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Förord
Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor arbetar för att samordna 
insatser för barn och ungdomar. Med den här broschyren vill vi beskriva 
vad olika myndigheter gör för att förbättra barns och ungas levnadsvillkor 
i Sverige idag. Syftet är att ge en bred och samlad beskrivning av olika 
statliga insatser.

Här har nitton myndigheter själva beskrivit sitt arbete. Deras texter åter-
ges i sin helhet. Utöver myndigheterna som ingår i nätverket bidrar även 
fyra myndigheter som lämnar underlag till Ungdomsstyrelsens rapport Ung 
idag varje år med en text. Ung idag handlar om ungas livsvillkor.

Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor har barnkonventionen 
som utgångspunkt för sitt arbete och fokuserar på barnets rättigheter.

De olika myndigheternas generaldirektörer samlas i ett samordnings-
forum. Det fi nns också ämnesgrupper där ekonomi, barns och ungas rätt 
till kultur, IT och säkerhet, reklam och marknadsföring eller utsatta barn i 
skolan diskuteras.

Genom samverkan vill myndigheterna identifi era och samordna insatser 
som berör barn och unga. Ungdomsstyrelsen är ordförande i nätverket från 
2012. 

Per Nilsson
generaldirektör för Ungdomsstyrelsen och ordförande i

Myndighetsnätverk för barn- och ungdomsfrågor
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Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande 
arbetsförhållanden. Vi har regeringens och riksdagens uppdrag att se till 
att arbetsmiljön uppfyller de krav som fi nns i arbetsmiljölagen om att 
alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi utfärdar juridiskt bin-
dande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna 
för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att 
förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspek-
tiv, det vill säga när det gäller fysisk, psykisk, 
social och arbetsorganisatorisk synpunkt. 

Unga i Sverige etablerar sig relativt sent i 
arbetslivet. Den första erfarenheten av arbete 
skaffar de sig oftast via feriearbete. Arbetsmiljö-
verket har efter fl era år av så kallad sommartill-
syn konstaterat att arbetsgivaren ofta brister i 
introduktionen av de unga arbetstagarna. De får 
därmed inte den handledning och den informa-
tion de behöver för att kunna utföra arbetet på 
ett säkert sätt. Som ung har man generellt inte 
heller den kunskap om arbetsmiljölagstiftning-
en och det stöd av en facklig organisation som 
äldre personer har. 

Antal anmälda
arbetsplatsolyckor
De anmälda arbetsolyckorna bland unga 16–24 
år har minskat sedan början av 2000-talet. 
De senaste tre åren har dock en tydlig ökning 
märkts. Ungdomar råkar ut för fl er arbetsolyckor 
än äldre i relativa tal. Under 2011 ökade de 
anmälda arbetsplatsolyckorna bland ungdomar 
till totalt 3 400 i jämförelse med 2 900 före-
gående år.

Det är vanligt att unga kvinnor riskerar att råka 
ut för belastningsskador, fallolyckor, våld och 
hot från personer utanför företaget samt sexuella 
trakasserier. För unga män är det vanligast att 
olyckor uppstår när de förlorar kontrollen över 
handverktyg, truckar eller andra fordon. Bygg-
branschen stod för den största andelen anmäl-
ningar när det gäller arbetsolyckor bland män.  

Arbetsmiljöverket har nyligen gjort en under-
sökning av ungas attityder till och kunskaper 
om arbetsmiljö. Undersökningen visar att de 
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fl esta unga tänker på arbetsmiljö som en fråga 
om bra stämning på jobbet och trevliga arbets-
kamrater. Däremot tänker unga inte på att deras 
första arbeten kan leda till olyckor och sjuk-
skrivning. Därför är det mycket angeläget att 
barn och unga får kunskaper om och blir med-
vetna om vikten av en bra arbetsmiljö tidigt i 
livet. De behöver också veta vad de själva kan 
göra för att få en trygg och säker arbetsmiljö.

Ungas rättigheter
på jobbet – information 
till 40 000 sextonåringar
Som ett första steg i en treårig strategi har vi 
lanserat en nationell informationskampanj till 
sextonåringar under sommaren 2012. Det har vi 
gjort för att förbättra deras kunskaper om sina 
rättigheter när det gäller arbetsmiljön. 

I korthet har kampanjen inneburit att 40 000 
ungdomar har fått ett adresserat brev hem med 
information om arbetsmiljöfrågor. De har fått 
veta att det fi nns regler för hur arbetsmiljön ska 
se ut, att de har rätt till en introduktion och att 
de ska våga ställa frågor till sin arbetsgivare 
om något känns tveksamt. I varje brev fanns 
fi cktidningen Knäcket som genom humoris-
tiska serier förklarar vad arbetsmiljö är och ger 
konkreta exempel på olika risker på arbetet. I 
brevet fanns även ett gult kort med en check-
lista som ungdomarna kunde lämna till arbets-
givaren som en påminnelse.  

Brevet skickades ut till ungdomar i trettio 
större kommuner och har nått cirka hälften av 
alla sextonåringar i Sverige. Kampanjen har 
varit ett komplement till den årliga nationella 
inspektionssatsningen av ungas arbetsmiljö 
som genomfördes mellan april och september 
under 2012. Genom den fi ck 825 arbetsgivare 
besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

För mer information
www.av.se
www.av.se/teman/ung
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Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda 
barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras 
villkor och om vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och arbetar för 
att kommuner, landsting, regioner och myndigheter ska förverkliga barn-
konventionen. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår 
förändringar i lagar och förordningar när det gäller frågor om barns och 
ungas rättigheter.

Barnombudsmannen

Varje år fördjupar vi oss i ett område som hand-
lar om barn och unga i utsatta situationer. När 
vi väljer tema utgår vi från de synpunkter som 
FN:s barnrättskommitté har haft på hur Sverige 
lever upp till sina åtaganden enligt barnkonven-
tionen. 

Vi använder oss av en metod som vi kallar
Unga Direkt för att lyssna systematiskt till 
barn och unga i utsatta situationer. Tanken är 
att barnen är experter på sin egen situation och 
kan dela med sig av värdefulla erfarenheter och 
åsikter utifrån den. Kärnan i metoden är att på 
allvar lyssna till vad barn och ungdomar har att 
säga och låta dem tala till punkt utan att störa 
dem med egna värderingar och åsikter. 

Kunskap om våld
i nära relationer
Under 2011 fokuserade Barnombudsmannen på 
barn som upplevt våld i nära relationer. I våra 
samtal uttryckte barnen och ungdomarna vad 
som har fungerat bra och vad som har fungerat 
dåligt i samhällets stöd. En grupp ungdomar 
fi ck själva möjlighet att förmedla sina erfa-
renheter till barn-, utbildnings-, justitie- och 
socialministern. Resultatet av arbetet presente-
ras i en rapport som heter Signaler tillsammans 
med Barnombudsmannens analys och förslag 
till förändringar.

I Tid för rättvisa redovisas en enkätundersök-
ning som Barnombudsmannen riktat till alla 
landets allmänna åklagarkammare. Den visar 
att våldsbrott mot barn fortfarande hanteras för 
långsamt trots att brott mot barn ska utredas 
skyndsamt. Barnombudsmannen gjorde dess-
utom en fördjupning om barn och ungdomar 
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som lever med skyddade personuppgifter. 
Skriften har titeln Oskyddad och belyser de 
problem som de här barnen upplever och hur 
samhället kan förbättra deras krångliga vardag. 
Årets temaarbete handlar om barn som miss-
tänks för brott och presenteras för regeringen i 
mars 2013. 

I juli 2012 lanserade Barnombudsmannen 
Max18. Det är ett webbaserat uppföljnings-
system som visar statistik och information som 
gör det möjligt att följa hur genomförandet 
av barnkonventionen går i Sverige. Max18 är 
utvecklad utifrån ett uppdrag som regeringen 
gav Barnombudsmannen i december 2009. 
Statistiska centralbyrån (SCB) samlar in och 
levererar all statistik som publiceras på Max18. 

En särskild del av Max18 riktar sig till barn 
och unga. Med hjälp av en statistiksnurra kan 
besökaren se hur barn och unga själva upplever 
sina liv och sin vardag.

Tillsammans med Barnrättsakademin och 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset arrangerar 
Barnombudsmannen Barnrättsdagarna varje år. 
Det huvudsakliga syftet är att sprida kunskap 
och inspirera till ett fördjupat arbete med att 
genomföra barnkonventionen i kommuner, 
landsting och regioner genom tematiserade 
konferenser varje år. Temat för 2012 var hur 
vi kan bli bättre på att upptäcka, skydda och 
stödja barn när det handlar om våld mot barn i 
nära relationer. 
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Ensamkommande
fl yktingbarn
Mottagandet av ensamkommande asylsökande 
barn är en fråga som har engagerat Barnombuds-
mannen i fl era år. Sverige har en skyldighet att 
ge dessa barn skydd, stöd, utbildning, hälso- 
och sjukvård samt en meningsfull vardag med 
fritidsaktiviteter.

Till följd av det ökande antalet barnvräkning-
ar under 2011 kallade Barnombudsmannen tio 
kommuner till samtal för att diskutera hur de 
förebyggande insatserna kan förbättras. 

På regeringens uppdrag tog Barnombuds-
mannen fram tre fi lmer och en handledning om 
barnets rättigheter för föräldrar och blivande 
föräldrar under 2011. Materialet som heter
Viktigast av allt ska användas som utgångs-
punkt för samtal i föräldragrupper på landets 
mödra- och barnavårdscentraler.

I december anordnade Barnombudsmannen 
en konferens om myndigheternas roll för barn-
konventionens genomförande. Ett 70-tal repre-
sentanter för svenska myndigheter medverkade.

Under hösten 2012 börjar vi arbeta med ett 
regeringsuppdrag som vi kallar för pejling och 
dialog och som löper över tre år. Det innebär 
att barn och ungdomar runt om i landet får 
möjlighet att påverka kommuner, landsting och 
statliga myndigheter när det gäller beslut som 
handlar om barn och ungdomar. I fokus står 
verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- 
och sjukvård samt rättsväsendet.

