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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, malet att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för
det civila samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrägor ställer sig positiv till betänkandets
samlade förslag. MUCF anser att det är nödvändigt att arbetet med Agenda 2030 förstärks
och att nödvändiga åtgärder sätts in för att statliga och andra aktörer mera effektivt ska
kunna genomföra arbetet med hållbar utveckling. Agenda 2030-delegationen har i sitt
slutbetänkande lagt förslag som kommer att bidra till detta.

MUCF ser positivt på att utredningen i kapitel 4 och 10 lyfter vilcten av
generationsperspektivet där barn och unga ses som nyckelaktörer. I det ingår att barn och
unga ges möjlighet att vara delaktiga och att ett barn- och ungdomsperspektiv inkluderas.
Det innebär att barn och unga bör ges möjlighet att vara aktiva parter i genomförandet, att
de får förutsättningar att organisera sig och delta i problemformulering och
beslutsfattande på olika nivåer. Ett barn- och ungdomsperspektiv innebär också att det
måste finnas kunskap om barns och ungas levnadsvillkor hos de som arbetar med
genomförandet av agendan.

Myndigheten noterar att vikten av barns och ungas delaktighet framgår i beskrivningen av
de nationella och regionala Agenda 2030-forumen (kapitel 10.1 och 10.2) och vill peka på
den möjlighet som finns i att ta tillvara det betydande engagemang i klimatfrågan som har
växt fram bland unga, inte minst under de senaste månaderna.

MUFC håller med om att det måste finnas kunskap om barns och ungas levnadsvillkor
hos de som arbetar med genomförandet av agendan, och vill nämna att myndigheten på
grund av sitt kunskapsuppdrag inom ungdomspolitiken kan vara en resurs i detta.

MUCF ser också positivt på utredningens beskrivning av det civila samhällets roll i
genomförandet av Agenda 2030. Det gäller bland annat det civila samhällets engagemang
och delaktighet i arbetet samt hur det civila samhällets villkor kan förbättras både genom
den statliga bidragsgivningen och genom ökad kunskap om ideella organisationers villkor
i offentlig sektor.
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MUCF delar utredningens uppfattning i kapitel 13.3 att den statliga bidragsgivningen och
bidrag från kommuner och landsting till det civila samhällets organisationer är viktiga
medel för genomförandet av Agenda 2030. MUCF saknar dock ett mer utvecklat
resonemang om på vilket sätt detta kan ske. MUCF ser att det finns flera möjligheter
inom befintlig bidragsgivning att göra prioriteringar mot organisationer eller projekt som
bidrar till uppfyllandet av hållbarhetsmålen. I sammanhanget kan nämnas att Nordiska
ministerrådets barn- och ungdornskomrnitte, NORDBUK, under åren 2018 - 2020 i
samarbete med programmet Generation 2030 har beslutat att fördela särskilda medel för
projekt som arbetar med Agenda 2030. Prioriteringen gäller projekt som syftar till att
barn och unga arbetar med agendan och de 1 7 globala målen som helhet alternativt
arbetar med mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. MUCF anser att detta är ett bra
sätt att arbeta med att införliva hållbarhetsmålen i det civila samhället och för barn och
unga.

Vidare konstaterar utredningen i kapitel 13.4 att regeringen och statliga myndigheter
aktivt bör verka för att öka långsiktigheten vid statlig bidragsgivning
till det civila samhällets organisationer. I denna del tillför utredningen inget nytt och
MUCF ser gärna en utveckling av resonemanget kopplat till genomförandet av Agenda
2030.

MUCF kan med stöd av sitt kunskapsuppdrag inom politiken för det civila samhället vara
en resurs när det gäller kunskap om det civila samhällets villkor. Myndigheten vill här
särskilt nämna utmaningarna som finns när det gäller samverkan och partnerskap mellan
id€burna organisationer och det offentliga som omtalas i kap 13.5. MUCF presenterar i
kunskapsöversikten  Ideburet offentligt partnerskap  ett antal kunskapsluckor rörande
denna partnerskapsform (IOP), bland annat är rättsläget osäkert och det saknas
grnndläggande kunskap om IOP som fenomen.

I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Enhetschef Vegard Hölaas har
varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i den slutliga beredningen
av ärendet.
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