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Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade 

ärende. 

Unga som varken arbetar eller studerar är en grupp som har särskilt stora svårig-

heter att etablera sig på arbetsmarknaden. År 2012 var cirka åtta procent av de 

unga i åldern 15-24 år i en sådan situation. Det behövs ett starkt och stabilt stöd 

för att underlätta för dessa unga på deras väg tillbaka till utbildning eller för att 

kunna ta steget in på arbetsmarknaden. Även andra faktorer, t.ex. den unges so-

cioekonomiska förutsättningar, påverkar risken att varken arbeta eller studera. Att 

ha befunnit sig i en sådan situation kan också medföra långsiktiga konsekvenser 

för möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Utredningens direktiv har varit att för gruppen unga som varken arbetar eller stu-

derar analysera:  

 Statistiska källor för att föreslå kvalitetssäkrade mått 

 Hur en bred samverkan kan åstadkommas 

 Vilka faktorer som kan bidra till att olika grupper unga varken arbetar eller 

studerar och särskilt undersöka om det finns strukturella faktorer som bi-

drar till att en stor andel av de unga är långvarigt utanför 

 Kartlägga och analysera det förebyggande arbetet och de samverkanspro-

jekt som riktas till målgruppen  

 

 Utredningen föreslår: 

 Indikatorer och uppföljning; en årlig indikator för att beräkna antalet unga 

som varken arbetar eller studerar, fördjupade analyser av ungdomars över-
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gång mellan skola och arbetsliv och komplettering av gymnasieuppfölj-

ningarna 

 Bättre kunskapsutveckling; Arbetsförmedlingens stöd till ungdomar som 

av särskilda skäl står långt ifrån arbetsmarknaden ska analyseras och kun-

skapsbaserade insatser ska främjas 

 Förstärk befintliga strukturer för samverkan; satsning på unga inom sam-

ordningsförbund (FINSAM), förtydligande möjligheten att samordna in-

satser till unga under 20 år utanför gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen 

ska prioritera samverkan kring unga och tillsätt en nationell samordnare 

för att främja samverkan kring unga 

 Rätt till utbildning för unga som inte hör till gymnasiesärskolans mål-

grupp; inför en rätt till gymnasial vuxenutbildning och anmälnings- och 

omprövningsrätt ska gälla alla elever i särskolan 

 

Utredningens förslag kommer huvudsakligen medföra temporärt ökade kostnader 

för staten med ca 100 miljoner under perioden 2015 – 2017. De ökade kostnader-

na föreslås finansieras med anslag. 

 

Landstinget anser det angeläget att arbeta vidare med och förverkliga de förslag 

som ges i utredningen. Unga är en viktig grupp där utbildning och arbete är 

grundläggande förutsättningar för att kunna leva ett bra och hälsosamt liv, delta i 

och bidra till länets utveckling. Att främja kunskapsutvecklingen för unga är vik-

tigt liksom fortsatt och utvecklad samverkan. I en förstärkt samverkan med flera 

aktörer kan Landstinget som en stor organisation i länet utgöra en aktör för att 

stödja och skapa möjligheter för de unga. 
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Sammanfattning 

