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Om en ny ungdomspolitik
(Utbildningsdepartementet, PM 2013-07-18)
Promemorian ger uttryck för en hög ambitionsnivå vad gäller utvecklingen
inom ungdomspolitikområdet. Statskontoret ser dock vissa oklarheter och
möjligheter till ytterligare förbättringar, vilka anges under nedanstående
rubriker.

Behov av ytterligare konsekvensanalyser och prioriteringar
I promemorian anges det vara viktigt att förändra attityder och att utforma
samhället så att alla ungdomar kan bli delaktiga och inkluderas utifrån sina
olika förutsättningar, önskemål och behov. Departementet påtalar också
vikten av ett aktivt internationellt ungdomspolitiskt arbete och samordning
mellan olika sektorer. Promemorians förslag förväntas vidare kunna bidra
till bland annat ökad sysselsättning, minskat utanförskap samt förbättrad
integration och jämställdhet. Statskontoret ställer sig tveksam till om sådana
ambitiösa strävan är realistiska utan kostnadsökningar för stat och andra
aktörer. Mot denna bakgrund hade det varit önskvärt med mer utförliga
konsekvensanalyser och kostnadsanalyser i promemorian. Det är vidare
generellt svårt att få genomslag i tvärsektoriella frågor och det skulle därför
kunna vara mer effektivt att fokusera på ett mindre antal områden i taget än
att arbeta brett inom många områden.

Behov av mer konkreta förslag
Statskontoret saknar resonemang om hur en ökad representation av ungdomar i folkvalda församlingar och strukturer för samverkan mer konkret
ska kunna uppnås. Detsamma gäller för det Ungdomspolitiska rådets förutsättningar att infria ställda förväntningar. Rådet beskrivs som viktigt för
att främja ungdomspolitikens genomslag på alla områden. Detta kräver ett
väl fungerande råd, med engagerade deltagare som har faktiska möjligheter
att påverka bland annat kommuners, myndigheters och organisationers
verksamheter. Enligt vår bedömning framstår denna organisatoriska lösning
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som potentiellt framgångsrik, men utgör samtidigt ingen garanti för att
ungdomspolitiken får ett kraftigt genomslag.

Möjligheter till ytterligare förbättringar av
uppföljningssystemet
Statskontoret ser positivt på den utveckling och förenkling av indikatorerna
i uppföljningssystemet samt de uppföljningar och utvärderingar av ungdomspolitikens insatser och uppföljningssystem som aviseras. I ett av promemorians underlag, Ett effektivare uppföljningssystem för den nationella
ungdomspolitiken (Statskontoret 2010:25), föreslogs dock också en överföring av de inblandade myndigheternas arbete med indikatorerna till SCB.
Det hade varit önskvärt att promemorian hade förhållit sig även till detta
förslag, alternativt att rapportens analys kan ligga till grund för den fortsatta
beredningen i frågan.
Vad gäller statistisk redovisning föreslås i promemorian en uppdelning på
kön och ålder samt om möjligt på inrikes respektive utrikes födda och
utländsk bakgrund. Dessa variabler är högst relevanta, men kan med fördel
kompletteras med uppgifter som exempelvis föräldrarnas socioekonomiska
situation där så är möjligt och relevant.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing och utredare Christofer Lundin, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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