Sverige har i år lämnat sin femte periodiska 
rapport till FN:s barnrättskommitté om vad vi 
gör för att leva upp till barnkonventionens krav. 
Inför det har Barnombudsmannen lämnat sina 
synpunkter till regeringen. Vi redogör för de 
frågor som barn och unga har uppmärksammat 
oss på sedan 2009, tillämpningen av lagstift-
ningen med utgångspunkt i barnkonventionen 
och utvecklingen av arbetet med barnkon-
ventionens genomförande i stat, kommun och 
landsting. 

Vi bjuder regelbundet in barn och unga att 
chatta med Sveriges Barnombudsman. Hösten 
2012 erbjuder vi dem att ställa frågor om vad 
barnkonventionen säger vid tre tillfällen. Ofta 
står en viss rättighet och hur myndigheten arbe-
tar i fokus. Håll utkik efter datum och teman på 
vår webbplats.

För mer information
www.barnombudsmannen.se
www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga/
www.barnombudsmannen.se/max18/
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Datainspektionen är en statlig myndighet som genom sin tillsyns-
verksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte 
leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. 
Med andra ord arbetar Datainspektionen för att se till att inte vem 
som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter.

Datainspektionen

Datainspektionen har tagit fram en webbplats 
som heter Kränkt.se. Den riktar sig framför allt 
till unga som känner att de har blivit oschysst 
behandlade på internet. På webbplatsen får man 
konkreta råd om vad man kan göra för att lösa 
problemet. Arbetar du på skola, fritidsgård, bib-
liotek eller någon annan plats där unga träffas? 
I så fall kan du kostnadsfritt beställa affi scher 
och klisterdekaler för att tipsa om Kränkt.se. 
Klisterdekalerna kan till exempel sättas på 
ramen till bildskärmar eller på tangentbord. 
Affi scherna passar bra att sätta upp i klassrum, 
uppehållsrum och på anslagstavlor.

För mer information
www.datainspektionen.se
www.krankt.se
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Finansinspektionen övervakar företagen på fi nansmarknaden och ska bidra till 
att det fi nansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. 
Vårt uppdrag är också att verka för ett gott konsumentskydd i fi nanssektorn. 
Fakta, information och kunskap i fi nansiella frågor utgör viktiga delar. Finans-
inspektionen driver ett antal utbildningsprojekt för att höja intresset för privat-
ekonomi, i bland annat skolans undervisning och i utbildningen av unga vuxna.  

Finansinspektionen

Ekonomismart
– ett projekt för unga arbetslösa
Finansinspektionen deltar i projektet Ekonomi-
smart i samverkan med Konsumentverket, 
Folkuniversitetet och Allmänna Arvsfonden. 
Målgruppen är unga arbetslösa som bjuds in 
till en tvådagarskurs i vardagsekonomi och 
konsumenträtt. Projektet drivs i samarbete med 
ett stort antal kommuner i västra och mellersta 
Sverige. 

Filmen:
Livet och pengarna
Konsumentverket, Kronofogden och Finansin-
spektionen lanserar just nu också en ny fi lm om 
privatekonomi och konsumenträtt som riktar 
sig till högstadieelever. Den är anpassad till 
läroplanen i hemkunskap. 
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Skolkampanjen:
Koll på cashen
Finansinspektionen har tillsammans med 
Konsumentverket och Kronofogden gymnasie-
skolans lärare och elever som viktig målgrupp. 
Förutsättningarna för att få till stånd mer 
privatekonomisk undervisning har blivit bättre 
genom att det nu ställs krav på obligatorisk 
undervisning inom ramen för Samhällskunskap 
A. Våra tre myndigheter har en kampanj som 
heter Koll på cashen. Kampanjen fi nns på web-

ben. Där kan du hitta en fi lm med tillhörande 
studiematerial och ett tävlingskoncept. Genom 
kampanjen vill vi ge gymnasielärarna stöd och 
underlag för att hålla bra privatekonomiska 
lektioner. 

För mer information
www.fi .se
www.ekonomi-smart.se
www.kollpacashen.se
www.konsumentverket.se/skola
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Försäkringskassan beslutar om och betalar ut bidrag och ersättningar 
inom socialförsäkringen. Från sexton års ålder har unga möjlighet att 
få ersättning från socialförsäkringen. Men eftersom de i regel går i 
grundskolan eller på gymnasiet och inte har en egen ekonomi är det 
få ungdomar i den åldern som har någon socialförsäkringsförmån.

Försäkringskassan

Flera av socialförsäkringsförmånerna bygger på 
arbetslinjen. De som inte arbetar och inte har 
gjort det före de började studera får en ersätt-
ning som är relativt låg, till exempel föräldra-
penning och aktivitetsersättning på grund- eller 
garantinivå. 

Bidrag till ungdomar
Det fi nns också bidrag som bostadsbidrag och 
tandvårdsbidrag som riktar sig till ungdomar. 
Bostadsbidrag kan betalas ut till ungdomar i 
18–28-årsåldern utan barn. Försäkringskassan 
genomför särskilda informationsinsatser om 
bostadsbidrag till ungdomar. Informationsinsat-
serna brukar koncentreras till terminsstarterna 
och vara inriktade på att informera de som inte 
känner till att det fi nns bostadsbidrag för ung-
domar och att få dem att prova på att beräkna 
om de har rätt till bostadsbidrag. 

Informationsinsatserna genomförs på olika webb-
platser som många ungdomar är inne på, genom 
bannerannonser och genom studenttidningar och 
studentkårer. På Facebook fi nns en kundtjänst som 
bland annat svarar på frågor om bostadsbidrag. 
Försäkringskassans  beräkningssnurra för bostads-
bidrag används även på externa webbplatser.

Försäkringskassan administrerar och betalar ut 
tandvårdsstöd till ungdomar som har fyllt 20 år. Det 
består dels av ett allmänt tandvårdsbidrag och dels 
av ett högkostnadsskydd.

Ungdomar med
funktionsnedsättningar
Försäkringskassan följer och analyserar utveck-
lingen av ungdomars levnadvillkor. Många ungdo-
mar har en utsatt ekonomisk situation. Det handlar 
särskilt om ungdomar med olika funktionsnedsätt-
ningar. För Försäkringskassan är det ett prioriterat 
och viktigt område att arbeta för att de ungdomarna 
får det bättre.
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Försäkringskassan jobbar brett med det och 
har fl era regeringsuppdrag och projekt som 
pågår inom området. Syftet med arbetet är att 
bidra till ett effektivt samverkansarbete för 
att förstärka stödet och öka möjligheterna för 
de här unga människorna att få möjlighet till 
utveckling och aktivt kunna delta i samhälls- 
och arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar 
i den mån det är möjligt.

Det funktionshinderspolitiska arbetet ska 
särskilt inriktas på att identifi era och undanröja 
hinder för full delaktighet i samhället, förebyg-
ga och bekämpa diskriminering och att ge barn 
och vuxna med funktionshinder förutsättningar 
för självständighet och självbestämmande. För-
säkringskassan har ett särskilt ansvar för att ge-
nomföra funktionshinderspolitiken. Regeringen 
har gett Försäkringskassan i uppdrag att föreslå 
delmål inom funktionshinderspolitiken. Ett av 
delmålen som Försäkringskassan föreslår är att 
myndigheten ska arbeta för att öka delaktig-
heten för personer med funktionsnedsättning i 
arbetslivet. Det arbetet ska vara särskilt inriktat 
mot unga som har aktivitetsersättning.

Unga i 19–29-årsåldern som har nedsatt ar-
betsförmåga av medicinska skäl eller unga som 
har förlängd skolgång på grund av funktions-
nedsättning kan beviljas aktivitetsersättning. 
Aktivitetsersättningen är alltid tidsbegränsad 
och kan beviljas för 12–36 månader i taget. Un-
der tiden med aktivitetsersättning ska det fi nnas 
en planering där ambitionen är att ta tillvara 
den unges möjlighet att arbeta och utvecklas. 

Samverkan över myndighetsgränser har 
under lång tid utpekats som en framgångs-
faktor i arbetet med unga som står långt från 
arbetsmarknaden (Kommittédirektiv 2012:70). 
Försäkringskassan använder sig av olika former 
för samverkan. Ett exempel är den etablerade 
struktur som fi nns via samordningsförbund.

Genom denna samverkan mellan Försäkrings-
kassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 
landsting har det  gjorts gemensamma prioriter-
ingar lokalt för att förstärka stödet till unga 
med funktionsnedsättning sedan 2011. Insatser 
till unga fi nansierade av samordningsförbund 
har ofta med goda resultat använts sig av
supported employment metodiken som invol-
verar lokala arbetsgivare i rehabiliteringspro-
cessen.

I dag pågår många projekt med insatser som 
riktar sig till unga med funktionsnedsättning. 
Projekten kan bland annat vara fi nansierade 
med medel från Europeiska socialfonden 
(ESF). ESF stöder projekt som främjar kom-
petensutveckling och motverkar utanförskap. 
Det fi nns bland annat möjlighet söka stöd för 
projekt som bidrar till ökad social sammanhåll-
ning och ett inkluderande arbetsliv med fokus 
på personer som står långt från arbetsmarkna-
den i dag. Projekt som underlättar för unga och 
personer med utländsk bakgrund att etablera 
sig på arbetsmarknaden är särskilt prioriterade. 
En annan viktig målgrupp är personer som är 
eller har varit långtidssjukskrivna.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
näringslivet på de berörda orterna, kommunen, 
hälso- och sjukvården samt intresseorganis-
sationer kommer att genomföra samordnade 
insatser. 

För mer information
www.forsakringskassan.se

Referens 
Kommittédirektiv 2012:70 Utveckling av arbe-
tet med unga som varken arbetar eller studerar.
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Handisam arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken 
i Sverige. Myndigheten arbetar för ett samhälle där alla kan 
delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.

