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Utlysning ”Utförarorganisation Skolval 2022”  
 
Om utlysningen  

Detta dokument informerar om förutsättningar, riktlinjer och villkor, för nationellt 
verksamma organisationer som är intresserade av att ansöka om att genomföra 
aktiviteter inom och administrera Skolval 2022, det vill säga anta rollen som 
utförarorganisation.  

 
Om uppdraget  
Med anledning av riksdagsvalet 2022 avser regeringen att uppdra åt Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ”genomföra skolval samt ge stöd till 
organisationer inom det civila samhället.” I enlighet med tidigare satsningar, anser 
regeringen att ” det finns behov av att stimulera ett högt valdeltagande bland röstberättigade med 
lågt deltagande i tidigare allmänna val. Insatser inriktas mot befolkningsgrupper som röstar i 
mindre utsträckning än övriga röstberättigade samt mot socioekonomiskt svaga områden där 
valdeltagandet är lågt.”1  

Regeringen har ännu inte fattat beslut om uppdraget, men då det är kort om tid vill vi 
gå ut med utlysningen för att ge intresserade organisationer en möjlighet att 
förbereda sig. Beslut kommer att fattas av MUCF först då Skolvalsuppdraget är 
beslutat av regeringen. 

Vår målbild är att beslut kan tas i december för att arbetet ska kunna starta i januari 
2022.  

MUCF kommer bygga vidare på tidigare erfarenheter och avser, precis som vid 
skolvalen 2002, 2006, 2010, 2014 och 2018-19, att samarbeta med en eller flera 
organisationer i genomförandet av uppdraget.  

 

Förutsättningar för genomförande av skolvalet 2022 
Sökande organisationer kan tilldelas finansiering för att administrera genomförandet 
av valet och för genomförande av aktiviteter i gymnasiet och grundskolans årskurs 7-
9 som är kopplat till målen med Skolval, nämligen att: 

 
1 Kulturdepartementet, 9 september 2021, ”50 miljoner för valdeltagarinsatser 2022”, 
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/50-miljoner-for-valdetagarinsatser-2022/  

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/50-miljoner-for-valdetagarinsatser-2022/
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• Öka elevers kunskap om demokrati och möjlighet att delta i politiska 

processer. 

• Stimulera till samtal om politik i skolan. 

• Bidra till att så många elever som möjligt deltar i skolvalen.  

Sökande ska verka för att uppnå följande prioriteringar: 

• fler skolor i socioekonomiskt svaga områden genomför skolval och 
aktiviteter i anslutning till skolval. 

• fler särskolor genomför skolval och aktiviteter i anslutning till skolval. 

• fler yrkesförberedande program genomför skolval och aktiviteter i anslutning 
till skolval. 

• fler små skolor deltar.  

• fler friskolor deltar.  

 
Innovativa grepp för att nå skolor och elever som inte tidigare deltagit uppmuntras. 
 

Sökande organisationer kan maximalt söka 2 000 000 kr.  

 

MUCF:s primära åtagande 
Myndighetens roll kommer att utvecklas i samråd med den eller de organisationer 
som driver projektet. MUCF har en arbetsgrupp med uppdrag att underlätta för 
utförarorganisationerna. I detta ingår också att samordna de berörda myndigheternas 
insatser.  

MUCF tillhandahåller det system som används för att rapportera valresultaten på 
skolorna samt anmälningssystemet för de skolor som vill genomföra skolval. 

Erfarenheten från tidigare skolval är att ett nära samarbete mellan myndigheten och 
utförarorganisationerna varit positivt för projektets utfall, samt att en 
ansvarsfördelning bör komma till stånd tidigt under projektet. MUCF ansvarar för att 
ta fram samarbets- samt kommunikationsplan, i dialog med samarbetspartners. 
 

Sökandes primära åtagande 
• I samarbete med MUCF ta fram en gemensam kommunikationsplan för 

projektet (MUCF ansvarar).  

• Använda den av MUCF framtagna grafiska profilen och logotyp, som utgår 
ifrån tidigare Skolval. Logotypen ska användas i aktiviteter relaterade till 
Skolvalet av alla organisationer som är en del av uppdraget. 
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• Ta fram information om och instruktioner för skolvalets praktiska 

genomförande. 

