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Unga som varken arbetar eller studerar – statistik,
stöd och samverkan (SOU 2013:74)
Statskontorets övergripande ställningstagande
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur arbetet med unga som varken
arbetar eller studerar kan utvecklas. I huvudsak redovisar utredningen förslag av två slag. Dels pekar utredningen på ett behov av att förbättra kunskapsläget om den berörda målgruppen och föreslår olika åtgärder i detta
syfte. Dels lämnar utredningen förslag som är tänkta att förbättra samverkan
mellan olika aktörer som arbetar med insatser riktade till unga som varken
arbetar eller studerar.
Vad gäller den första typen av åtgärder anser Statskontoret att utredningen
på ett övertygande sätt visar att det behövs ett bättre kunskapsunderlag som
kan bidra till att förstå hur många unga som har svårigheter med anledning
av att de varken arbetar eller studerar och vilka behov av stödinsatser som
finns. De problem som den berörda målgruppen kan konfronteras med är
angelägna att hantera enligt vår mening. Vi delar utredningens syn att det är
väsentligt att de politiska initiativen på området utformas på bästa sätt,
liksom att det torde krävas bättre kunskaper – såväl nationellt som lokalt –
för att bättre kunna möta ungdomars behov av stöd och hjälp i övergången
mellan skola och arbetsliv.
Mot denna bakgrund tillstyrker Statskontoret utredningens förslag om att
Statistiska centralbyrån årligen ska publicera en indikator för att beräkna
antalet unga som varken arbetar eller studerar. Vidare föreslår utredningen
att regeringen bör initiera en rad uppföljnings- och utredningsuppdrag, vilka
föreslås ges till Statistiska centralbyrån, Ungdomsstyrelsen, Socialstyrelsen
m.fl. Statskontoret är överlag positivt till de föreslagna uppdragen, som
framstår som väl motiverade.
Beträffande den andra typen av åtgärder – behov av ökad samverkan –
konstaterar utredningen att det redan pågår en mängd olika insatser riktade
till unga som varken arbetar eller studerar och att det också finns flera olika
typer av krav på lokala och statliga myndigheter att samverka kring olika
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delar av målgruppen. Enligt utredningen finns det dock ingen myndighet
eller organisation med helhetsperspektiv, som driver frågorna framåt på
nationell och lokal nivå, och heller inte någon nationell överbyggnad som
driver på utvecklingen kring ungdomsfrågor i samordningsförbundens verksamhet. Mot denna bakgrund menar utredningen att det finns behov av ökad
samordning av de insatser som görs och av en generell struktur för samverkan i hela landet. Bland annat föreslår utredningen att en nationell samordnare bör tillsättas för att främja samverkan kring unga.
Statskontoret är tveksamt till lämpligheten i att redan nu genomföra utredningens olika förslag avseende ökad samverkan. Enligt vår mening finns
skäl att avvakta med att införa ytterligare (kostsamma) samverkansåtgärder
tills dess att kunskapsläget – i linje med utredningens eget, ovannämnda
förslag – om målgruppens behov har förbättrats. Det faktum att det redan,
som betänkandet visar, förekommer ett stort antal insatser – även avseende
samverkan – riktade till unga som varken arbetar eller studerar talar enligt
vår mening också för att problemens lösning möjligen inte bara bör sökas i
ytterligare offentliga åtgärder.

Förslagen om uppdrag till Statskontoret
Utredningen föreslår i två fall att Statskontoret bör ges i uppdrag att genomföra utredningsinsatser. Dels att genomföra en fördjupad analys av Arbetsförmedlingens verksamhet för att bedöma hur väl myndighetens insatser
motsvarar behov och förväntningar hos unga som varken arbetar eller studerar. Dels att på såväl organisatorisk som individuell nivå följa upp och utvärdera den förstärkning av den finansiella samordningen som utredningen
föreslår i syfte att underlätta för den berörda målgruppen.
Statskontoret är berett att åta sig de föreslagna utredningsuppdragen, som
skulle ligga väl inom ramen för vår verksamhet. Lämpligheten i att ge dessa
uppdrag till Statskontoret, och huruvida behoven av dem är mer angelägna
än andra utredningsinsatser, får dock i sådana fall prövas i Regeringskansliets reguljära process för bedömning av lämpliga uppdrag till Statskontoret.

Utredningens finansieringsförslag
Utredningen redovisar förslag som leder till ökade kostnader för staten,
motsvarande cirka 100 miljoner kronor årligen under perioden 2015–2017,
vilka med utredningens syn på den fortsatta utvecklingen dessutom till mer
än hälften kan komma att permanentas därefter. Därtill föreslås vissa permanent ökade kostnader för kommunsektorn, vilka av utredningen bedöms
uppgå till cirka två miljoner kronor per år. De ökade kostnaderna för staten
föreslås av utredningen ”finansieras med anslag”, medan kommunsektorns
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ökade kostnader föreslås finansieras av staten ”i enlighet med finansieringsprincipen”.
Diskussioner om finansiering i offentlig verksamhet brukar i allmänhet
handla om två olika frågor. Den ena är ur vilka källor medlen för verksamheten ska hämtas – bör det ske genom allmänna skatter, genom avgifter i
verksamheten eller genom en kombination av dessa två? Den andra frågan
är hur medelstilldelningen till den berörda verksamheten ska gå till – bör
den ske genom att berörd myndighet (eller motsvarande) tilldelas anslag
över statsbudgeten, genom att myndigheten disponerar avgiftsintäkter eller
genom en kombination av dessa två?
Enligt 14 § kommittéförordningen (1998:1474) ska en kommitté föreslå en
finansiering om förslagen i betänkandet medför kostnadsökningar och
intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting. Med finansiering
avses i detta fall givetvis den första av ovannämnda frågor, dvs. ur vilka
källor medlen för verksamheten ska hämtas. Såvitt vi kan se svarar dock
utredningen endast på den andra av frågorna ovan, alltså hur medelstilldelningen till den berörda verksamheten ska gå till. Någon analys av hur föreslagna kostnadsökningar ska finansieras redovisas således inte i betänkandet. Motsvarande kritik framförde vi för övrigt även i vårt yttrande över
utredningens delbetänkande Ungdomar utanför gymnasieskolan (SOU
2013:13).

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing samt utredare Svante Eriksson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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