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Utbildningsdepartementet
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Uppdrag att förbereda överföring av vissa uppgifter till den
jämställdhetsmyndighet som inrättas

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) att förbereda överföring av vissa uppgifter den 1 januari 2018 till
den jämställdhetsmyndighet som inrättas samma dag.
Överföringen avser uppgifterna att fördela bidrag, dels enligt förordningen
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt, dels enligt förordningen
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.
De ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av
förändringen ska framgå av myndighetens budgetunderlag för 2018 – 2021.
Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.
Bakgrund

I budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1, UO13, avsnitt 5.5)
aviserade regeringen att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas. I skrivelsen
Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr.
2016/17:10) beskrivs myndigheten och de uppgifter som ska föras över till
jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten ska bl.a. ansvara för
uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska
målen. Uppgiften att fördela statsbidrag enligt förordningen (2006:390) om
statsbidrag till jämställdhetsprojekt och förordningen (2005:1089) om
statsbidrag för kvinnors organisering ska i sin helhet föras över från MUCF
till jämställdhetsmyndigheten.
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Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska förbereda och genomföra
bildandet av en ny myndighet för uppföljning, analys, samordning och stöd
på jämställdhetspolitikens område (dir. 2016:108).
Jämställdhetsmyndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2018.
Närmare om uppdraget

MUCF ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om
anställningsskydd.
MUCF ska samråda med den särskilda utredare som har i uppdrag att bilda
en jämställdhetsmyndighet (S 2016:10). Utgångspunkten för uppdraget är att
upparbetad kunskap och erfarenhet så långt som möjligt tas tillvara samt att
arbetet kan bedrivas utan avbrott.
På regeringens vägnar
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