex, unga och skolans roll Göteborgsregionen Göteborg 68 

Queer kultur Kulturrådet Stockholm 200 

 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har även fått fler förfrågningar om 

deltagande vid andras arrangemang som vi på grund av tidsbrist har fått tacka nej till.  
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Det fortsatta arbetet 

Myndigheten har för 2016 fått en ettårig förlängning av detta uppdrag. Anslaget har dock 
sänkts från 3,1 miljoner kronor till 500 000 kronor. Därför är myndighetens möjlighet att 
genomföra verksamhet på området mycket begränsad. Fokus kommer att ligga på att 
fortsätta sprida stödmaterialet Öppna skolan! samt på att genomföra enstaka 
föreläsningsinsatser.  

Utifrån de nu angivna ekonomiska ramarna är det inte möjligt att fortsätta med den typ 
av utbildningsinsatser som vi genomförde under 2015. Det är beklagligt då situationen för 
unga hbtq-personer behöver förändras snabbt. Vi ser också ett behov av ökad kunskap 
hos skolpersonal och ett intresse för att ta del av sådana insatser. Ett flertal skolor har 
kontaktat myndigheten under hösten och frågat om möjlighet till framtida utbildningar.  
Myndigheten har identifierat att kunskap saknas om främjande faktorer för hbtq-
ungdomar inom skolan och kommer därför att genomföra en undersökning på detta 
område, liknande den som genomfördes i vårt tidigare regeringsuppdrag om Tryggare 
mötesplatser för unga hbtq-personer och finns publicerad i Om unga hbtq-personer. 
Fritid (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2012). I dagsläget vet vi en 
del om vilka faktorer som gör att unga hbtq-personer blir utsatta och på olika sätt har det 
svårt i skolan, men vi vet nästan ingenting om vilka faktorer som de själva upplever kan 
vara främjande.  

I samarbete med RFSL producerar vi ett informationsmaterial om unga hbtq-personers 
rättigheter i Sverige. Materialet riktar sig direkt till unga och förhoppningen är att det ska 
översättas till ett flertal språk. En anledning till att ta fram materialet är att kunna nå 
nyanlända unga med information.   

Sedan 2014 deltar myndigheten i nätverket Hbtq och skola (där bland annat DO, Forum 
för levande historia och RFSL deltagit) och avser att fortsätta med detta under 2016. 
Syftet är att bygga relationer med andra som arbetar inom området, sprida information 
och bedriva omvärldsbevakning.  

Myndigheten vill även genomföra en hearing med andra aktörer som arbetar med hbtq-
frågor och/eller normkritik om motstånd i utbildningssituationer och förändringsarbete 
samt strategier för att hantera motstånd.  
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Ekonomisk redovisning 

För att genomföra uppdraget om Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan 
för unga hbt-personer fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor disponera 
högst 3,1 miljoner kronor. 
 
 
 
Verksamhet    1 292 809 kr 
 
Personalkostnader   1 745 864 kr 

Totalt   3 038 673 kr 
 
Kvarvarande medel att återbetala     61 327 kr 
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Bilaga 1: Regleringsbrev 2015 
 

 



Sidan 2 av 20

MUCF ska stärka arbetet med integreringen av ungdomsperspektivet i
statliga myndigheters verksamhet och med att stödja en kunskapsbaserad
kommunal ungdomspolitik. Detta ska bland annat ske genom att
koordinera myndighetens samlade resurser och ett strategiskt och
långsiktigt samarbete med relevanta statliga myndigheter samt genom
att utveckla samarbetet med kommuner och landsting.

2. Politiken för det civila samhället
Återrapportering
MUCF ska vad gäller politiken för det civila samhället, utöver vad som
framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag, redovisa resultatet av arbetet med
partsgemensamt forum, det årliga nationella kunskapsseminariet samt
den kod om främjande av medborgerligt deltagande (Code of Good
Practice on Civil Participation) som antagits av Europarådets
samverkansorgan för det civila samhället.

3. Statsbidrag
Återrapportering
Redovisningen av fördelning av bidrag enligt förordningen (2011:65) om
statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer ska, utöver vad som
anges i 29 §, innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får
organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får
projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla antalet
bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte
finns särskilda skäl mot detta.
 