Handisam

Handisams arbete styrs av de mål och strategier 
för funktionshinderspolitiken som riksdagen 
har slagit fast. För att de målen ska bli verklig-
het ska unga beaktas inom alla områden. Här 
beskrivs några av de uppdrag som Handisam 
arbetar med under år 2012 där unga står i 
fokus.   

Lyssna på
barn och unga!
Handisam har haft i uppdrag att sprida metoder 
och strategier för hur barn och unga ska bli del-
aktiga på riktigt i de verksamheter där de själva 
fi nns sedan 2011. Målgruppen för spridningen 
har varit kommuner och landsting. Uppdraget 
har utgått från de kunskaper som togs fram i 
ett tidigare projekt som heter Egen växtkraft. 
Det drevs av Handikappförbunden tillsammans 
med Barnombudsmannen. Projektet ledde till 
två inspirationsmaterial som är grunden i det 

spridningsarbete som nu pågår. Ett av mate-
rialen vänder sig till personer som arbetar med 
barn och unga och ett av materialen vänder sig 
direkt till barn och unga. Under hösten 2012 
genomför Handisam fl era utbildningsinsatser 
tillsammans med Socialstyrelsen inom ramen 
för det uppdraget.

Rätt att komma till tals
Handisam ska påskynda och analysera den 
funktionshinderspolitiska utvecklingen och rap-
portera om hur det är att leva med en funktions-
nedsättning i Sverige idag. Därför är det viktigt 
att ta reda på hur livsvillkoren för personer med 
funktionsnedsättning ser ut. För att se till att 
personer som har svårt att föra sin egen talan 
också får möjlighet att göra sin röst hörd arbe-
tar Handisam med att ta fram nya metoder för 
att nå dessa grupper. Inom det här uppdraget 
fokuserar vi på fyra olika målgrupper där en är 
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barn och unga med funktionsnedsättning. De 
övriga grupperna är personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, utrikesfödda med
funktionsnedsättning samt personer med
psykisk funktionsnedsättning.

En samlad bild
av levnadsvillkoren
för barn och unga med 
funktionsnedsättning 
Handisam arbetar också med att förbättra 
uppföljning och statistik kring barn och unga 
med funktionsnedsättning överlag. Handisam 
samarbetar bland annat med Statistiska central-
byrån för att se till att den del av undersökning-
en om levnadsförhållanden som är riktad till 
barn och unga ska spegla levnadsförhållanden 
för barn och unga med funktionsnedsättning på 
ett bättre sätt.

Handisam arbetar med ett antal prioriterade 
politikområden av dessa är utbildning, kultur 
och arbetsmarknad centrala för unga. Våren 
2013 kommer Handisam att presentera sin 
årliga uppföljning av funktionshinderspolitiken 
och i den kommer det fi nnas nationell statistik 
och analys om levnadsvillkoren för barn och 
unga med funktionsnedsättning. 

Under 2013 kommer Handisam också att 
börja följa vad kommunerna gör för att öka 
delaktigheten för personer med funktionsned-
sättning. Mycket av kommunernas verksamhet 
berör barn och unga och det kommer fi nnas 
med som ett viktigt perspektiv i uppföljningen. 

För mer information
www.handisam.se
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Konsumentverkets huvudsakliga uppdrag är att se till att konsumenterna 
är välinformerade och därigenom har makt och möjlighet att göra aktiva 
val. Konsumentverket arbetar vidare för att konsumenter inte ska utsätts 
för farliga produkter samt bevakar att företagen håller sig inom de
konsumenträttsliga ramarna.

Konsumentverket

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för 
Konsumentverket och myndigheten arbetar ak-
tivt för att små barn, ungdomar och unga vuxna 
ska vara medvetna och säkra konsumenter. 
Som statlig myndighet har Konsumentverket 
även ett ansvar gentemot barnkonventionen, 
och har under fl era år arbetat aktivt för att in-
förliva barnkonventionens paragrafer i myndig-
hetens löpande verksamhet.

Arbetet för barn och unga sker i olika former 
på en rad olika arenor. Under 2012 genomför-
des bland annat festivalturnén Bli inte blåst, där 
personal från Konsumentverket och Konkur-
rensverket besökte tre av landets större musik-
festivaler för att informera unga konsumenter 
om deras rättigheter i köpsituationer. 

Från Konsumentverkets sida är man mån om att 
ha direktkontakt med unga konsumenter, inte bara 
för att lära ut, utan även för att hämta in kunskap 
om ungas konsumtionsmönster. Mycket av denna 
kunskap används i artiklar och teman på myndig-
hetens ungdomswebb Ungkonsument.se 

Arbetet för barn och unga genom så kallade 
vidareförmedlare, och då i synnerhet lärare, har 
pågått sedan myndigheten skapades i mitten av 
1970-talet. Konsumentverket tar regelbundet 
fram nytt undervisningsmaterial inom ämnes-
områden som privatekonomi, konsumenträtt 
samt reklam och marknadsföring. Dessa är i 
sin tur kopplade till skolwebben där man bland 
annat kan hitta en lektionsbank som innehåller 
ett hundratal lektionsförslag inom ovan nämnda 
områden. Medarbetare på Konsumentverket 
föreläser även regelbundet på utbildningarna för 
hem- och konsumentkunskapslärare i Göteborg, 
Uppsala, Umeå och Kristianstad. 

Arbetet för barn och unga genomsyrar även 
Konsumentverkets arbete på områden som säker-
het och privatekonomi. På enheten för produktsä-
kerhet genomförs regelbundet marknadskontrol-
ler på bland annat barnvagnar, skyddsutrustning 
för barn samt andra barnartiklar. I de fall vi upp-
täcker produkter som kan vara hälsofarliga ser vi 
till att de försvinner från den svenska marknaden. 
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På det privatekonomiska området har stora 
insatser gjorts för att komma till rätta med 
skuldsättningen av omyndiga. Tillsammans 
med Barnombudsmannen, Kronofogden och 
Datainspektionen har vi under det senaste året 
undersökt vilka problemområden som fi nns. 
Till exempel företräder Konsumentombuds-
mannen en fl icka i ett aktuellt mål där Alektum 
Finans stämt fl ickan för obetalda skolfoton. I 
hovrättsdomen gick Svea hovrätt på Konsu-
mentombudsmannens linje, vilket resulterade i 
att Alektum avskrev cirka 3 000 fordringar på 
barn. Företaget har dock överklagat domen till 
Högsta Domstolen.   

Tillsammans med Finansinspektionen och 
Kronofogden driver Konsumentverket även 
projektet Koll på Cashen, som syftar till att 
avgångselever på gymnasieskolan ska lära sig 
mer om privatekonomi. Projektet har en egen 
webbplats kollpacashen.se

Ett annat samarbetsprojekt är Ekonomismart. 
Här samarbetar Konsumentverket med Folku-
niversitetet och Finansinspektionen på nationell 
basis för att utbilda unga arbetslösa i områden 
som konsumenträtt och privatekonomi för att 
undvika överskuldsättning.   

Konsumentverkets arbete för barn och unga 
samordnas i ett internt barn- och unganätverk 
(BUN). Syftet med BUN är att vara ett myn-
dighetsövergripande forum för intern informa-
tionsförmedling och kunskapsspridning när det 
gäller målgruppen barn och unga. Nätverkets 
syfte är också att samordna och driva Konsu-
mentverkets arbete med barnkonventionen.

För mer information
www.konsumentverket.se
www.konsumentverket.se/skola
www.ungkonsument.se
www.ekonomi-smart.se
www.kollpacashen.se
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Kronofogdens roll är opartisk. Kronofogden ska se till att den som har pengar 
att fordra får hjälp att driva in dem. Den som har en skuld att betala ska få 
stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Alla vinner på ett samhälle 
med färre skuldsatta. Därför arbetar Kronofogden förebyggande för att mins-
ka antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta. 

Kronofogden

Kronofogden verkställer även handräckningar, 
fastställer lagligen krav som parterna är överens 
om, beslutar om skuldsanering för överskuld-
satta samt utövar tillsyn över konkursförvaltar-
nas arbete.

På webbplatsen www.kronofogden.se un-
der Lärarrummet fi nns bildspel med färdiga 
lektioner. Det fi nns till exempel bilder och text 
som handlar om Kronofogdens uppdrag, vad 
unga kan fundera på när de fl yttar hemifrån, att 
låna ut pengar och att vara ung företagare med 
mera. Här fi nns även ett antal fall från verklig-
heten och berättelser med exempel på situatio-
ner och tänkbara lösningar, övningsuppgifter 
och diskussionsfrågor. 

Livet och pengarna är en fi lm om konsu-
menträtt, internethandel och privatekonomi av 
Kronofogden, Konsumentverket och Finansin-
spektionen. Den riktar sig till högstadiet men 
fungerar även för äldre elever.

Koll på cashen är ett undervisningsmaterial 
för gymnasiet på temat fl ytta hemifrån av Kro-
nofogden, Konsumentverket och Finansinspek-
tionen. Det innehåller en fi lm, lärarhandledning 
och diskussionsfrågor, ett webbaserat frågespel, 
en tävling där eleverna ska agera ekonomi-
coacher och därigenom på ett eller annat sätt 
hjälpa karaktären till en hållbar ekonomisk 
situation. Klassen som vinner får 20 000 kronor 
till klasskassan. Andra- och tredjepris är 15 000 
respektive 10 000 kronor.

Kronofogden deltar i Myndighetsnätverk för 
barn- och ungdomsfrågor precis som många 
andra myndigheter som presenteras i den här 
broschyren. I nätverket sammankallar vi en 
grupp som diskuterar ekonomisk utsatthet. Där 
fi nns också representanter från Finansinspek-
tionen, Konsumentverket, Boverket, Centrala 
studiestödsnämnden, Ungdomsstyrelsen och 
Barnombudsmannen. Arbetet har delats in i 
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undergrupper som arbetar med boendeproble-
matik, kunskapsbyggande, skadeståndsskulder 
och omyndigas skuldsättning.

