Regeringsbeslut

6

2019-05-29
Ku2019//01066/CSM (delvis)
Ku2019/01170/CSM

Kulturdepartementet

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
Box 206
351 05 Växjö

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
att inkomma med analyser till regeringens ungdomspolitik

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
att inkomma med analyser som kan bidra till utvecklingen av regeringens
ungdomspolitik.
Myndigheten ska analysera målgruppen ungdomar i åldern 13–25 år med
utgångspunkt från målet om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor,
makt att forma sina liv och delaktighet i samhället. Analyserna ska
genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheten ska göra en egen
bedömning om vilken eller vilka delar av målet och målgruppen som berör
myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska samverka med
Barnombudsmannen och Statens kulturråd.
Analysen kommer att utgöra underlag för en kommande skrivelse till
riksdagen och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. Analyserna
ska även bidra till Sveriges genomförande av Europeiska unionens
ungdomsstrategi.
Myndigheten ska lämna en skriftlig redovisning senast den 30 november
2019 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
Bakgrund
Ungdomspolitisk skrivelse och Europeiska unionens ungdomsstrategi

En ungdomspolitisk proposition eller skrivelse har redovisats till riksdagen
vid fem tillfällen med ungefär fem års mellanrum. Det senaste tillfället var
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när riksdagen 2014 beslutade enligt förslagen i regeringens proposition Med
fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande
(prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354). Beslutet
innebar ett nytt mål för ungdomspolitiken. Målet för alla statliga beslut och
insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år är att alla ungdomar ska
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen. Vidare innebar beslutet att ungdomspolitiken ska vara
sektorsövergripande och behandla frågor om ungdomars villkor inom
områden som utbildning, arbete, försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur
och fritid. Dessutom innefattade propositionen ett handlingsprogram för
perioden 2014–2017.
I propositionen Med fokus på Unga (prop. 2013/14:191) bedömde
regeringen att en samlad redovisning av utvecklingen i relation till målet för
ungdomspolitiken bör lämnas till riksdagen med några års mellanrum. Det
behövs därför en ny skrivelse till riksdagen och ett nytt handlingsprogram
för ungdomspolitiken. Som underlag till arbetet med den kommande
skrivelsen behövs analyser utifrån flera perspektiv som belyser ungdomars
levnadsvillkor, inom områden som exempelvis; utbildning, arbete,
försörjning, bostad, hälsa, inflytande, kultur och fritid.
Europeiska unionens ungdomspolitiska strategi

Sedan 2002 finns ett särskilt ungdomspolitiskt ramverk inom Europeiska
unionen, grundat på principerna om aktivt deltagande och lika tillgångar till
möjligheter. Samarbetet bedrivs i samverkan med andra politikområden med
fokus på unga kvinnor och män, såsom utbildning och sysselsättning.
Kommissionen presenterade den 22 maj 2018 ett meddelande om förslag till
Europeiska unionens nya ungdomsstrategi för 2019–2027.
Ungdomsstrategin antogs vid rådsmötet den 26 november 2018 i form av en
resolution. Ungdomsstrategin syftar huvudsakligen till att ge unga kvinnor
och män mer makt över sina egna liv, uppmuntra ungdomar till att vara
aktiva medborgare, bidra till att förebygga socialt utanförskap bland
ungdomar och till att de politiska besluten påverkar ungdomar i en mer
positiv riktning. De verktyg som föreslås för att nå detta är bl.a. en
kartläggning av Europeiska unionens satsningar på ungdomar och en ny och
mer inkluderande ungdomsdialog. Inom ramen för den europeiska
ungdomsstrategin ska nationella dokument (Framtida nationella
aktivitetsplaner) visa på vilka insatser och aktiviteter som respektive
medlemsstat avser prioritera de kommande åren. De nationella dokumenten
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ska även tydliggöra hur medlemsstaterna avser genomföra den europeiska
ungdomsstrategin nationellt. För genomförandet av Europeiska unionens
ungdomsstrategi utgör myndigheternas analyser ett viktigt underlag.

På regeringens vägnar
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