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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.

Samlade kommentarer
2.3 Utredningens arbete

MUCF vill framhålla att det är positivt att utredningen har bildat referensgrupper
för intresseorganisationer och deras ungdomsförbund inom ramen för detta arbete.
Det är även positivt att utredningen har genomfört flera skol- och
huvudmannabesök för att träffa huvudmän, skolledning, lärare, elevhälsa och
elever med syfte att ta del av deras erfarenheter.
28.3 Konsekvenser för barn och unga

MUCF delar utredningens bedömning att förslagen innebär en ökad möjlighet för
elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning att kunna välja
skola.
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28.6 Konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män

Utredningen anser att förslagen kommer alla elever till del, oavsett kön.
Utredningen konstaterar också att grav språkstörning, dövhet eller
hörselnedsättning förekommer bland pojkar i större utsträckning än bland flickor.
MUCF saknar en analys på hur förslagen kan påverka flickor och pojkar avseende
deras skolprestation och vilket stöd som kan behövas beroende på kön. Tjejer med
funktionsnedsättning har överlag en bättre utbildningssituation än killar med
funktionsnedsättning 1.
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28.7 Konsekvenser för möjligheten att nå de integrationspolitiska
målen

Utredningen anser att förslagen kommer elever med dövhet, hörselnedsättning
eller grav språkstörning till del oavsett om de är födda i Sverige eller i ett annat
land. MUCF är kritisk till att utredningen i sitt arbete inte har haft samråd med
representanter från organisationer bildade på etnisk grund. MUCF vill understryka
betydelsen av beakta synpunkter från olika typer av intresseorganisationer.
Övrigt

MUCF saknar i utredningen en analys kring hur förslagen kan påverka situationen
för ungdomar med vissa funktionsnedsättningar och som identifierar sig som
homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queer.

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Jorge
Rivera har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den
slutliga beredningen av ärendet.
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