Under senare decennier har ungdomars situation på arbetsmark-
naden förändrats. Ungdomars etableringsålder har ökat, arbetslös-
heten är högre och arbetsmarknad är mer instabil. Det är inte ovan-
ligt att ungas anställningar är kortvariga och tillfälliga. Kraven på 
utbildning har ökat. Unga har därmed svårare att ta sig in på arbets-
marknaden i dag. Unga som varken arbetar eller studerar är en grupp 
som har särskilt stora svårigheter att etablera sig på arbetsmark-
naden. År 2012 var cirka åtta procent av de unga i åldern 15–24 år i 
en sådan situation. Det behövs ett starkt och stabilt stöd för att 
underlätta för dessa unga på deras väg tillbaka till utbildning eller för 
att kunna ta steget in på arbetsmarknaden. För många kan det vara 
en lång och krokig väg tillbaka till utbildning eller för att få fotfäste 
på arbetsmarknaden. De ungdomar som har en gymnasieutbildning 
klarar sig relativt bra på arbetsmarknaden. De som avbryter eller 
aldrig påbörjar en gymnasieutbildning har däremot stora svårigheter. 
Även andra faktorer, t.ex. den unges socioekonomiska förutsätt-
ningar, påverkar risken att varken arbeta eller studera. Att ha be-
funnit sig i en sådan situation kan också medföra långsiktiga kon-
sekvenser för möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Utredningen ska enligt direktiven analysera olika statistiska källor 
som kan användas för att kartlägga gruppen unga som varken arbetar 
eller studerar och utifrån analysen föreslå kvalitetssäkrade statistiska 
mått. I uppdraget ingår även att analysera hur en bred samverkan 
kan åstadkommas. Utredningen ska även analysera vilka faktorer 
som kan bidra till att olika grupper unga varken arbetar eller stu-
derar och särskilt undersöka om det finns strukturella faktorer som 
bidrar till att en stor andel av dessa unga är långvarigt utanför. Slut-
ligen ska utredningen också kartlägga och analysera såväl det före-
byggande arbetet, inklusive samverkansprojekt, som specifika insatser 
som riktas till gruppen unga som varken arbetar eller studerar. 
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Mångfald av insatser, men bristande samordning 

Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan m.fl. erbjuder 
insatser till utredningens målgrupp. De unga som varken arbetar eller 
studerar är ofta prioriterade, både i den ordinarie verksamheten och 
i projekt. Såväl insatser som målgrupper är dock överlappande mellan 
olika aktörer. Ambitionsnivån varierar och det faktiska innehållet 
likaså. Kunskapen om resultat och effekter är också begränsad. Det 
är därför oklart hur väl insatserna passar de unga som har de största 
behoven. Dessa ungdomar får möta en mängd olika aktörer i olika 
typer av sammanhang. Insatserna är inte alltid samordnade mellan 
aktörerna. En ungdom kan under en tid delta i kommunala insatser 
för att kort därefter påbörja en statlig insats med liknande innehåll. 
Utöver dessa insatser kan den unge vara i kontakt med Försäkrings-
kassan eller andra myndigheter. Det finns ofta ingen som har en 
helhetssyn och ett sammanhållande ansvar för att de unga får ett 
individuellt anpassat stöd. Vidare kan utredningen konstatera att 
myndigheter har flera olika krav att samverka kring olika grupper 
av utsatta unga. Det finns dock ingen generell struktur för sam-
verkan i hela landet, den är organiserad olika. Samverkan kan fungera 
väl i vissa kommuner medan den kan utvecklas i andra. 

Uppföljningen av ungdomarna och kunskapen om insatser  
måste utvecklas 

I dag räcker inte arbetslöshet som ett mått för att analysera ung-
domars svårigheter på arbetsmarknaden. För att bättre kunna möta 
ungdomars behov av stöd och hjälp i övergången mellan skola och 
arbetsliv behöver kunskapen utvecklas. Det behövs ett bättre kun-
skapsunderlag som kan bidra till att förstå hur många unga som har 
svårigheter och vilka behov av stödinsatser som finns. I dag saknas 
sådan kunskap, såväl nationellt som lokalt. Bristen på sådan kun-
skap riskerar att medföra att politiska initiativ på området inte 
utformas på bästa sätt. Det behövs således regelbunden statistik om 
utredningens målgrupp och en fördjupad kunskap om olika grupper 
av ungdomar med etableringssvårigheter. 

Kunskapen om hur insatser till unga som varken arbetar eller 
studerar hjälper individer till arbete eller utbildning måste också 
utvecklas. För att kunna erbjuda insatser som hjälper den unge till 
arbete eller utbildning och som är anpassade till den enskildes 
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behov, behövs en förbättrad kunskapsbas om insatsernas innehåll 
och resultat.   