Hjälp till konsumenter
Kronofogden samverkar med Telekområd-
givarna som erbjuder kostnadsfri hjälp till 
konsumenter och ett antal av marknadens 
mobiloperatörer för att minska obetalda skulder 
för mobiltelefoni. Samarbetet har bland annat 
lett fram till att det till nya abonnemang bifogas 
ett faktablad Tips om ditt nya abonnemang från 
Telekområdgivarna. Där lämnas till exempel 
information om att en obetald räkning snabbt 
kan leda till ökade kostnader, om möjlighet att 
begära kreditspärr på abonnemanget samt att 
nedladdning av fi ler och att se mobilteve kan 
ge höga kostnader.

Kronofogden har ett vräkningsförebyggande 
samarbete med några av allmännyttans hyres-
värdar för att öka medvetenheten om riskerna 
för avhysning och konsekvenserna av att 
hamna i Kronofogdens register för dem som 
tecknar nya hyresavtal eller missar att betala 
hyran i tid för första gången.

Kronofogden tittar för närvarande närmare på 
e-handelns och ungdomars sälj- och köpbete-
ende på sociala medier för att få bättre kunskap 
om orsakerna till den ökande mängden obetalda 
inköp via internet.

Kronofogden följer aktivt utvecklingen av 
kortfristiga lån och kommenterar den i mass-
medier. I den förebyggande verksamheten 
lyfter Kronofogden fram konsekvenserna av 
obetalda lån. Kronofogden följer även aktivt 
bildandet av en ny branschorganisation för 
företag i marknaden för kortfristiga lån.

Under Kronofogdens kommunturné besöker 
vi kommunstyrelser eller socialförvaltningar 
i kommuner med hög andel gäldenärer bland 
befolkningen för att diskutera vilka konsekven-
ser i form av till exempel socialt utanförskap 
som en överskuldsättning kan innebära. Bland 
de befolkningsgrupper som redovisas ingår 
ungdomar.

För mer information
www.kronofogden.se
www.kronofogden.se/Lararrummet.html
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att 
utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB 
har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt för-
svar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansva-
ret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. MSB arbetar 
bland annat för att minska olyckor och skador bland barn och unga. 

Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap

Barn och unga ska
fritt och säkert kunna 
leva och utvecklas
MSB har i uppdrag att koordinera ett myn-
dighetsgemensamt barnsäkerhetsarbete som 
sker genom Barnsäkerhetsrådet. I nätverket 
deltar elva myndigheter och organisationer. 
Syftet med rådets arbete är att öka säkerheten 
bland barn och unga i Sverige. Barnsäkerhets-
rådets vision är att barn och unga ska fritt och 
säkert kunna leva och utvecklas. Inom rådet 
tas myndighetsgemensamma handlingsplaner 
fram. Under 2010 och 2011 prioriterade rådet 
att förebygga olyckor och skador på grund 
av drunkning för barn upp till sex år. Rådet 
prioriterade också att förebygga olyckor och 
skador på grund av alkohol och att utveckla 
statistikunderlag.

Kunskapsspridning
MSB har i samverkan med Barnsäkerhetsrådet 
tagit fram boken Barns och ungas säkerhet 
som ska ge en generell bild av var och hur barn 
skadas i Sverige. Boken ger också tips, råd och 
goda exempel på hur man kan arbeta på lokal 
nivå för att förebygga olyckor och skador bland 
barn. 

Barnsäkerhetsrådet anordnar även konferen-
sen Barnsäkerhetsforum vartannat år sedan 
2011. Syftet med forumet är att inspirera till 
samverkan mellan offentliga, privata och ide-
ella aktörer som arbetar med barn och unga.
Ytterligare ett syfte är att sprida erfarenheter 
och att öka kunskapen inom barnsäkerhetsom-
rådet.

Informationsmaterial om drunkningsförebyg-
gande arbete har tagits fram av Barnsäker-
hetsrådet, bland annat om barnsäker pool och 
trädgårdsdamm samt säkerhet vid bad med 
barngrupp.

Vem Gör Vad.indd   20Vem Gör Vad.indd   20 2012-12-07   14:50:322012-12-07   14:50:32



21

Arbetet med alkohol, drunkning och statistik 
fortsätter men från 2012 och framåt är säkerhet 
i förskolan och skolan ett prioriterat åtgärdsom-
råde för rådet. Mer information om barnsäker-
hetsrådet och dess arbete fi nns på www.msb.
se/barn

Förebyggande arbete 
bland barn och unga
MSB:s förebyggande arbete för barn och unga 
omfattar bland annat säkerhet i hem- och fri-
tidsmiljö, brandskydd, vattensäkerhet, säkerhet 
vid evenemang, farliga ämnen och informa-
tionssäkerhet. MSB arbetar också för att öka 
kunskaperna om svensk krisberedskap och 
säkerhetspolitik bland unga. 

MSB erbjuder ett kostnadsfritt utbildnings-
material som handlar om samhällets och den 
enskildes säkerhet. Materialet är anpassat för 
skolans alla åldersgrupper, från förskolan till 
gymnasiet. Syftet är att lära barn och unga att 
hantera risker och faror i den egna vardagen 
inom områden såsom brand, vattensäkerhet, 
olycksskydd, krisberedskap, säkerhetspolitik 
och informationssäkerhet med mera. Mer infor-
mation fi nns på www.msb.se/skola.

MSB har tagit fram en webbutbildning i 
informationssäkerhet för elever i grundskolans 
årskurser 4 och 5. Informationssäkerhetsskolan 
(ISA) har som syfte att göra grundskoleelever 
bättre på informationssäkerhet och på att ge 
lärare stöd i arbetet med att uppfylla målen om 
säker informationshantering enligt Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011(Lgr 11).

Barn och ungdomar hanterar mycket informa-
tion idag. Informationen är ofta digital. Syftet 
med informationssäkerhetsskolan är att göra 
eleverna medvetna om hur de hanterar sin in-
formation i skolan och på fritiden, till exempel 
när de använder internet eller mobiltelefon. 
Informationssäkerhetsskolan har tagits fram av 
MSB i samråd med myndigheter, grundskolor 
och lärare. Mer information fi nns på:
www.msb.se/skola/isa.

MSB driver även webbplatsen www.saker-
hetspolitik.se som riktar sig till elever och
lärare på gymnasiet. Webbplatsen tar upp frå-
gor om samhällets säkerhet ur ett brett perspek-
tiv. Här fi nns information om Sveriges krisbe-
redskap och försvar, internationella konfl ikter 
och demokratifrågor. Till webbplatsen fi nns ett 
nyhetsbrev knutet samt fortbildningsdagar för 
lärare som genomförs årligen.

MSB driver webbplatsen Din säkerhet.se. Den 
vänder sig först och främst till privatpersoner. Här 
fi nns särskilt innehåll om barns och ungas säker-
het: fi lmer, checklistor och tester med mera. 

För mer information
www.msb.se
www.msb.se/barn
www.msb.se/skola
www.msb.se/skola/isa
www.dinsakerhet.se
www.sakerhetspolitik.se
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Rikspolisstyrelsen

I arbetet med barn- och ungdomsrelaterade frå-
gor ansvarar Rikspolisstyrelsen för det strate-
giska arbetet. Det innefattar att utveckla rutiner 
och arbetsmetoder, att sätta nationella mål och 
ta fram föreskrifter för de länsvisa polismyn-
digheterna. Polismyndigheternas arbete med 
ungdomsbrottslighet handlar i första hand om 
förebyggande verksamhet där samverkan med 
socialtjänsten och skolan är en viktig del men 
också lagföring i de fall ungdomar misstänks 
för brott och då barn- och ungdomar utsätts för 
brott. 

För mer information
www.polisen.se

Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen 
och verka för planmässighet, samordning och rationalisering. På 
regeringens uppdrag kan Rikspolisstyrelsen också leda polisverk-
samhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.
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Barnets perspektiv genomsyrar Skolinspektionens arbete. 
Alla barn har rätt till en bra utbildning och möjlighet att 
nå kunskapsmålen i samtliga ämnen. 

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tillsyn över förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 
skola och vuxenutbildning. Det betyder att 
myndigheten kontrollerar att kommunen eller 
den fristående skolan följer de lagar och andra 
bestämmelser som gäller för verksamheten. 
Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

En bra tillsyn ger en bättre skola. Det är en 
bärande tanke i Skolinspektionens verksam-
het. För att bidra till skolors utveckling arbetar 
myndigheten med:

Regelbunden
tillsyn av alla skolor
Skolinspektionen granskar all skolverksamhet 
löpande. Det handlar om närmare 6 000 skolor. 
Tillsynen går igenom många olika områden i 
verksamheterna för att se om de uppfyller det 
som lagar och regler kräver.

Kvalitetsgranskning
inom avgränsade områden
Skolinspektionen granskar kvaliteten i skol-
verksamheten mer djupgående inom avgränsade 
områden. Granskningen ska leda till utveckling i 
skolan.

Anmälningar som gäller
förhållandet för enskilda elever 
Elever, föräldrar och andra kan anmäla missför-
hållanden i en skola till Skolinspektionen. Det 
kan till exempel handla om kränkande behandling 
eller uteblivet stöd till en elev.

Fristående skolor
– kontroll av grundläggande 
förutsättningar 
Skolinspektionen bedömer ansökningar om att 
starta fristående skolor. Bedömningen av en 
ansökan innebär en grundläggande genomgång av 
skolans förutsättningar inför start.
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(BEO)
Barn- och elevombudet
Det råder nolltolerans mot kränkningar i 
förskolan och skolan. Alla barn och elever 
har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från 
diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling.

Den som blivit kränkt och som inte fått hjälp 
från sin skola kan göra en anmälan till Barn- 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen. 
Anmälan kan göras via telefon, brev eller på 
Skolinspektionens webbplats.