MUCF ska därutöver lämna en samlad redovisning och en analys av
kostnaderna för administrationen av samtliga statsbidrag som
myndigheten ansvarar för.

3 Uppdrag

1. Nya uppdrag

1.1 Fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv
MUCF ska analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång
mellan skola och arbetsliv. Analysen bör ha ett ungdomsperspektiv, dvs.
utgå från samtliga ungdomar och ha ett särskilt fokus på de grupper som
identifieras ha stora problem vid etableringen på arbetsmarknaden. En
modell för denna analys har utarbetats inom ramen för Temagruppen
Unga i arbetslivet. Uppdraget syftar till att komplettera indikatorn unga
som varken arbetar eller studerar och öka träffsäkerheten i de
policyåtgärder som riktas till målgruppen.



Sidan 3 av 20

I genomförandet av uppdraget ska MUCF samråda med Statistiska
centralbyrån, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet samt
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 1 500 000
kronor. Av de totala kostnaderna får myndigheten
- använda 500 000 kronor från utgiftsområde 17 anslaget 12:2 Bidrag till
nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagsposten 3
Utvecklingsinsatser gentemot kommuner,
- engångsvis rekvirera högst 700 000 kronor från Kammarkollegiet
senast den 1 december 2015. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 17,
anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet,
anslagsposten 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut, samt
använda
- 300 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
anslag 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast
den 31 mars 2016.
En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2016. En
slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

1.2 Strategi för stöd i arbetet med en kunskapsbaserad kommunal
ungdomspolitik
MUCF ska utforma en strategi för hur myndigheten ska stödja
utvecklingen av en kunskapsbaserad kommunal
ungdomspolitik. Strategin ska tydliggöra vilka insatser som bör
prioriteras. Insatserna ska vara uppföljningsbara. Myndigheten ska i
arbetet beakta det övergripande målet för ungdomspolitiken och de
prioriteringar som anges under Mål och återrapporteringskrav, 1.
Ungdomspolitiken.
Strategin ska tas fram i nära dialog med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2015.

1.3 Handlingsplan för integrering av ett ungdomsperspektiv i statliga
myndigheters verksamhet
MUCF ska ta fram en handlingsplan för insatser för implementering av
målet att alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13
och 25 år ska ha ett ungdomsperspektiv.
Handlingsplanen ska utformas i nära dialog med relevanta statliga
myndigheter.
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En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. En slutrapport ska
lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15
september 2015.

1.4 Tematisk analys om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter
MUCF ska under 2015 genomföra en tematisk analys om ungas sexuella
och reproduktiva rättigheter. MUCF ska beskriva och analysera ungas
villkor vad gäller sexuella och reproduktiva rättigheter samt beskriva
nationella och lokala verksamheter samt organisationer som arbetar med
frågor som rör ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Analysen ska
utgå från målet för ungdomspolitiken och genomgående ha ett
jämställdhetsperspektiv samt särskilt belysa frågor om mänskliga
rättigheter och antidiskriminering. Analysen och kartläggningen ska
belysa situationen för unga kvinnor och män, unga hbtq-personer, unga
med funktionsnedsättning, unga nyanlända och ungdomar som bor i
socioekonomiskt utsatta områden. Utifrån analysen ska förslag lämnas
som berör de områden som behöver förbättras.
MUCF ska inom ramen för uppdraget samråda med relevanta
myndigheter, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Landsrådet för
Sveriges ungdomsorganisationer (LSU), Riksförbundet för sexuell
upplysning (RFSU) samt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter (RFSL).
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2015.

