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Ändring av uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga
hbtq-personer
Regeringens beslut

Med ändring av uppdraget i regleringsbrevet 2016 för Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) avseende insatser för en
öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer
(U2015/05946/UF) ger regeringen MUCF i uppdrag att under 2016–
2019 genomföra insatser i syfte att motverka homofobi, bifobi och
transfobi bland unga och skapa en öppen och inkluderande miljö för
unga hbtq-personer i skolan. Uppdraget utgör en förstärkning och en
förlängning av insatserna inom ramen för pågående uppdrag.
Vid genomförandet av uppdraget ska MUCF på lämpligt sätt inhämta
information och synpunkter från Statens skolverk och Forum för
levande historia.
I regleringsbrevet för 2016 anges att MUCF får disponera högst 500 000
kr för uppdragets genomförande. Genom detta ändringsbeslut får
MUCF för uppdragets genomförande därutöver använda högst
1 000 000 kronor under 2016. Denna kostnad ska belasta utgiftsområde
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 5 för
budgetåret 2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet senast den 1 november 2016. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2017.
Regeringen avser att återkomma om hur uppdraget ska redovisas.
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Ärendet

MUCF har sedan 2014 på uppdrag av regeringen genomfört insatser för
att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtqpersoner. MUCF har inom ramen för uppdraget tagit fram det
normkritiska materialet ”Öppna skolan! Om hbtq, normer och
inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet” som myndigheten sprider till
skolor och skolpersonal. För 2014–2016 har hittills 4 600 000 kronor
avsatts till detta uppdrag varav 500 000 kronor avsåg 2016.
Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2016 att det finns
behov av att samla och systematisera arbetet mot rasism och liknande
former av fientlighet i en nationell plan som grund för ett långsiktigt och
resultatinriktat arbete. Regeringen angav att den avser att inom samma
ram också behandla arbetet med att förebygga och motverka hatbrott.
Skälen för regeringens beslut

Trots den utveckling som skett när det gäller hbtq-personers lika
rättigheter och möjligheter drabbas hbtq-personer alltjämt av olika
fientliga uttryck i samhället, såsom homofobi, bifobi och transfobi.
Arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter behöver
således fortsätta, inte minst genom insatser för att motverka homofobi,
bifobi och transfobi.
Inom ramen för den nationella strategin för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har
en rad olika åtgärder genomförts som bl.a. resulterat i att kunskapen om
hbtq-personers situation och levnadsvillkor har ökat, i synnerhet när det
gäller utsatthet och ohälsa. Nya rapporter visar på en ökad förekomst av
psykisk ohälsa bland hbtq-personer (Socialstyrelsen, 2016).
Socialstyrelsen menar att det är långvarig och allvarlig stress till följd av
diskriminering som skapar ökad psykisk ohälsa hos många hbtqpersoner. Resultatet bekräftar Folkhälsomyndighetens rapporter där det
framgår att det är vanligare att hbt-personer upplever diskriminering,
kränkande behandling och våld. Psykisk ohälsa, självmordstankar och
självmordsförsök är också framträdande problem
(Folkhälsomyndigheten 2014, 2015). Den psykiska ohälsan och
utsattheten är särskilt tydlig bland unga bisexuella kvinnor och unga
transpersoner.
I syfte att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för
alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin
finns behov av utbildning specifikt om olika former av rasism och
fientlighet såsom homofobi, bifobi och transfobi.
Mot denna bakgrund bör uppdraget till MUCF fortsätta.
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Regeringen har för avsikt att avsätta medel för att genomföra uppdraget
med högst 1 000 000 kronor per år även under 2017–2019 under
förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.
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