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Vår demokrati - värd att värna varje dag, SOU 2022:28  

(Ku2022/01317) 

 

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 utredningens förslag och bedömningar. 

 

6.1 Större fokus på demokrati i myndigheternas arbete 

MUCF ser mycket positivt på förslaget om inrättandet av en nationell demokratifunktion 

och tar gärna ansvar för en sådan. 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 hantera den planerade samordningsfunktionen 

inom demokratiområdet. Det skulle även ge synergieffekter för MUCF befintliga uppdrag 

enligt instruktion och regleringsbrev. 

MUCF har starka kontakter med regioner och kommuner samt det civila samhället inom 

demokratiområdet i och med myndighetens tidigare uppdrag.  

MUCF har tidigare framfört önskemål i budgetunderlaget för 2022-2024 om att få en 

permanent uppgift att stärka det civila samhällets roll i demokratin och att främja ungas 

demokratiska kunskaper, värderingar och deltagande. 
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7.1 Stärka demokratin genom myndighetsstyrning 

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. Därför ser MUCF även 

positivt på bedömningen att det behövs nationell samordning och uppföljning av olika 

myndigheters arbete för att stärka demokratin.  

 

MUCF tillstyrker förslaget om att det demokratiska uppdraget skrivs in i relevanta 

myndigheters instruktioner. Myndigheten ser också positivt på att ett pilotprojekt ska 

genomföras på ett antal myndigheter.  

 

7.3 Förtydliga skolans demokratiuppdrag 

MUCF ser positivt på att skolans demokratiuppdrag förtydligas och följs upp. Skolan har 

en viktig roll för demokratisk fostran och för att elever i hela landet får en likvärdig 

utbildning. MUCF var en av de myndigheter som producerade läromedel och 

metodmaterial under demokratiåret och delar åsikten att det är svårt att nå ut till skolor 

med information om att det finns. Det är därför av vikt att det finns en gemensam digital 

plattform där material kan samlas. MUCF efterlyser en tydligare analys av vilket behov 

skolorna har och hur de olika myndigheternas insatser kan samordnas för att bättre 

bemöta skolornas behov.  

 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utvecklingsledare Cecilia 

Ilhammar har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga 

beredningen av ärendet. 
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