1.5 Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer
MUCF ska i samråd med Statens skolverk genomföra insatser för att
skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer.
Under 2014 har myndigheten utvecklat stödmaterial, som kan användas
av skolpersonal m.fl., samt tagit fram en plan för utbildningsinsatser.
Under 2015 ska utbildningsinsatser genomföras.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 2 000 000
kronor. Av de totala kostnaderna ska 1 500 000 kronor rekvireras
engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till
nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11
Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Resterande 500 000
kronor regleras i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 2:2
inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska redovisas till
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till
Kulturdepartementet) senast den 28 februari 2016.
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1.6 Informationsinsatser om EU-samarbetet (strategiska partnerskapet)
MUCF ska vara förmedlingsorgan för en del av Sveriges medverkan i det
strategiska partnerskapet under 2015. Det strategiska partnerskapet är
ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och
den svenska regeringen med syfte att öka kunskapen om och
engagemanget för EU-frågor i Sverige. I uppdraget ingår att planera,
genomföra och följa upp insatser inom det strategiska partnerskapet
enligt den gemensamma kommunikationsplanen mellan parterna som
deltar i partnerskapet.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera
högst 300 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015
avseende Svenska institutet för europapolitiska studier inom
utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
MUCF ska kontinuerligt informera samordningsgruppen för det
strategiska partnerskapet om hur arbetet inom partnerskapet fortskrider.
Redovisningen av utfallet av insatserna ska rapporteras i
årsredovisningen.

1.7 Prognoser
MUCF ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa
prognoser för 2015–2018 vid nedanstående prognostillfällen.
Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i
Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna
lämnas senast:
den 20 januari,
den 20 februari,
den 5 maj,
den 27 juli och
den 26 oktober.

2. Pågående uppdrag

2.1 Uppdrag angående modell för stöd till unga med psykisk ohälsa och som
varken arbetar eller studerar
MUCF fick enligt regeringens beslut den 28 augusti 2014 i uppdrag att
beskriva och om möjligt föreslå en eller flera modeller för hur samhällets
stöd till unga som varken arbetar eller studerar kan organiseras samt hur
samverkan mellan olika aktörer kan utformas för att förbättra stödet för
dessa unga att återkomma i aktivitet (S2014/6311/FS).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 1 200 000
kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:8
Bidrag till psykiatri inom utgiftsområde 8 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg.
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En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 30
september 2015.

2.2 Stärka unga och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av
ungdomspolitiken
I enlighet med uppdrag som gavs i regleringsbrev för budgetåret 2014
ska MUCF fortätta verka för att fler ungdomar och
ungdomsorganisationer involveras inom ramen för den samlade
uppföljningen av ungdomspolitiken för att stärka unga och
ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 500 000 kronor.
Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1
december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, anslagspost
11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.
En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2015.

2.3 Uppdrag att stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande
i de demokratiska processerna
MUCF fick enligt regeringens beslut den 8 maj 2014 i uppdrag att stärka
unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de
demokratiska processerna (U2014/3352/UC).
Stöd till unga politiker
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 500 000
kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast
den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet,
anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut.
MUCF ska lämna en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av
genomförda insatser och resultat under det föregående året till
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 26 februari
2016. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2018.
Medborgarförslag från unga
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 500 000
kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast
den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet,
anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel
som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2016.
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MUCF ska lämna en slutredovisning, inklusive en ekonomisk
redovisning, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast
den 26 februari 2016.

2.4 Uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv
MUCF och Barnombudsmannen fick enligt regeringens beslut den 5 juni
2014 i uppdrag att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och
yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts-
och ungdomsperspektiv innebär i såväl teori som praktik och hur man på
ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, unga
kvinnor och unga män (U2014/3843/UC).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 750 000
kronor. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast
den 1 december 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet,
anslagspost 11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut. Medel
som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31
mars 2016.
Myndigheterna ska lämna separata ekonomiska redovisningar samt en
gemensam redovisning av genomförda insatser och resultat till
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 28 februari 2016. En
gemensam slutrapport samt separata ekonomiska redovisningar ska
lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15
mars 2017.