Utredningens förslag 

Unga som varken arbetar eller studerar – förslag på indikatorer 
och uppföljning 

Publicera en indikator årligen för att beräkna antalet unga  
som varken arbetar eller studerar  

Ungdomars svårigheter på arbetsmarknaden beskrivs vanligtvis utifrån 
indikatorn arbetslöshet. Under senare decennier har emellertid 
ungdomars situation på arbetsmarknaden förändrats i en rad avseen-
den. Det behövs därför ett utvecklat statistiskt underlag för att 
beskriva den grupp av unga som varken arbetar eller studerar. 
Statistiska centralbyrån ges därför i uppdrag att årligen redovisa an-
talet unga som varken arbetar eller studerar baserat på Arbets-
kraftsundersökningen. I och med detta införs en ny indikator i den 
svenska redovisningen för att beskriva ungas arbetsmarknadsstatus. 

Genomför fördjupade analyser av ungdomars övergång mellan skola 
och arbetsliv 

För att kunna möta ungdomars behov av stöd och hjälp i över-
gången mellan skola och arbetsliv behöver kunskapen fördjupas. 
T.ex. behövs mer kunskap om hur etableringsprocessen förändrats 
över tid för olika grupper av unga samt om regionala och lokala 
variationer avseende unga som varken arbetar eller studerar. Utred-
ningen föreslår därför att Ungdomsstyrelsen vart tredje år redovisar 
utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. 
Analyserna ska fokusera på de grupper som identifieras ha särskilt 
stora problem vid etableringen på arbetsmarknaden.  

Komplettera gymnasieuppföljningarna  

Statistiska centralbyrån gör regelbundet uppföljningar avseende 
ungas sysselsättning under perioden från gymnasieutbildningens 
slut och tre år efter. Utredningen kan emellertid konstatera att det 
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helt saknas uppföljningar för de unga som saknar gymnasieutbild-
ning och för de som avbryter en sådan utbildning. Utredningen 
föreslår därför att Statistiska centralbyrån utökar dessa uppfölj-
ningar till att även avse ungdomar som saknar gymnasieutbildning.  

Bättre kunskapsutveckling  

Arbetsförmedlingens stöd till ungdomar som av särskilda skäl står 
långt ifrån arbetsmarknaden ska analyseras 

Det är utredningens uppfattning att fler unga som varken arbetar 
eller studerar bör få stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. 
För att kunna erbjuda sådant stöd bör fler vara i kontakt med 
Arbetsförmedlingen. Utredningen har konstaterat att långt ifrån 
samtliga berörda är i kontakt med myndigheten. Utredningen be-
dömer att detta är ett problem och föreslår därför att Statskontoret 
ges i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av Arbetsförmed-
lingens verksamhet för att bedöma hur väl myndighetens insatser 
motsvarar målgruppens behov och förväntningar. 