• Ansvara för förvaltning och innehåll av hemsidan för Skolval 2022, i enlighet 
med MUCF:s riktlinjer. I samarbete med av MUCF utsedd webbyrå även 
ansvara för produktion av webbplatsen. MUCF ansvarar för 
inrapporteringssystem.   

• Informera skolorna om möjligheten att arrangera skolval, administrera 
anmälningar från deltagande skolor samt synliggöra det stöd som finns. 

• Ta fram en tidsplan för projektet (som konsulteras med samverkansparter). 

• Löpande informera MUCF om verksamhetens fortskridande.  

• Administrera mottagande av valresultat från deltagande skolor och följa upp 
eventuella oegentligheter.  

• Presentera en plan för redovisning av projektet i vilken prioriteringarna 
särskilt tydliggörs. 

• Slutredovisning av projektets verksamhet och ekonomi senast den 15:e 
december 2022.  

 

Samverkan 
Sökande åtar sig att följa följande riktlinjer för samverkan: 

• Ingå i det samverkansråd som MUCF tillsammans med utnämnda 
samverkansmyndigheter och andra aktörer som utför kringaktiviteter kring 
valet utgör. Syftet med samverkan är att dela information, koordinera 
gemensam verksamhet och likforma vissa budskap. Rådet kan sammanträda i 
tematiska möten där inte samtliga aktörer deltar.  

• Övriga aktörer som kommer att beviljas statsbidrag för att genomföra 
verksamhet relaterad till Skolval 2022 kommer att kunna presentera sin 
verksamhet inom ramen för samverkansrådet. 

• Information om anmälda skolor och planerade skolbesök ska finnas 
tillgängliga för samtliga organisationer i samverkansrådet. Respektive 
organisation ansvarar för att leverera denna information till MUCF.  

• MUCF:s framtagna grafiska profil och logotyp, som utgår ifrån tidigare 
Skolval, ska användas av alla organisationer som är del av Skolval.  

• Information rörande skolvalets praktiska genomförande ska stämmas av med 
MUCF innan den går till skolorna. 

• Tidsplan för projektet konsulteras med samverkansrådet. 
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• MUCF ska informeras löpande om verksamhetens fortskridande.  

• På hemsidan ges utrymme för information från övriga samarbetspartners. 

 

Valens genomförande 
Följande krav ställs på skolvalens genomförande: 

• Skolval 2022 riktar sig till elever i gymnasiet och grundskolans årskurs 7-9. 

• Valet ska efterlikna ett riktigt riksdagsval så långt det är möjligt. 

• Fördelade valsedlar är till samma partier som i riksdagsvalet, samt blanka 
valsedlar. 

• Skolvalet är inte ett personval. Valsedlarna utformas därefter. 

• Information om och instruktioner för skolvalets praktiska genomförande ska 
tillhandahållas gratis tillsammans med valsedlarna. 

• Projektet ska förhålla sig neutralt till enskilda partiers medverkan i valet och i 
aktiviteter på skolorna i linje med Skolverkets rekommendationer.  

• Valet bör genomföras i nära anslutning till riksdagsvalet. 

• Valresultatet ska hemlighållas fram till vallokalernas stängning på valnatten. 

• Anmälningar och valresultatet rapporteras genom det datasystem som MUCF 
utvecklat. 

• Skolor som inte genomför valet enligt de kriterier som har satts upp, ska inte 
räknas med i det slutgiltiga valresultatet.  

 

Riktlinjer för projektansökan 
Utifrån ovanstående krav har ansökande organisationer stor frihet att själva forma 
hur projektet ska genomföras. MUCF kommer endast att bevilja bidrag för en 
ansökan. 

 
Projektansökan 
Projektansökan ska innehålla: 

• Kort beskrivning av organisationens kapacitet att genomföra uppdraget 
• Detaljerad plan för genomförande av projektet 
• Översiktlig tidsplan  
• Budget (specificerad) och totalkostnad 

 
Bedömning av projektansökan 
I bedömningen av projektansökan kommer MUCF att ta hänsyn till följande: 
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• Trovärdighet och kvalitet 

Organisationen kan på ett förtroendefullt sätt beskriva hur den avser 
sprida information direkt till projektets målgrupper och genom projektets 
webbplats.  