2.5 Uppdrag att främja goda levnadsvillkor för unga kvinnor och unga män
utifrån ett jämställdhetsperspektiv
MUCF har enligt regeringens beslut den 16 april 2014 i uppdrag att
genomföra en jämställdhetssatsning med fokus på att främja unga
kvinnors och unga mäns psykiska hälsa, trygghet och välbefinnande
under perioden 2014–2017 (U2014/3013/UC). Uppdragets syfte är att
främja ungdomars psykiska hälsa genom ett aktivt och delaktigt
jämställdhetsarbete bland ungdomar.
För uppdragets genomförande får MUCF rekvirera högst 2 000 000
kronor från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaden
ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska
åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.
MUCF ska lämna en ekonomisk redovisning samt en beskrivning av
genomförda insatser och resultat under 2015 senast den 14 mars 2016.
MUCF ska lämna en slutrapport till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet), i vilken ska ingå en beskrivning av
genomförda insatser och eventuella förslag till ytterligare åtgärder samt
en ekonomisk redovisning, senast den 15 mars 2018.
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2.6 Uppdrag angående ungdomars upplevda psykiska ohälsa
MUCF fick enligt regeringens beslut den 12 september 2013 i uppdrag
att genomföra en kartläggning för att öka kunskapen om hur ungdomar
med självupplevd psykisk ohälsa upplever sina svårigheter och vilka sätt
ungdomarna använder för att hantera dessa (S2013/6261/FS).
Kartläggningen ska även ge svar på vilka resurser i det offentliga och
civila samhället målgruppen upplever att de kan få stöd ifrån.
För uppdragets genomförande får MUCF 2015 använda 270 000 kronor
enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 inom
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet
och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2015. En ekonomisk
redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet och Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

2.7 Nordiska barn- och ungdomskommittén
I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Ungdomsstyrelsen företräder MUCF Sverige i Nordiska barn- och
ungdomskommittén (NORDBUK) från och med 2012. Kommittén är
Nordiska ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska
och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor.

2.8 Studier om det civila samhället
I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
Ungdomsstyrelsen ska MUCF fördela bidrag för studier om det civila
samhället. Inom ramen för arbetet har myndigheten inrättat en extern
referensgrupp och en vetenskaplig beredningsgrupp. Referensgruppen
ska bistå myndigheten med att identifiera vilka områden det finns behov
av studier inom och som MUCF ska fördela medel till. MUCF ska 2015
anordna ett kunskapsseminarium vid vilket aktuell forskning och
forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras och de
studier om civila samhället som erhållit medel från MUCF redovisas.
För genomförandet av uppdraget får MUCF disponera högst 3 558 000
kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6
Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid.
MUCF ska lämna en redovisning av vilka studier som beviljats medel
och en sammanställning av aktuella studier och forskningsprojekt om det
civila samhället till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och
Kulturdepartementet) senast den 15 december 2015. Redovisning
av hur medlen har använts ska lämnas i årsredovisningen.
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2.9 Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer
inom det sociala området
MUCF ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av
överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det
sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst
4 600 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på
motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4
december 2008 (IJ2008/2397/UF). Följande två punkter har lagts till
riktlinjerna för uppföljningen av överenskommelsen inom det sociala
området: ansvara för att erbjuda mötesplats för kunskapsförmedling och
erfarenhetsutbyte mellan idéburna organisationer och offentliga
företrädare inom det sociala området, samla kunskap om lokala
överenskommelser och processer som har ett syfte att utveckla
relationen mellan idéburna organisationer och det offentliga lokalt.
MUCF ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för
utbetalning och redovisning av medlen.
Av de totala medlen får MUCF disponera 3 300 000 kronor enligt
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 inom
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa
och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas
engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen
ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte har förbrukats
ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. Vid samma
tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling
av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medel
utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2015. Medel som inte
har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars
2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till
Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor.

2.10 Uppföljningsrapport om det civila samhällets villkor
MUCF ska, inom ramen för det partgemensamma forumet, ta fram en
uppföljningsrapport som ska utgöra ett underlag för uppföljningen av
politiken för det civila samhället. Rapporten ska spegla det civila
samhällets organisationers villkor utifrån de sex uppföljningsprinciper
som slås fast i En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55).
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Rapporten ska utarbetas i nära samråd med organisationer för det civila
samhället. I detta syfte ska en referensgrupp bestående av organisationer
som ingår i det partgemensamma forumet knytas till arbetet.
Uppföljningsrapporten ska enligt regeringens beslut den 16 december
2010 (IJ2009/1644/UF, IJ2009/2203/UF, IJ2010/1133/UF
m.fl.)redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och
Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2015 .

2.11 Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets
organisationer inom integrationsområdet
MUCF ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av
överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom
integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med
högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på
motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4
december 2008 (IJ2008/2397/UF).
MUCF disponerar medlen enligt regleringsbrev för budgetåret 2015
avseende anslag 3:6 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid.