Främja kunskapsbaserade insatser 

När unga söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet kan 
det innebära att kommunen inte enbart ger en insats i form av för-
sörjningsstöd. Kommunen har också rätt att både erbjuda eller 
kräva att den unge ska delta i en arbetsmarknadsrelaterad åtgärd. 
De flesta kommuner genomför olika former av arbetsmarknads-
relaterade insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar. 
Organiseringen av och innehållet i dessa insatser varierar. Utred-
ningen kan konstatera att det saknas kunskap hur dessa insatser 
påverkar de ungas möjlighet till etablering. Utredningen föreslår 
därför insatser som ska gynna en utveckling inom det kunskaps-
område som berör arbetsmarknadsinsatser för ungdomar med eko-
nomiskt bistånd. Dels föreslås att Socialstyrelsen ges i uppdrag att 
bygga ut Kunskapsguiden. Denna ska därmed utvidgas avseende 
det kunskapsområde som avser arbetsmarknadsinsatser för unga 
personer med ekonomiskt bistånd. Dels ska myndigheten ges i 
uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en studie av unga 
personer som deltagit i kommunala arbetsmarknadsrelaterade in-
satser i syfte att öka kunskapen om vilka insatser som är verk-
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samma för att hjälpa deltagarna till självförsörjning. I det fall tillräck-
ligt dataunderlag finns att tillgå ska myndigheten genomföra en 
sådan undersökning. Därutöver föreslår utredningen en finansiell 
satsning på 25 miljoner kronor årligen under åren 2015–2017 inom 
ramen för Överenskommelsen om en evidensbaserad praktik för god 
kvalitet inom socialtjänsten. Syftet med satsningen är att inom ramen 
för överenskommelsen stimulera en långsiktig hållbar utveckling 
avseende arbetsmarknadsinsatser för unga personer med ekonomiskt 
bistånd.  

Förstärk befintliga strukturer för samverkan 

Satsa på unga inom samordningsförbund (FINSAM) 

Samverkan kring och samordning av insatser till utredningens mål-
grupp kan utvecklas. Centrala aktörer som Arbetsförmedling, För-
säkringskassa och kommuner kan förbättra arbetet för att de ung-
domar som har störst behov ska få bättre stöd. Det finns dock inga 
samverkansstrukturer som är etablerade i hela landet, för utredning-
ens målgrupp. Utredningen bedömer att samordningsförbundens1 
verksamhet är en etablerad struktur som kan utvecklas och utvidgas 
för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv samverkan för unga 
som varken arbetar eller studerar. Vidare konstaterar utredningen 
att ungdomar från 16 år som varken arbetar eller studerar och är i 
behov av samordnade insatser tillhör samordningsförbundens mål-
grupp. Utredningen föreslår därför att unga som varken arbetar 
eller studerar särskilt ska uppmärksammas inom samordningsför-
bunden genom att särskilda resurser för ändamålet tillförs. Staten 
ska öka sin del av finansieringen med 60 miljoner kronor per år 
under perioden 2015–2017. 

Förtydligande av möjligheten att samordna insatser till unga under  
20 år utanför gymnasieskolan 

I dag sker kommunens medverkan i samordningsförbund vanligen 
inom ramen för socialtjänstens verksamhet. Ett stort gemensamt 
behov för unga som varken arbetar eller studerar är utbildningsin-
riktade insatser. Utredningen anser därför att utbildningssektorns 
                                                                                                                                                          
1 Förbund enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(FINSAM). 
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roll i den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser bör för-
tydligas. Förtydligandet bör vara kopplat till utredningens förslag 
om det kommunala aktivitetsansvaret som lämnades i delbetänkan-
det.2 Utredningen föreslår att skollagen förtydligas så att en kom-
mun inom ramen för sitt aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 
utanför gymnasieskolan kan träffa överenskommelse med landstinget, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att samverka i syfte 
att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. 

Arbetsförmedlingen ska prioritera samverkan kring unga  

Ungdomar som står särskilt långt från arbetsmarknaden har i många 
fall behov av stöd från fler än en myndighet. Arbetsförmedlingen är 
en central aktör vad gäller stödet till dessa unga. Myndigheten ska 
arbeta aktivt med denna grupp redan från första dagen i arbets-
löshet och tidiga insatser ska ges till unga med stort behov av stöd. 
Utredningen anser att det är av stor vikt att Arbetsförmedlingen 
utvecklar samverkan med andra aktörer kring de unga som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden och är i behov av samordnade 
insatser. Utredningen föreslår därför att Arbetsförmedlingen ska 
uppmärksamma denna grupp inom arbetet i samordningsförbund, 
enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabilite-
ringsinsatser. Därutöver föreslår utredningen att myndigheten ges i 
uppdrag att utveckla stödet till ungdomar som på grund av särskilda 
skäl står långt från arbetsmarknaden och är i behov av samordnade 
insatser genom utvecklad samverkan med kommuner och andra rele-
vanta myndigheter. Samverkan bör utvecklas inom ramen för sam-
ordningsförbundens verksamhet eller där så inte är möjligt direkt 
med berörda kommunala och andra myndigheter.  

