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Uppdrag att göra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att göra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i enlighet med den
modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008
(Fi2007/8016/OFA/SF).
I uppdraget ingår att analysera regeringens styrning av MUCF. Statskontoret
ska också, där så är relevant, översiktligt analysera hur MUCF:s uppdrag och
verksamhet förhåller sig till uppgifter som myndigheter med närliggande
verksamheter har.
Statskontoret ska särskilt analysera MUCF:s verksamhet med att fördela
statsbidrag avseende


intern styrning och kontroll,



kvalitetssäkring och organisering,



uppföljning och redovisning av resultaten samt



administrativa kostnader.

MUCF ska bistå Statskontoret med underlag och information för analysen.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
senast den 29 september 2017.

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

Bakgrund

Från och med 2014 fick dåvarande Ungdomsstyrelsen nya uppgifter rörande
det civila samhället och bytte namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MUCF är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Myndigheten ska verka
för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället
uppnås, huvudsakligen genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt
fördela statsbidrag.
MUCF har genom sin uppgift att fördela statsbidrag till olika organisationer
inom det civila samhället en roll även inom andra politikområden, såsom
demokrati, diskriminering, jämställdhet samt nyanlända invandrares etablering. Inom MUCF pågår ett arbete med att utveckla myndighetens verksamhet att bevilja statsbidrag.
Skälen för regeringens beslut

Det är viktigt att underlag som bland annat myndigheters årsredovisning och
budgetunderlag kompletteras med djupare analyser av deras verksamhet.
Myndighetsanalyserna breddar regeringens beslutsunderlag och ger förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning. De kan även skapa ytterligare underlag för myndigheternas ledningar att vidareutveckla verksamheterna.
MUCF:s uppgifter är styrningsmässigt komplexa och myndigheten har fått
nya uppgifter under senare år. Det behövs därför en fördjupad analys av
myndigheten, bland annat för att ge underlag för att förenkla styrningen av
myndigheten. Det är angeläget att MUCF:s verksamhet att fördela statsbidrag är effektiv och håller en hög kvalitet och därför bör denna analyseras
särskilt.
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På regeringens vägnar

Anna Ekström
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