2.12 EU-programmet Ett Europa för medborgarna
I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende
Ungdomsstyrelsen ska myndigheten fungera som nationell
kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Den
nationella kontaktpunkten har i uppgift att öka kunskapen om och
främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska fungera
som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska
kommissionen. Myndigheten ska särskilt främja deltagande från aktörer
som hittills inte sökt stöd inom programmet.
För genomförandet av uppdraget får MUCF disponera 350 000 kronor
för 2015 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende
anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet
med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2016.

2.13 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans
Enligt uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
Ungdomsstyrelsen ska MUCF efter rekvisition utbetala 1 800 000
kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som
stiftelsen bedriver.
För uppdragets genomförande disponerar MUCF medel enligt
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag
2:2 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
Redovisning av hur medlen har använts, bl.a. vilka åtgärder medlen har
använts till och vilka effekter som har uppnåtts, ska lämnas i
årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2014.
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2.14 Uppdrag om stöd till romska organisationer
MUCF fick den 3 juli 2014 i uppdrag att utlysa och fördela bidrag till
organisationer inom det civila samhället som vill genomföra
hälsofrämjande insatser riktade till romer, t.ex. genom hälsofrämjare eller
brobyggare (A2014/2556/DISK).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 1 500 000 kronor,
varav högst 150 000 kronor får användas för administrativa kostnader,
enligt regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 7:1 och 7:2
inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Redovisning av uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska
lämnas till Regeringskansliet (Kulturtepartementet med kopia till
Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2016.

2.15 Jämställdhetsintegrering
Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering
2013–2014 ska MUCF redovisa en uppdaterad plan för hur
myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under
2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de
jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet.
2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) och målen för ungdomspolitiken. Av
planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten
avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i
myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska
planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av
myndigheteens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens
styrprocesser.
Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet
med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2015.
Myndigheten ska årligen redovisa åtgärder och resultat i
årsredovisningen för för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en
redovisning i särskild ordning, och då beskriva och analysera resultatet av
genomfört arbete 2015–2017, senast den 22 februari 2018.

2.16 Samverkan för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck
Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska MUCF
redovisa hur myndigheten har samverkat med
Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens
kulturråd, Socialstyrelsen och organisationer som företräder unga
hbt-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska
rotera årsvis. För 2015 är Diskrimineringsombudsmannen
sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska framgå av MUCF:s
årsredovisning.

3. Uppdrag enligt förordning
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3.1 Förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som
förebygger och motverkar diskriminering.
MUCF får disponera 12 000 000 kronor, varav högst 500 000 kronor får
användas för administrativa kostnader enligt regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration
och jämställdhet.

3.2 Förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.
MUCF får disponera 7 000 000 kronor enligt regleringsbrev för
budgetåret 2014 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
 
3.3 Förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism
och liknande former av intolerans.
MUCF får disponera 8 320 000 kronor enligt regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration
och jämställdhet.
 
3.4 Förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på
etnisk grund.
MUCF får disponera 18 905 000 kronor enligt regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder inom
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

3.5 Förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
gränsöverskridande identitet eller uttryck.
MUCF får disponera 7 298 000 kronor enligt regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslag 2:2 inom utgiftsområde 13 Integration
och jämställdhet.

3.6 Förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot
våldsbejakande extremism (från 1 januari 2015 förordningen [2011:1508]
om statsbidrag som värnar demokratin).
MUCF får disponera 5 000 000 kronor enligt regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati inom
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, varav högst 500 000 kronor får
användas för administrativa kostnader.

3.7 Förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas
inflytande i den lokala demokratin.



Sidan 13 av 20

MUCF får disponera 2 000 000 kronor, varav högst 400 000 kronor får
användas för administrativa kostnader. Medlen får rekvireras engångsvis
från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015. Kostnaderna ska
belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet, anslagspost 11 Ungdomspolitiska
åtgärder efter regeringsbeslut. Medel som inte har utnyttjats ska
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

33 336

ap.1 Ungdomsstyrelsen (ram) 33 336

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
(Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet 14 300
ap.5 Landsrådet för Sveriges

ungdomsorganisationer (ram)
3 800

ap.8 Forskning om ungdom (ram) 500
ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter

regeringsbeslut (ram)
10 000

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

246 140

ap.1 Statsbidrag till
ungdomsorganisationer (ram)