Tillsätt en nationell samordnare för att främja samverkan kring unga 

Utredningen har konstaterat att det pågår en mängd olika insatser 
till målgruppen och det finns flera olika typer av krav på lokala och 
statliga myndigheter att samverka kring olika delar av målgruppen. 
Det finns dock ingen myndighet eller organisation som har ett hel-
hetsperspektiv och som driver frågorna framåt på nationell och 
lokal nivå. Det finns inte heller någon nationell överbyggnad som 
                                                                                                                                                          
2 SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun. 
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driver på utvecklingen kring ungdomsfrågor i samordningsförbundens 
verksamhet. Utredningen bedömer därför att det behövs en aktör 
som främjar att fler unga med sammansatta behov får ett samordnat 
stöd. Mot denna bakgrund föreslår utredningen att en nationell 
samordnare för att stimulera och stödja samordningsförbunden in-
satser till unga ska tillsättas under åren 2015–2017.  

Rätt till utbildning för unga som inte hör till gymnasiesärskolans 
målgrupp 

Inför en rätt till gymnasial vuxenutbildning 

En felaktig placering i särskolan kan få stora konsekvenser för en 
ung människas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Flera 
ändringar i lagstiftningen som ska säkerställa att barn och unga inte 
är felaktigt placerade i särskolan har gjorts på senare år. Trots dessa 
ändringar förekommer att barn och unga är felaktigt placerade i 
särskola samt att dessa felaktiga placeringar inte upptäcks och åt-
gärdas. Det finns alltså ungdomar som fullföljer utbildningen i 
gymnasiesärskolan trots att de inte hör till skolformens målgrupp. 
Denna grupp har i dag ingen rätt till utbildning på gymnasial nivå.  

Utredningen föreslår att det ska införas en rätt till gymnasial 
vuxenutbildning för elever som efter avslutad utbildning i gym-
nasiesärskolan konstaterats inte höra till gymnasiesärskolans mål-
grupp. Hemkommunen ska bli skyldig att skyndsamt pröva om en 
tidigare elev vid tidpunkten för begäran om prövning hör till gym-
nasiesärskolans målgrupp. Hemkommunens beslut i frågan ska kunna 
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Anmälnings- och omprövningsskyldighet ska gälla alla elever  
i särskolan 

Från den 1 juli 2013 infördes en förstärkt skyldighet att anmäla och 
ompröva särskoleplaceringar när det finns skäl att tro att en elev inte 
längre hör till grundsärskolans eller gymnasiesärskolans personkrets. 
De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas 
efter den 30 juni 2013.3 Utredningen bedömer att de nya reglerna 
om anmälnings- och omprövningsskyldighet bör tolkas så att de 

                                                                                                                                                          
3 Punkten 1 övergångsbestämmelserna till SFS (2012:109). 
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endast ska gälla för elever som påbörjar sin utbildning efter detta 
datum. Enligt utredningen talar starka rättssäkerhetsskäl för att 
även de elever som påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2013 ska 
omfattas av de nya reglerna. 

Utredningen föreslår därför att övergångsbestämmelserna ska 
ändras så att reglerna om anmälnings- och omprövningsskyldighet 
vid misstanke om felaktig särskoleplacering ska gälla för alla elever i 
grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, oavsett när de påbörjade 
utbildningen.  

