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Promemoria Forum för levande historias framtida
inriktning
(Ku2022/00436)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 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.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har följande kommentarer
till promemorians förslag och bedömningar.
MUCF delar promemorians bedömning om att Forum för levande historia, FHL, har en
viktig roll och fyller en viktig funktion avseende att arbeta demokratifrämjande med
utgångspunkt i lärdomar från Förintelsen, samt att de föreslagna uppdragen för och
Statens historiska museer kompletterar varandra på ett positivt sätt.
Likaså ser MUCF positivt på bedömningen att FLH:s uppdrag att samordna och följa upp
den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott bör göras
permanent.
MUCF ser även positivt på bedömningen att det behövs nationell samordning och
uppföljning av olika myndigheters arbete för att stärka demokratin.
Ett liknande förslag presenteras i slutbetänkandet av kommittén Demokratin 100 år –
samling för en stark demokrati (SOU 2022:28). Där bedöms två myndigheter vara
lämpliga för att hantera en nationell demokratifunktion, FHL och MUCF. MUCF har lång
erfarenhet av att följa upp utvecklingen av kommuners, regioners och civilsamhällets
arbete med att främja ungas deltagande och delaktighet i demokratin, samt av att
sammanställa kunskapsmaterial och utveckla metoder för att stödja olika aktörers
insatser. MUCF har därtill erfarenhet av statlig samordning, bland annat genom att
myndigheten samordnar olika nätverk med både statliga myndigheter och med det civila
samhällets organisationer. Sammantaget ser MUCF att det redan finns både erfarenheter
och kontakter inom den egna myndigheten för att kunna vara en tänkbar aktör för att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
Liedbergsgatan 4, 352 30 Växjö | Box 206, 351 05 Växjö | tfn 010-160 10 00 | info@mucf.se | www.mucf.se

MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMSOCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Datum

Dnr

2022-06-17

0544/22

hantera den planerade samordningsfunktionen inom demokratiområdet. Det skulle även
ge synergieffekter för MUCF befintliga uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev.
Den svenska demokratin står stark, men det finns samtidigt tydliga utmaningar. MUCF
ser ett stort behov av att arbetet med demokratifrågor blir en central utgångspunkt för
regeringens arbete under åren som kommer, och att fler myndigheter utifrån sina
uppgifter ges i uppdrag att bidra i det demokratistärkande arbetet.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senioranalytiker Tiina Ekman
har varit föredragande.
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