71 995

ap.2 Nationellt kontor för
EU-program (ram)

2 805

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot
kommuner (ram)

5 600

ap.6 Uppföljning av den nationella
ungdomspolitiken (ram)

1 400

ap.7 Bidrag till internationellt
ungdomssamarbete (ram)

160

ap.12 Statligt stöd för organisationers
arbete för barn och ungdomar
på lokal nivå (ram)

164 180
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Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer
Anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen
(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
Återbetalning av utbetalade bidrag under 2015 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program
Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt
kontor för ungdomsdelarna av EU-programmet Erasmus+. I
genomförandet av uppdraget ska Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor samarbeta med Universitets- och högskolerådet.
MUCF ska även säkerställa internrevision av ungdomsdelarna i
EU-programmet Erasmus+.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner
Anslagsposten får användas för finansiering av stöd och utveckling av en
kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Högst 500 000 kronor får
användas för att finansiera en fördjupande analys av ungas övergång
mellan skola och arbetsliv.

ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 800 000 kronor som
engångsbelopp till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
(LSU) som får använda medlen för sin internationella och nationella
verksamhet. För 2015 får LSU använda 600 000 kronor för europeiskt
samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom
ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras
engångsvis senast den 1 december 2015. Outnyttjade medel ska betalas
tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2016. LSU ska senast
den 27 mars 2016 redovisa till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) vad medlen använts till.

ap.6 Uppföljning av den nationella ungdomspolitiken
Anslagsposten får användas för finansiering av utveckling av en databas
för uppföljning av ungas levnadsvillkor.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete
Från anslagsposten får användas totalt 160 000 kronor för
ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen
Joint Working Group on Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth
Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medlen betalas ut mot
faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av
sekretariatet.
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ap.8 Forskning om ungdom
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, får
använda 500 000 kronor för stöd till och insatser för
ungdomsforskningen.  Rådet ska särskilt prioritera information och
insatser som rör forskning om ungdomars psykiska hälsa. Medlen får
rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.
Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den
31 mars 2016. Rådet ska senast den 31 mars 2015 till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) redovisa satsningar som 2014 genomfördes
på ungdomsforskningens område.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut
Anslagsposten får användas för finansiering av ungdomspolitiska
åtgärder efter beslut av regeringen.

-Av medlen får Statistiska centralbyrån enligt regeringsbeslut den 11
september 2014 använda 800 000 kronor för uppföljning av unga utan
gymnasieutbildning (U2014/5385/UC). Medlen får rekvireras
engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.

-Av medlen får Barnombudsmannen enligt regeringsbeslut den 5 juni
2014 använda 750 000 kronor för uppdrag om barnrätts- och
ungdomsperspektiv (U2014/3843/UC). Medlen får rekvireras
engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2015.

- Övriga åtgärder finansieras i enlighet med vad som anges i kapitel 3
Uppdrag.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal
nivå
Anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers
arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen
(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
Återbetalning av utbetalade medel under 2015 ska redovisas mot anslag.

1. MUCF ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de
bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska
komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga
verksamhet till del.

2. MUCF ska utlysa och fördela 24 180 000 kronor som projektbidrag
dels för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med
särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga
organisering och inflytande i samhället, dels för stöd till nya
organisationer och verksamhetsformer inom barn- och
ungdomsorganisationer på riks- eller lokal nivå som inte uppfyller
de villkor som gäller för statsbidrag från etablerade statliga
bidragsgivare, fonder och stiftelser.
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13:3 Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

28 163

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering
(ram)

28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering
Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering. Bidrag till kvinnoorganisationerna
lämnas för ett år i sänder. Återbetalning av utbetalade bidrag under
2015 ska redovisas mot anslag. 