Tillsammans med Skolinspektionen övervakar 
BEO den del av skollagen som gäller krän-
kande behandling (kapitel 6). Tillsammans med 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar 
BEO för att motverka kränkningar, diskrimi-
nering och trakasserier av barn och elever. En 
mycket viktig uppgift är att ta tillvara barn och 
elevers rättigheter. Det innebär att BEO utreder 
anmälningar om kränkande behandling och kan 
företräda enskilda barn och elever i domstol.

För mer information
www.skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se/beo
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Skolverket styr och stödjer för en bättre skola. Skolverket 
är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och 
för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. 

Skolverket

Vi riktar oss till skolors huvudmän, skolchefer, 
skolledare och lärare inom förskolan, försko-
leklassen, grundskolans och gymnasieskolans 
olika skolformer samt vuxenutbildningen. 
Ibland är även elever och föräldrar Skolverkets 
målgrupper.

Nationell skolutveckling
Skolverket arbetar för att stärka förutsättning-
arna för arbetet med ökad kvalitet och bättre 
kunskapsresultat i skolan på olika sätt. Stödet 
som ges är nationellt prioriterat. Det kan ofta 
handla om generella utvecklingsinsatser som 
är motiverade utifrån brister och problem som 
identifi erats genom olika nationella och inter-
nationella undersökningar, till exempel inom 
matematik, språk samt läs- och skrivutveckling. 
Men det kan också handla om till exempel 
mobbning, jämställdhet, minoritetsspråk och 
nyanlända elever till Sverige. 

Kompetensutveckling är också en viktig del 
av vår verksamhet. Vi ansvarar för den statliga 

rektorsutbildningen och satsningen på förskol-
lärar- och lärarfortbildningen. Vi sprider även 
kunskap om forskning och kunskapsbaserade me-
toder. Vi tar också vara på erfarenheter som har 
betydelse för skolledare och lärare. Skolverket 
har dessutom ansvar för att fördela och utvärdera 
statsbidrag för att stimulera måluppfyllelse och 
säkra kvaliteten ute i verksamheter.

För att stödja och bidra till utveckling ger Skol-
verket ut ett fl ertal publikationer, utvärderingar 
och rapporter. Vi har också seminarier, konferen-
ser och ger webbaserat stöd.

Läs mer om det stöd vi erbjuder på:
www.skolverket.se/skolutveckling.

Internationella studier
Sverige deltar i fl era internationella kunskapsut-
värderingar. Det är studier som sträcker sig över 
fl era år och som var och en omfattar fl era tusen 
elever i Sverige. Genom att delta i internationella 
jämförande studier kan vi se hur svenska elever 
står i relation till andra länders elever men också 
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hur våra resultat utvecklas över tid. Flertalet 
studier upprepas med tre till fem års intervall. De 
internationella studier Skolverket har deltagit i de 
senaste åren är:

(ICCS)
International Civic and
Citizenship Education Study
En undersökning om medborgar- och samhälls-
frågor i skolan. I studien undersöks kunskaper, 
attityder och engagemang i demokrati- och sam-
hällsfrågor hos elever i årskurs 8 och 9. Studiens 
syfte är att jämföra och analysera elevprestationer, 
att beskriva och analysera trender och elevers 
intresse av att engagera sig i det offentliga och 
politiska livet.

Internationella
språkstudien 2011 
En studie av elevers kunskaper i främmande språk. 
Från Sverige deltar elever i årskurs 9 i ämnena 
engelska och spanska. Europeiska kommissionen 
har tagit initiativet till undersökningen och syftet 
är att ge medlemsländerna jämförande data om 
elevers kunskaper i främmande språk och om 
språkundervisningen.

(PIRLS)
Progress in International 
Reading Literacy Study
En studie om läsförmågan hos elever i årskurs 4. 
Studien organiseras av The International Associa-
tion for the Evaluation of Educational Achieve-
ment (IEA) och syftet med den är bland annat 
att mäta och jämföra skillnader mellan länders 
skolsystem, försöka förklara och förstå trender 
och att beskriva och jämföra elevprestationer både 
nationellt och internationellt.

(PISA)
Programme for International 
Student Assessment
Ett OECD-projekt som har som syfte att undersöka i 
vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar 
till att femtonåriga elever är rustade att möta fram-
tiden när det gäller läsförmåga och kunskaper i ma-
tematik och naturvetenskap. (Förkortningen OECD 
står för Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling). 

(TIMSS)
Trends in International Mathe-
matics and Science Study
En studie av elevers kunskaper i matematik och 
naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Studien organise-
ras av IEA och har bland annat syftet att beskriva 
och jämföra elevprestationer nationellt och interna-
tionellt. Studien försöker också förklara och förstå 
trender inom och mellan länder.

TIMSS Advanced 
Den enda av IEA:s studier som riktar sig till gymna-
sieskolan. Studien mäter elevers kunskaper i avance-
rad matematik och fysik hos elever som går sista året 
i gymnasiet. Syftet är bland annat att beskriva och 
jämföra elevprestationer både nationellt och inter-
nationellt och att försöka förklara och förstå trender 
inom och mellan länder. Läs mer på: www.skolver-
ket.se/statistik-och-analys/internationella-studier.

För mer information
www.skolverket.se
www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationel-
la-studier.

Följ oss även på:
www.facebook.com/skolverket
twitter@skolverket.
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Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd 
och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Större delen av 
verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare 
inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd och smittskydd. 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Socialstyrelsens arbete.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen tar nu ett helhetsgrepp om 
barns och ungas hälsa och sociala förhållanden. 
Under 2013 kommer två rapporter att publi-
ceras som belyser de områdena ur ett befolk-
nings- och verksamhetsperspektiv. Myndighe-
ten publicerar regelbundet statistik om barn och 
ungas hälsa, insatser för barn och unga inom 
socialtjänsten samt öppna jämförelser av hur 
kommunerna arbetar med den sociala barn- och 
ungdomsvården. Särskilda uppföljningar och 
studier av barns och ungas förhållanden görs 
också. 

Socialstyrelsen har kartlagt hemlöshet. Vi har 
bland annat undersökt hemlöshet hos unga vux-
na som ofta har det svårt på bostadsmarknaden. 
Vi samordnar också ett arbete med förslag till 
en nationell strategi för sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, där information och annat 
stöd till ungdomar ska prioriteras.

Barns och ungas psykosociala och psykiska 
hälsa är viktiga arbetsområden för Socialsty-
relsen. Myndighetens senaste rapport om läget 
inom hälso- och sjukvården visar en fortsatt 
ökning av andelen unga som vårdas inom 
psykiatrisk slutenvård. Den visar också en liten 
minskning av andelen unga som vårdas för 
avsiktlig självdestruktiv handling även om det 
ännu är för tidigt att tala om en positiv trend. 

Vi arbetar även med att stödja och utveckla 
kunskap om förebyggande insatser till barn och 
unga som riskerar att utveckla allvarlig psykisk 
ohälsa. Vi tar fram vägledningar för elevhäl-
san och stöd till personer med ADHD. Sedan 
tidigare fi nns det nationella riktlinjer för vård 
vid depression och ångest och för psykosociala 
insatser vid schizofreni. 
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Ett annat viktigt område är stödet till place-
rade barn och unga. Socialstyrelsen arbetar på 
fl era sätt med normering, kunskapsstöd och 
utvecklingsinsatser för att barn som placerats 
i familjhem och på hem för vård eller boende 
(HVB) ska få ett gott stöd och möjligheter att 
utvecklas. Socialstyrelsen ansvarar också för 
handläggnings- och dokumentationssystemet 
Barns behov i centrum som är ett verktyg för 
att stärka barns och ungas ställning inom soci-
altjänsten. Socialstyrelsen arbetar på fl era olika 
sätt för att främja utvecklingen av ett evidens-
baserat arbete inom socialtjänsten. Ett exempel 
är öppenvården för barn och unga. 

Socialstyrelsen granskar alla hem för vård 
eller boende som tar emot barn eller unga. 
Inspektioner ska göras minst två gånger per år. 
Åtminstone en inspektion ska vara oanmäld. 
Två saker uppmärksammas särskilt: Hur vården 
planeras och följs upp samt barn och ungas rätt 
till delaktighet. Socialstyrelsen granskar också 
de särskilda ungdomshemmen där Statens 
institutionsstyrelse är huvudman. Vid inspek-
tionerna prioriterar vi samtal med barn och 
unga. Dels för att de unga ger information som 
används vid tillsynen, dels för att barnen och 
ungdomarna upplever att de kommer till tals 
och har infl ytande på den egna tillvaron. Vi har 
också tagit fram informationsmaterial till barn 
och unga som är placerade utanför hemmet.

Från och med sommaren 2013 kommer 
Socialstyrelsens tillsynsverksamhet att övergå 
till en ny inspektionsmyndighet inom vård- och 
omsorgsområdet som regeringen har beslutat 
att bilda.

För mer information
www.socialstyrelsen.se
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Statens folkhälsoinstitut har i uppdrag av regeringen att vara nationellt 
kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet, att 
följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom al-
kohol- och tobaksområdena. Barn och unga är en prioriterad grupp inom 
folkhälsopolitiken. 

Statens folkhälsoinstitut

Inom ramen för Nationell strategi för ett 
utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla har 
Statens folkhälsoinstitut genom fl era olika 
uppdrag fördelat 140 miljoner kronor till 21 
föräldrastödsprojekt, och 50 miljoner kronor 
till sex projekt i en tidigare satsning på lokal 
samverkan, för att främja barn och ungas 
hälsa. I samverkan med forskningslärosäten 
ska kommuner utveckla och utvärdera lokala 
strategier för föräldrastöd. Majoriteten av 
projekten samverkar med en rad andra kom-
muner vilket innebär att drygt 70 kommuner på 
ett eller annat sätt samverkar inom ramen för 
något av projekten. Två av regeringsuppdragen 
avslutades vid årsskiftet 2011/2012 medan 
övriga pågår till och med 2013. En slutsats från 
de avslutade regeringsuppdragen är att model-
len, med stimulansbidrag till en kommun i 
samarbete med ett universitet, har bidragit till 
att skapa en medvetenhet om att forskning kan 

komma till direkt praktisk nytta. Den kan bidra 
till att säkra kvalitet i kommunens arbete med 
barn och unga. 