 
• Förankring och samverkan 

Organisationen kan på ett förtroendefullt sätt beskriva hur den planerar 
att arbeta med förankring lokalt, gentemot andra aktörer (exempelvis 
politiska ungdomsförbund eller andra organisationer) samt beskriva hur 
den planerar att stödja engagemanget på skolorna. 

 
• Tillgänglighet 

Organisationen kan beskriva hur den planerar att tillgängliggöra skolval 
för skolor i socioekonomiskt svaga områden och för elever som går i 
program där valdeltagandet varit lägre vid tidigare skolval, bland annat 
yrkesförberedande program, särskolor samt små skolor.  

 
• Kapacitet  

Organisationen kan på ett förtroendefullt sätt beskriva sin kapacitet och 
resurser för att administrera och genomföra skolvalet. 
 

• Framgångsfaktorer 
Organisationen tillvaratar och bygger vidare utifrån de framgångsfaktorer 
som påvisats i tidigare skolval.  

• Innovationsgrad 
Organisationen uppvisar innovativa grepp för att nå skolor och elever.  
 

• Tidsplanens rimlighet och kvalitet 
Tidsplanen är rimlig och beskriver aktiviteterna från förberedelse till 
valdag. 

• Budget och kostnad 
Ansökan om medel ska innefatta en preliminär budget (en prognos över 
projektets planerade ekonomiska händelser), enligt följande punkter: 

Löner (ange kostnader för projektledning och annan personal i projektet). 

Administration (ange kostnader för bokföring, telefoni, internet, porto 
m.m.) 

Resor (ange kostnader för resor som ni behöver göra i projektet) 

Arvoden (ange kostnader för externa konsulter, föreläsare, forskare m.fl.) 
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Lokaler (ange kostnader för möten, träffar och konferenser m.m.) 

Förtäring (kostnader för mat eller fika vid möten, träffar, konferenser 
m.m.) 

Information (kostnader för trycksaker, broschyrer, flyers, skrifter m.m.) 

Sista ansökningsdag för projektansökan 
Senaste datum att inkomma med projektansökan är 2021-11-30. Projektansökan 
skickas till registrator@mucf.se med ämnesraden ”Utförarorganisation Skolval 2022” 
med kopia till skolval@mucf.se och rebecka.hinn@mucf.se.  

Anbudspresentation och bedömning 
Anbudsgivare som går vidare kommer att bli kallade till en anbudspresentation i 
början av december som kommer att ske digitalt i Teams. Totalt ska 
anbudspresentationen genomföras under max 2 timmar. Anbudsgivarens 
presentation samt ansökan kommer att bedömas utifrån nedan skala:  
 
☐  5 p - Mycket väl användbart tillvägagångssätt för MUCF                                            
☐  4 p - Väl användbart tillvägagångssätt för MUCF                                                       
☐  3 p - Användbart tillvägagångssätt för MUCF enligt förväntan  
☐  2 p - Användbart tillvägagångssätt för MUCF, men med någon brist  
☐  1 p - Användbart tillvägagångssätt för MUCF, men med flera brister  
☐  0 p - Inget användbart arbetssätt/tillvägagångssätt för MUCF  

Bilagor 
Följande dokumentation ska tas i beaktan inför ansökan: 

• MUCF:s slutrapport Skolval 2018/2019 

• Sammanfattning av en statsvetenskaplig utvärdering av Skolvalen 2018 
och 2019, Micheletti och Agfors, Stockholms universitet  

• MUCF:s Demokratipaket till skolan: www.mucf.se/demokratipaketet  
 

 

 

mailto:registrator@mucf.se

	Utlysning ”Utförarorganisation Skolval 2022”   Om utlysningen
	Om uppdraget
	Förutsättningar för genomförande av skolvalet 2022
	MUCF:s primära åtagande
	Sökandes primära åtagande
	Samverkan
	Valens genomförande
	Riktlinjer för projektansökan
	Bilagor Följande dokumentation ska tas i beaktan inför ansökan:
	 MUCF:s slutrapport Skolval 2018/2019
	 Sammanfattning av en statsvetenskaplig utvärdering av Skolvalen 2018 och 2019, Micheletti och Agfors, Stockholms universitet
	 MUCF:s Demokratipaket till skolan: www.mucf.se/demokratipaketet