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning
som disponeras
2015

Indrag av
anslagsbelopp

12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ap.1 1 000 3 % 0

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

ap.1 0 Inget 0

ap.2 0 Inget 0

ap.3 0 Inget 0

ap.5 0 Inget 0

ap.6 0 Inget 0

ap.7 0 Inget 0

ap.8 0 Inget 0

ap.11 0 Inget 0

ap.12 0 Inget 0

13:3 Bidrag för kvinnors organisering

ap.1 0 Inget 0

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)
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4.3.5 Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap 2015 2016 2017 2018 -

Bemyndigande Infriade
åtaganden

Infriade
åtaganden

Infriade
åtaganden

Slutår

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

ap.1 100 000 100 000 2016

13:3 Bidrag för kvinnors organisering

ap.1 29 000 29 000 0 0 2016

Belopp angivna i tkr

Villkor

MUCF får under 2015 besluta om medel till organisationsbidrag till
bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationer enligt förordningen
(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer med
100 000 000 kronor för bidragsåret 2016.

MUCF får under 2015 besluta om medel till kvinnors organisering till
bidragsberättigade organisationer enligt förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering med 28 163 000 kronor för
bidragsåret 2016.

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) 3 500

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) 5 000

Belopp angivna i tkr
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5.2 Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i
Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt
följande tabell:

Utbetalningsdatum Belopp

2015-01-25 2 778

2015-02-25 2 778

2015-03-25 2 778

2015-04-25 2 778

2015-05-25 2 778

2015-06-25 2 778

2015-07-25 2 778

2015-08-25 2 778

2015-09-25 2 778

2015-10-25 2 778

2015-11-25 2 778

2015-12-25 2 778

Summa 33 336

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta
regleringsbrev är:

12:1 ap.1 Ungdomsstyrelsen

6 Avgifter och bidrag

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar ut avgifter för
främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och
försäljning av publikationer. Inkomsterna disponeras av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Avgifternas storlek bestäms av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, dock inte i de fall
som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantag medges från
begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag
från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet.
Inkomsterna disponeras av myndigheten.
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På regeringens vägnar

Aida Hadzialic

Katarina Arvidson
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Bilaga 2: Ändring i regleringsbrev 2015 
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Bilaga 3: Regleringsbrev 2014 
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Bilaga 4: Redovisning 
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1 Öppna Skolan! 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppdrogs av regeringen att under 

2014 genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga 

hbt-personer. Insatserna skulle genomföras i samråd med Skolverket och bestå i att 

utveckla ett stödmaterial för skolpersonal att användas som fortbildning, men också i det 

dagliga arbetet på skolan. Myndigheten uppdrogs också att arbeta fram en plan för att 

erbjuda utbildningsinsatser för skolpersonal. Vidare skulle myndigheten samråda med 

berörda aktörer och organisationer som företräder hbt-personer.    

 

Myndigheten samrådde med Skolverket om materialets omfattning, utformning och 

inriktning. Därefter anlitades Rfsl och Rfsl Ungdom att gemensamt skriva underlaget till 

stödmaterialet. Till sin hjälp hade konsulterna en referensgrupp bestående av lärare som 

läste och gav feedback kring materialets innehåll. En referensgruppsträff anordnades, där 

även MUCF närvarade. Resultatet blev Öppna skolan! -om hbtq, normer och inkludering 

i högstadiet och gymnasiet.  Utbildningsmaterialet bifogas denna rapport.       

 

Materialet innehåller en genomgång av grundläggande begrepp och perspektiv, en 

beskrivning av unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor samt en beskrivning av skolans 

uppdrag kopplat till hbtq-frågor samt likabehandlingsarbete och relevanta styrdokument. 

Vidare innehåller materialet exempel på konkreta åtgärder, praktiska råd och 

diskussionsövningar samt förslag på hur lärare kan arbeta för att inkludera hbtq-

perspektiv i undervisningen och aktivt motverka homofobi, bifobi och transfobi. 

Materialet är skrivet med samtlig skolpersonal som målgrupp, men vissa övningar är 

ämnes- och/eller klassrumsspecifika och riktar sig i första hand till lärare.  