Statens folkhälsoinstitut har tagit initiativ 
till fl era aktiviteter för att sprida kunskap 
och erfarenhet från projekten bland annat via 
forskarträffar, träffar för samverkansgrupper, 
årliga dialogforum, forskarseminarium och två 
nummer av Magasin föräldrastöd. Statens folk-
hälsoinstitut fi ck dessutom ett nytt regerings-
uppdrag i april 2012. Syftet med uppdraget är 
att intensifi era och säkerställa spridning av de 
kunskaper om föräldrastöd som man fått från 
de lokala föräldrastödsprojekten. Uppdraget
pågår under 2012 och 2013 och ska återredovi-
sas till regeringen den 28 februari 2014. I upp-
draget ingår att: genomföra regionala konferen-
ser, ta fram stödmaterial, utveckla och erbjuda 
utbildning i föräldrastödjande arbete, utarbeta 
en hälsoekonomisk analys för föräldrastöd och 
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utveckla arbetet med att följa genomförandet 
av strategin. Målgrupper är beslutsfattare, 
tjänstemän och praktiker i kommuner, landsting 
och ideella organisationer. Andra relevanta 
aktörer som är intresserade av frågan kan också 
ingå i målgruppen.

Studien Skolbarns hälsovanor har genomförts 
vart fjärde år sedan 1980-talets mitt och är en 
av få studier över barns och ungas hälsa över 
tid som fi nns i Sverige. Nästa undersökning 
ska genomföras hösten 2013. I studien ingår ett 
nationellt urval av elva-, tretton- och femtonår-
ingar. Resultaten används av Statens folkhälso-
institut för att följa utvecklingen av barns och 
ungas hälsa och de faktorer som påverkar den. 
Eftersom studien genomförs i ett 40-tal länder 
används resultaten även för att göra internatio-
nella jämförelser av barns hälsa, levnadsvanor 
och levnadsvillkor.

Temarapport barn
och unga 2013
I Statens folkhälsoinstituts regleringsbrev för 
2011 har regeringen gett myndigheten i upp-
drag att redovisa den långsiktiga utvecklingen 
av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. 
Vi ska också analysera tänkbara orsaker till 
förändringar i folkhälsan. Redovisningen ska 
fokusera på barn och unga. Uppdraget ska 
redovisas samtidigt med den avrapportering 
av den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan, 
sociala förhållanden ur ett befolkningsperspek-
tiv och miljöhälsa som Socialstyrelsen ansvarar 
för. Uppdraget ska redovisas våren 2013.
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Kampanjen TÄNK OM
Sedan 2010 samordnar Statens folkhälsoinsti-
tut tillsammans med Polisen, Systembolaget 
och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO 
informationsinsatsen TÄNK OM. Syftet med 
kampanjen är att minska minderårigas tillgång 
till alkohol. Satsningen handlar om att öka 
kunskapen och ge stöd till föräldrar när det 
gäller tonåringar och alkohol. Informationen tar 
bland annat upp hur tillgången till alkohol för 
minderåriga kan begränsas och att det är viktigt 
att föräldrar sätter gränser. Arbetet koncentreras 
till ett antal risktillfällen: Valborg, skolavslut-
ningar, festivaler, skolstart, halloween, höstlov 
och nyårsafton. Det är ofta då tonåringar gör 
sin alkoholdebut och dricker sig berusade.

Regeringen har även gett Statens folkhälso-
institut i uppdrag att ta fram ett kunskapsun-
derlag med en fördjupad analys kring innehåll, 
utformning och spridning av information till 
föräldrar till tonåringar när det gäller alkohol, 
narkotika, dopning och tobak (ANDT). Resul-
tatet ska utgöra ett underlag för utformning av 
information riktad till målgruppen med syftet 
att förmedla fakta, tips och argument för ett 
restriktivt förhållningssätt i frågor som rör 
föräldraskap, tonåringar och ANDT.

Myndighetssamverkan
för att förbättra barns rättigheter 
Statens folkhälsoinstitut ingår sedan fl era år 
tillbaka i olika samverkansgrupper för myndig-
heter som är fokuserade på implementeringen 
av FN:s konvention för barnets rättigheter. 
Arbetet handlar framförallt om informations-
utbyte och kraftsamling över myndighetsgrän-
serna kring frågor som handlar om barn och 
ungas rättigheter.

Barn i riskmiljöer
Statens folkhälsoinstitut har regeringens 
uppdrag att under Socialstyrelsens ledning och 
tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Landsting leda, samordna och stimulera till ett 
nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn 
i familjer med bland annat missbruk. Statens 
folkhälsoinstitut ska stödja kunskaps- och kva-
litetsutvecklingen när det gäller stöd till barn 
i riskmiljöer. Det kan exempelvis vara barn i 
familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa 
eller där det förekommer våld. För att genom-
föra det planerar Statens folkhälsoinstitut att ta 
fram kunskapssammanställningar och stödja 
lokala utvecklingsprojekt som är intressanta 
nationellt. Uppdraget pågår till hösten 2015.

År 2009 gav regeringen Statens folkhälsoin-
stitut i uppdrag att kartlägga det förebyggande 
arbete i kommunerna som är särskilt riktat 
till barn och ungdomar i olika risksituationer. 
Uppdraget var treårigt. Syftet med uppdraget 
var att skapa förutsättningar för jämförelser och 
verksamhetsutveckling i kommuner. Reger-
ingsuppdraget ska slutrapporteras hösten 2012.

Ett antal myndigheter, inklusive Statens 
folkhälsoinstitut, har till uppgift att redogöra 
för utvecklingen av olika indikatorer kopplade 
till ungdomspolitiken. De redovisas till både 
Ungdomsstyrelsen och Socialdepartementet. 
Indikatorerna som redovisas av Statens folk-
hälsoinstitut belyser ungdomars levnadsvillkor 
inom området hälsa och utsatthet, som är ett 
av fem huvudområden inom den nationella 
ungdomspolitiken. Statens folkhälsoinstitut 
belyser levnadsvillkor och hälsa för ungdomar 
i åldern 16–24 år. För alla indikatorer, utom för 
narkotikaanvändning, används nationella folk-
hälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV). Från 
HLV kan man även få ytterligare information 
som handlar om ungdomar och unga vuxna. 
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HLV samlas in av Statens folkhälsoinstitut och 
Sveriges landsting eller regioner. Den görs 
årligen med ett nationellt urval av 20 000 indi-
vider i åldern 16–84 år i hela Sverige. Urvalet 
är slumpmässigt. Frågorna i den nationella 
folkhälsoenkäten omfattar fysisk och psykisk 
hälsa, läkemedelskonsumtion, vårdkontakter, 
tandhälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhål-
landen, arbete och sysselsättning, arbetsmiljö, 
trygghet och sociala relationer.

Vetenskapligt stöd
och rekommendationer 
Under 2011 gav regeringen Statens folkhälso-
institut i uppdrag att utreda om och hur evi-
densgraderingssystemet GRADE kan användas 
för metoder på folkhälsoområdet, eller föreslå 
vilket annat evidensgraderingssystem som bör 
användas på folkhälsoområdet. Uppdraget ge-
nomfördes i samverkan med Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU) och Social-
styrelsen. Grundat på den analys som Statens 

folkhälsoinstitut gjorde i december 2011 har 
myndigheten föreslagit att GRADE ska använ-
das för värdering av det vetenskapliga stödet 
för insatser på folkhälsoområdet, tillsammans 
med ett system för rekommendationer. Sedan 
januari 2012 har Statens folkhälsoinstitut i 
uppdrag att utreda hur myndigheten kan införa 
tillämpningen av GRADE-systemet för ut-
värdering av vetenskapligt stöd för effektiva 
metoder och strategier på folkhälsoområdet i 
sin verksamhet. Myndigheten har även fått i 
uppdrag av regeringen att utreda och föreslå 
hur ett transparent system för utformning av re-
kommendationer för metoder och strategier på 
folkhälsoområdet kan utformas i samråd med 
Statens beredning för medicinsk utvärdering 
och Socialstyrelsen. Uppdragen ska slutredovi-
sas våren 2013.

För mer information
www.fhi.se
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Statens kulturråd eller Kulturrådet, är en myndighet under Kulturdeparte-
mentet som verkar för att alla i Sverige oavsett ålder, kön, funktionshinder 
eller bostadsort ska få tillgång till ett rikt kulturliv. Det gör man bland an-
nat genom att ge statligt stöd till konst- och kulturområdena teater, dans, 
musik, litteratur, konst, kulturtidskrifter, bibliotek samt museer och utställ-
ningar. Verksamhet för barn och unga prioriteras.

Statens kulturråd

Kulturrådet gör också en rad insatser för att 
främja barn- och ungdomskulturen genom att 
samla och sprida kunskap och information. Det 
sker via mässor och konferenser, den nationella 
webbplatsen Bolla, den årliga barnbokskatalo-
gen eller på andra sätt. Kulturrådet administre-
rar litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 
och stödet Skapande skola.

Webbplatsen Bolla
Bolla är en webbplats för barn- och ungdoms-
kultur som lanserades våren 2012. Bolla vänder 
sig i första hand till vuxna som arbetar med 
barn- och ungdomskultur och tipsar om barn- 
och ungdomsprojekt inom olika konstområden. 
Den innehåller nyheter om barn- och ung-
domskultur, måldokument, strategier, aktuell 
forskning och statistik. På Bolla fi nns också 
information om hur man kan söka pengar till 
barn- och ungdomsprojekt.

Skapande skola
Bidraget Skapande skola ska förbättra sam-
verkan mellan skolan och det professionella 
kulturlivet. Målet är att eleverna i grundskolan 
ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer 
och att deras möjligheter till eget skapande 
ska öka. Under 2010 och 2011 nåddes ungefär 
hälften av alla ungdomar i årskurs 7–9 av stöd 
inom ramen för Skapande skola.

Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne
Kulturrådet administrerar Litteraturpriset till 
Astrid Lindgrens minne (ALMA), världens 
största barn- och ungdomslitteraturpris. Priset 
har som mål att stärka och öka intresset för 
barn- och ungdomslitteratur i världen. En jury 
utser årligen en eller fl era mottagare nomine-
rade av organisationer runt om i världen.
Författare, illustratörer, berättare och läsfräm-
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jande arbete kan belönas. Priset inrättades av
Sveriges regering år 2002 och prissumman
är 5 000 000 kronor.

Bibliotek
Kulturrådet stödjer folkbibliotekens verksam-
het genom bidrag till läsfrämjande insatser.  
Folkbiblioteken är viktiga för att utveckla 
nya metoder för läsfrämjande och att sprida 
kunskap om läsning och litteratur för barn och 
unga. Folk- och länsbibliotek har ett nätverk 
som samarbetar runt utvecklingsfrågor. Läns-
biblioteken är ofta samordnare i projekt som 
kan involvera många län. 

Läsfrämjande
Kulturrådet stödjer fl era nationella projekt 
inom läsfrämjandeområdet: webbplatsen 
Barnens bibliotek, Barnbokskatalogen och den 
nationella omröstningen Bokjuryn där barn 
och unga röstar fram sina favoritböcker. År 
2010 inrättades också en Läsambassadör som 
ska driva debatt och fästa uppmärksamheten 
på läsfrämjande. Kulturrådet fördelar även 
bidrag till läsfrämjande insatser och ett bidrag 
till Sveriges kommuner för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur.

Kultursamverkans-
modellen
Kulturrådet fördelar statliga medel till kultur-
verksamhet i regionerna genom den så kallade 
kultursamverkansmodellen. Modellen innebär 
att landstingen eller regionerna i dialog med 
kommuner, kulturaktörer och civilsamhället 
arbetar fram en plan för hur länets invånare ska 
få tillgång till kultur. Planen är sedan underlag 
för en dialog med staten, där en viktig fråga är 
hur barn och ungas möjligheter att uppleva och 
utöva kultur ska utvecklas.

Kulturrådet har också möjlighet att stödja 
utvecklingsprojekt på de regionala kulturinsti-
tutionerna med inriktning på barn- och ung-
domskultur.

Trycksaker
Barnbokskatalogen presenterar ett urval, cirka 
260 titlar, av de barn- och ungdomsböcker som 
ges ut under året som vägledning och inspira-
tion för föräldrar, förskollärare, lärare, biblio-
tekarier och andra som möter barn och unga i 
arbetet eller vardagen.

För mer information
www.kulturradet.se
www.alma.se
www.bolla.se
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Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och 
unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig 
mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det 
gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om 
barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa ålders-
gränser för fi lm som är avsedd att visas för barn under femton år.

Statens medieråd

Myndigheten arbetar i stor utsträckning med 
att sprida information och riktar sig främst till 
nära-barn-professionella det vill säga lärare, 
skolledare, fritidsledare och socialtjänst med 
fl era. Syftet är att de ska sprida kunskapen 
vidare till den slutliga målgruppen som är barn 
under arton år. Målet är att öka barnens medie-
kunnighet och därmed stärka dem som med-
vetna medieanvändare. Myndigheten tar fram 
fakta om barns och ungas medieanvändning, 
mediesituation och upplevelser av medier med 
hjälp av aktuell forskning. Spridningen sker 
bland annat via myndighetens webbplats, där 
verktyg och material kan beställas kostnads-
fritt eller laddas ned. Myndigheten tar också 
initiativ till forskning. Det gäller till exempel 
undersökningsserien Ungar & Medier som ger 
ett grundläggande kunskapsunderlag för myn-
dighetens verksamhet.

Ungar & Medier 2012 
Nästa datainsamling i undersökningsserien 
Ungar & Medier kommer att ske hösten 2012 
och utförs av Statistiska centralbyrån. Då 
skickas sammanlagt sextusen enkäter ut till barn 
och unga i åldern 0–18 år samt till föräldrar 
till barn och unga i samma åldersintervall. Det 
kommer att vara första gången som Ungar & 
Medier täcker in hela åldersintervallet 0–18 år. 
Tidigare har undersökningen gällt barn och unga 
mellan två och sexton år samt föräldrar till barn 
i detta åldersintervall. Frågeformuleringarna har 
samordnats med svenska myndigheter och nord-
iska systermyndigheter som genomför liknande 
datainsamlingar. Resultatet av undersökningen 
delas upp i rapporterna Småungar & Medier 
(medieanvändningen hos barn upp till åtta år) 
och Ungar & Medier (medieanvändningen hos 
barn och unga mellan nio och arton år samt 
föräldrastudien). Lanseringen av rapporterna 
beräknas ske i början av 2013. 
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Ramverk för medie- och 
informationskunnighet
Unesco har tagit ett initiativ kring medie- och 
informationskunnighet med materialet Media 
and Information Literacy – Curriculum for 
Teachers, ett ramverk som riktar sig till lärare 
på den globala arenan. Unesco lyfter medie- 
och informationskunnighet som nödvändiga 
förutsättningar för ett fungerande demokratiskt 
samhälle. Ramverket sätter lärare som nyckel-
personer i detta arbete och betonar skolans roll 
i samhällsutvecklingen. I Sverige har Nordicom 
initierat ett samarbete kring Unescos initiativ 
mellan Statens medieråd, Skolverket, Svenska 
Filminstitutet och Svenska Unescorådet, och 
materialet översätts till svenska. Samarbetet 
fortsätter under 2013 och kommer då att vara 
inriktat på spridning av materialet i gemen-
samma och enskilda initiativ.

EU-samarbete 
Statens medieråd representerar Sverige i det 
europeiska nätverket Insafe. Det är ett samar-
bete mellan organisationer från ett 30-tal länder 
som alla arbetar för att sprida kunskap och 
öka medvetenheten om säkrare användning av 
internet bland barn och unga. 

Inom EU-samarbetet driver Statens medieråd 
ett nationellt Safer Internet Centre tillsam-
mans med Barnens rätt i samhället (BRIS). 
Projektet delfi nansieras av EU:s Safer Internet 
Programme.

Att fastställa
åldersgränser 
Framställningen i en fi lm som ska visas för 
barn under femton år vid en allmän samman-
komst eller en offentlig tillställning ska vara 
godkänd av Statens medieråd. Myndigheten 
beslutar om åldersgränser. Framställningen i 
en fi lm får inte godkännas för visning för barn 
under sju, elva eller femton år om den kan vara 
till skada för välbefi nnandet för barn i den aktu-
ella åldersgruppen. Under 2011 handlades 678 
granskningsärenden, varav 232 var långfi lmer, 
269 trailers och 177 kortfi lmer. 

För mer information
www.statensmedierad.se
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Statistiska centralbyråns (SCB) främsta uppgift är att förse kunder med 
statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. I huvudsak görs det 
på uppdrag av regeringen och olika myndigheter men kunderna kan även 
fi nnas inom det privata näringslivet och bland forskare.

Statistiska centralbyrån

SCB har producerat Barn- och familjestatis-
tik varje år sedan 2008. Statistiken innehåller 
bland annat uppgifter om barnens familjer, 
separation mellan föräldrar, ekonomiska förhål-
landen och föräldrarnas sysselsättning. Upp-
gifterna presenteras i Statistiska centralbyråns 
statistikdatabas och som webbartiklar på SCB:s 
hemsida. Statistiska centralbyråns statistikdata-
bas nås via www.scb.se

Statistiken gäller i första hand barn i åldrarna 
0–17 år men i många fall ingår även ungdomar 
upp till 21 år. Den huvudsakliga datakällan är 
Registret över barn och familjer, en bearbetning 
av Registret över totalbefolkningen (RTB). 
Utöver det registret används information från 
några av SCB:s urvalsundersökningar och 
från den totalräknade inkomststatistiken (IoT) 
för att spegla fl er aspekter av barn och ungas 
liv. Statistiken gäller huvudsakligen riket som 
helhet men en viss redovisning görs även för 
kommuner och län.

Fördjupande rapporter
Emellanåt ges specialpublikationer ut med för-
djupning inom olika ämnesområden. Den senaste 
rapporten på området är Barn, boendesegrega-
tion och skolresultat från 2007. Tidigare rap-
porter har tagit upp bland annat barnens tid med 
föräldrarna samt barnens och barnfamiljernas 
ekonomiska situation. Vissa rapporter fokuserar 
även på unga under 30 år, till exempel studien 
om ungdomars fl ytt hemifrån. Alla rapporter 
fi nns tillgängliga på SCB:s hemsida. 

SCB genomför sedan 2001 också Undersök-
ningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-
ULF) där tio till artonåringar själva får komma 
till tals. Statistiken visar hur barnen har det och 
hur de upplever sin vardag. Barnen får frågor om 
hur de mår, situationen i skolan, vad de gör på 
sin fritid samt relationen till kompisar, förälder, 
lärare och andra vuxna. Statistiken fi nns tillgäng-
lig i form av tabeller och i SCB:s databas. Är du 
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intresserad av den kan du gå in på www.scb.
se/barnulf. Där fi nns också rapporterna Barns 
sociala relationer, Barns fritid, Barns hälsa och 
Barns villkor och artiklar baserade på resultat 
från undersökningen.

Statistiska centralbyrån samordnar och leve-
rerar data till Max18 som är Barnombudsman-
nens statistikdatabas om barn och unga. Max 
18 gör det möjligt att följa upp hur barnkon-

ventionen genomförs i Sverige med data om 
barns levnadsvillkor som presenteras på lokal, 
regional och nationell nivå. Databasen nås via 
Barnombudsmannens hemsida.