 

Utöver ovannämnda organisationer så har myndigheten under året även haft en 

kontinuerlig dialog med Forum för levande historia som under 2014 haft ett uppdrag att 

inom sitt arbete med utbildningsmaterial särskilt arbeta för att motverka homofobi och 

transfobi bland unga.  
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2 Plan för utbildningsinsatser 

Myndigheten genomförde under året en workshop om tryggare skolmiljö för hbtq-

personer. Syftet var att diskutera möjligheter till spridning av materialet, potentiella 

samarbeten samt former för utbildnings- och spridningsinsatser. Deltagarna erbjöds även 

möjligheter att komma med synpunkter på stödmaterialets innehåll som skickades till 

deltagarna en vecka innan workshopen. Närvarande
1
 var Skolverket, Forum för levande 

historia, SKL, Rfsl Stockholm, Rfsl Ungdom och Lärarförbundet. Workshopen har legat 

till grund för de insatser som myndigheten här nedan föreslår inom ramen för detta 

uppdrag under 2015.     

 

 Myndigheten avser att genomföra omfattande insatser för att sprida Öppna 

skolan! Det kommer att ske genom Utbudet.se, som är en webbsida som 

tillhandahåller gratis material för skolan, via andras och egna arrangemang och 

genom kommunikationsinsatser exempelvis genom sociala medier och 

nyhetsbrev. Exempel på arrangemang där myndigheten kommer att vara 

utställare är Skolsköterskekongressen och Skolkuratorsdagarna. Vi kommer att 

trycka 5000-10000 exemplar. Materialet kommer också att finnas att ladda ner 

som pdf på myndighetens hemsida. Vi ämnar också arbeta fram ett webbaserat 

komplement till stödmaterialet i syfte att tillgängliggöra utbildning för så 

många som möjligt.   

 

 Under hösten 2015 ämnar myndigheten genomföra en konferensturné 

tillsammans med bland andra Skolverket och Forum för levande historia. 

Turnén har geografisk spridning i syfte att nå så stora delar av landet som 

möjligt. Ambitionen är att genomföra 5-8 konferenser. Syftet är att ge 

skolpersonal en inblick i vilka redskap som finns för att skapa en bättre 

skolmiljö för unga hbtq-personer samt öka deras kunskap om unga hbtq-

personers levnadsvillkor.     

 

 Möjlighet finns för myndigheten att under 2015 söka sammarbete med någon 

aktör som kan genomföra studiecirklar med utgångspunkt i materialet Öppna 

skolan! Målgruppen för sådana studiecirklar skulle vara yrkesverksamma inom 

skolan och/eller utbildningsförvaltning.  

 

Myndigheten anser att det är välbehövligt och angeläget att under 2015 även arbeta 

fram ett koncept för att arbeta med ett strukturerat förändringsarbete i skolmiljön, som 

framöver skulle kunna erbjudas till ett urval av skolor. Detta arbete bör emellertid enbart 

initieras i det fall det finns reella möjligheter till långsiktig finansiering av ett fortsatt 

arbete. Ytterligare en tänkbar väg framåt, som skulle kunna vara ett kompliment till 

ovanstående, är att myndigheten tilldelas stimulansmedel att fördela till kommuner som 

vill göra särskilda satsningar på just skolan och utbildningsförvalting. För att satsningen 

                                                      
1 Inbjudan skickades även till Lärarnas riksförbund, Friskolornas riksförbund, Riksförening för 

skolsköterskor, Sveriges skolkuratorers förening samt Skolledarna. 
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ska få effekt behöver den vara i minst tre år. En nyckel till framgång i myndighetens 

tidigare utbildningsinsatser har varit det nära samarbetet med civilsamhällets aktörer. 

Genom att arbete tillsammans med, i detta fall, Rfsl och Rfsl Ungdom så får vi inte bara 

tillgång till deras kompetens utan säkerställer också att fler aktörer framgent förvaltar 

projektets resultat.   
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3 Ekonomisk redovisning 

För att genomföra uppdraget fick myndigheten disponera högst 1 miljon kronor under 

2014. Medlen har används på följande sätt: 

 

Textproduktion 320 tkr 

Referensgrupp arvode  4 tkr 

Övrigt   7 tkr 

Illustration   32 tkr 

Resor   14 tkr 

Personal   545 tkr 

________________________________________________________________________ 

Totalt  922 tkr 

 

Att inte alla medel används beror på att vissa produktionskostnader blivit lägre än 

planerat.  
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Bilaga 5: Följebrev 
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Bilaga 6: Inbjudan - Katrineholm 
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Bilaga 7: Inbjudan - Malmö 
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Bilaga 8: Inbjudan - Stockholm 
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