För mer information
www.scb.se
www.scb.se/barnulf
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Ungdomsstyrelsen arbetar för att unga ska få tillgång till infl ytande 
och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap 
om ungas levnadsvillkor. Vi tar även fram kunskap om det civila 
samhällets villkor och utveckling. Ungdomsstyrelsen ger också stöd 
till föreningsliv, kommuner samt till internationellt samarbete.

Ungdomsstyrelsen

Kunskap om
ungas villkor
Under 2011 producerade Ungdomsstyrelsen 
tretton utredningar och rapporter. De viktigaste 
var Fokus 11 – En analys av ungas bostads-
situation, Ung idag 2011 och När var hur – om 
ungas kultur. Under 2012 publiceras bland 
annat Ung idag 2012 och Fokus 12 – en analys 
av unga med funktionsnedsättning. 

Ung idag är Ungdomsstyrelsens årliga sam-
manställning av indikatorer som beskriver 
ungas levnadsvillkor. Det är 17 myndigheter 
som bidrar med statistik och det fi nns 87 indi-
katorer. I Ung idag 2012 framkom bland annat 
att över en fjärdedel av Sveriges unga har låg 
ekonomisk standard. Bland unga ensamstående 
som har barn är det så många som 81 procent 
som har låg ekonomisk standard. Antalet unga 
som varit arbetslösa i mer än två år har ökat 
med 63 procent från 2010 till 2011. Utred-

ningen visar att förskrivningen av antidepres-
siva läkemedel till unga har ökat kontinuerligt. 
I rapporten framkommer även att det är många 
unga som är intresserade av samhällsfrågor och 
vill vara med och påverka lokalt.

I Fokus 11 redovisar vi statistik om ungas bo-
ende och en omfattande genomgång av tidigare 
forskning om unga på bostadsmarknaden. Fo-
kus 11 är en uppdaterad beskrivning av ungas 
bostadssituation som saknar tidigare motsvarig-
het. I Fokus 11 lämnar vi också förslag om hur 
ungas möjligheter på bostadsmarknaden kan 
förbättras. 

När var hur – om ungas kultur ger en fördju-
pad analys av ungas kulturutövande på friti-
den, hur mycket offentliga medel som går till 
utövandet samt förslag på framtida statistiska 
sammanställningar. I utredningen framkom-
mer att kultur är en mycket viktig del av ungas 
liv och att det är något många ägnar sig åt. 
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Det fi nns dock skillnader beroende på en rad 
bakgrundsfaktorer som kön, boende, sexuell 
läggning och sociala förhållanden. Vem som 
börjar utöva kultur och på vilka arenor är fort-
farande inte jämlikt. Området har inte varit så 
belyst tidigare och rapporten gav ny kunskap. 
Inte minst uppmärksammas skillnader mellan 
killars och tjejers kulturutövning och offentlig 
medelstilldelning. 

Förutom ovan nämnda rapporter producera-
des en rad skrifter inom Temagruppen Unga 
i arbetslivet. Temagruppen Unga i arbetslivet 
är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmed-
lingen, Ungdomsstyrelsen, Communicare, 
Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen, 
Sveriges Kommuner och Landsting. Temagrup-
pen samlar in och sprider erfarenheter från ar-
betsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska 
Socialfonden. I Unga som varken arbetar eller 
studerar – hur många är de och vad gör de 
presenteras en ny analysmodell för att beskriva 
unga mellan 16 och 25 år som varken arbetar 

eller studerar. I Det lönar sig En analys av 28 
arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska 
potential tittade Temagruppen bland annat på 
den ekonomiska nyttan av olika arbetsmark-
nadsprojekt.

Ungdomsstyrelsen har även i uppdrag att 
sprida kunskap om ungas villkor. Under 2012 
genomfördes spridningsuppdraget framför allt 
genom de utbildningsuppdrag som myndighe-
ten har fått i uppdrag av regeringen. De hand-
lade främst om att förebygga ungas sexuella 
exponering och exploatering på internet samt 
om att skapa mötesplatser som är öppna och 
tillåtande med särskilt fokus på unga homo- 
och bisexuella samt transpersoner. Under 2013 
kommer utbildningar även att anordnas kring 
unga, maskulinitet och våld och ungas levnads-
villkor och rättigheter. Från årsskiftet 2011/12 
har Ungdomsstyrelsen huvudansvaret för Myn-
dighetsnätverk för barn- och ungdomsfrågor 
där många av myndigheterna som presenterar 
sig i den här broschyren ingår.
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Stöd till föreningsliv, 
kommuner och interna-
tionellt samarbete
Ungdomsstyrelsen ska stödja kommunerna i 
deras ungdomspolitiska arbete. Under året ge-
nomfördes en kartläggning av Ungdomsstyrel-
sens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 
1997–2011 och en strategi för framtida insatser 
Från stat till kommun. Syftet med strategin är 
att förtydliga och öka effekten av Ungdomssty-
relsens stöd till kommunerna genom att bidra 
till ett kunskapsbaserat arbetssätt och stärka 
ungdomsperspektivet i kommunernas verksam-
het.

En av de viktigaste prioriteringarna var 
fortsatt utveckling av verktyget Lupp®, lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp® är en 
enkät för att kommuner, stadsdelar och regio-
ner ska kunna ta reda på hur ungas situation ser 
ut på ett enkelt sätt. Drygt hälften av Sveriges 
kommuner har någon gång genomfört Lupp. 
En annan prioritering var att hitta former för att 
stödja kommunerna i deras arbete för unga som 
varken är i arbete eller studier. 

Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att fördela 
statsbidrag till integrations-, jämställdhets-
och folkrörelseorganisationer samt till projekt. 
De väsentligaste bidragen är organisations-
och projektbidragen. Dessa går till ungdoms-
organisationer, organisationer bildade på etnisk 
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grund, kvinnors organisering samt organisatio-
ner för homosexuella, bisexuella, transsexuella 
eller personer med könsöverskridande identitet 
eller uttryck. År 2011 fördelades 255 782 673 
kronor i organisationsbidrag till 313 organisa-
tioner medan projektbidragen uppgick till
84 933 954 kronor och fördelades till 192 
organisationer.

Ungdomsstyrelsen är även nationellt kontor 
för EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. 
Inom ramen för programmet handläggs och 
beviljas bidrag till bland annat organisationer 
och kommuner för att ge unga människor möj-
lighet till internationella erfarenheter, öka deras 
samhällsengagemang och stötta ungdoms-

samarbeten inom EU. En av prioriteringarna 
i Ung och Aktiv i Europa är inkludering av 
unga med begränsade möjligheter. Syftet är att 
programmet ska vara tillgängligt för alla och 
att unga med särskilda behov ska kunna få mer 
stöd. Det kan handla om unga med sociala eller 
ekonomiska problem, att man har en funk-
tionsnedsättning eller en mindre bra hälsa, det 
kan också vara kulturella omständigheter eller 
geografi ska hinder.

För mer information
www.ungdomsstyrelsen.se
www.temaunga.se

Vem Gör Vad.indd   43Vem Gör Vad.indd   43 2012-12-07   14:50:382012-12-07   14:50:38



44

Valmyndigheten är den centrala valmyndigheten för val och ansva-
rar för att planera och samordna genomförandet av allmänna val och 
nationella folkomröstningar. Vid val till Sametinget har Valmyndigheten 
ett samordningsansvar. Valmyndigheten har dessutom ett uppdrag vid 
medborgarinititativ i EU.

Valmyndigheten

Inför ett val genomför Valmyndigheten insatser 
för att informera alla röstberättigade om när, 
var och hur de kan rösta. Valmyndigheten an-
passar även budskap och kanaler för att särskilt 
nå unga väljare. 

Oavsett om det är valår eller inte erbjuder 
Valmyndigheten lättillgänglig information på 
sin webbplats om hur valsystemet fungerar. 
Valmyndigheten har även information som är 
särskilt riktad till lärare i högstadiet och gym-
nasiet för att användas i undervisning om val 
till kommande generationer röstberättigade.

För mer information
www.val.se
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För mer information
om myndighetsnätverket

www.ungdomsstyrelsen.se/myndighetsnatverk
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Arbetsmiljöverket
www.av.se
www.av.se/teman/ung

Barnombudsmannen
www.barnombudsmannen.se
www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga
www.barnombudsmannen.se/max18

Datainspektionen
www.datainspektionen.se
www.krankt.se

Finansinspektionen
www.fi .se
www.ekonomi-smart.se
www.kollpacachen.se
www.konsumentverket.se/skola

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se

Handisam
www.handisam.se

Konsumentverket
www.konsumentverket.se
www.konsumentverket.se/skola
www.ekonomi-smart.se
www.kollpacashen.se
www.ungkonsument.se

Adresser

Kronofogden
www.kronofogden.se
www.kronofogden.se/Lararrummet.html

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
www.msb.se
www.msb.se/barn
www.msb.se/skola
www.msb.se/skola/isa
www.dinsakerhet.se
www.sakerhetspolitik.se

Rikspolisstyrelsen
www.polisen.se

Skolinspektionen
www.skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se/beo

Skolverket
www.skolverket.se
www.skolverket.se/statistik-och-analys/
internationella-studier
www.facebook.com/skolverket
twitter@skolverket

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Statens folkhälsoinstitut
www.fhi.se
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Statens kulturråd
www.kulturradet.se
www.alma.se
www.bolla.se

Statens medieråd
www.statensmedierad.se

Statistiska centralbyrån
www.scb.se
www.scb.se/barnulf

Ungdomsstyrelsen
www.ungdomsstyrelsen.se
www.temaunga.se

Valmyndigheten
www.val.se
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VEM GÖR VAD?
Myndighetsnätverk för barn- och ungdomsfrågor vill ge en bild av vad staten gör för barn och unga 
idag. I broschyren beskriver nitton myndigheter vad de gör för att förbättra barns och ungas livsvillkor.

© Myndighetsnätverk 2012 projektledare Anna Westin
text Myndigheternas egna texter

språkgranskning Emma Welander
grafi sk form  Christián Serrano

Den här broschyren kan laddas ned från www.ungdomsstyrelsen.se/myndighetsnatverk
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