Förslagens ekonomiska konsekvenser 

Utredningens förslag kommer att huvudsakligen medföra tempo-
rärt ökade kostnader för staten och vissa permanent ökade kost-
nader för kommunsektorn. Förslagen kan innebära ökade kostnader 
för staten med cirka 100 miljoner kronor årligen under perioden 
2015–2017. Det är främst ökade kostnader för en förstärkt satsning 
på unga i samordningsförbundens verksamhet. För den kommunala 
sektorn kan förslagen innebära ökade kostnader på cirka två miljoner 
kronor per år på grund av den föreslagna skyldigheten om rätt till 
utbildning för unga som efter avslutad utbildning inte hör till gym-
nasiesärskolans målgrupp. De ökade kostnaderna föreslås finansieras 
med anslag.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Utredningens förslag till författningsförändringar föreslås träda i kraft 
den 1 januari 2015. Övergångsbestämmelser bedöms inte vara nöd-
vändiga.  
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10. Statensinstirurionsstyrelse
11. Hjelpmedelsinsrirutet
12. Myndigheten fdr handikappolirisk samordning, Handisam
13. Arvsfondens kansli
14. Barnombudsmannen
15. Inspekrionen fi;r socialforsdkringen
16. Sratskontoret
17. Statistiskacentralbyrln
18. Statens skolverk
19. Statensskolinspektion
20. Specialpedagogiska skolmyndigheten
21. Centrala studiesrddsnamnden
22. hstirurer for framridssrudier
23. Diskrimineringsombudsmannen
24. Ungdomsstyrelsen
25. Arbetsfbrmedlingen
26. Svenska ESF-rldet
27. Institutet for arbetsmarknads- och urbildniogspolitisk uwardering

(IFAU)

Remiss
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28. Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen
29. Uppsala universiret, Narionalekonomiska institutionen
30. Uppsala universitet, Uppsala Center for Labor Str.rdies (UCLS)

31. Stockholms universitet, Insritutet fdr social forskning (SOFI)

32. Umel universitet, IniIitu!ionen for tilliimpad utbildningsvetenskap
33. Karolinska Institutet, Insritutionen f6r kvinnors och barns hdlsa

34. Linn€universitetet, Insrirurionen for socialt arbete

35. Malmo hogskola, Instirutionen for hrlso- och valferdsstudier

36. Borlinge kommun
37. Eskilstuna kommun
38. Falkenbergskommurr
39. Fagersta kommun
40. Gagnef kommun
41. Gislaveds kommun
42. Gotlands kommun
43. Goteborgs kommun
44. Halmsrads kommun
45. Helsinborgs kommun
46. Hudiksvalls kommun
47. Hibo kommun
48. Jiinkopings kommun
49. Kramfors kommun
50. Kungsors kommun
51. Kopings kommun
52. Landskrona kommun
51. Malmii kommun
54. Mora kommun
55, Motala kommun
56. Norbergs kommun
57. Sala kommun
58. Sandvikens kommun
59. Skinnskattebergskommun
60. Sotends kommun
61. Stockholms kommun
62. Sundsvalls kommun
6J. Sf,ters kommun
6,f. Siilvesborgskommun
55. Tranis kommun
66. Trelleborgs kommun
67. Vlinersborgskommun
68. Visteris kommun
69. Odesh6gs kommun
70. Ostersunds kommun
71. Srockholms lans landsting
72. LandstingetBlekinge
73. LandsringerJdnkitping
74. Jimtlands lins landsting
75. Norrbotrenslandsting
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76. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

/7. Nerverket fiirSveriges samordniogsfdrbund
/8. SamordningsfbrbunderActiwsPitei
/9. Samordningsfbrbundet Botkyrka
80. Samordningsforbundet Jemtlands lin
81. SamordningsforbundetMittSkine
82. SamordningsforbundetRAR
83. Samordningsforbundet Samspelet

84. Samordningsforbundet i Siidertiilje
85. Samordningsforbunden Vastra Giitaland
86. Samordningsforbundet Viistra M?ilardalen

8/. Samordningsf6rbundet OstraSodertorn
88. VixjoSamordningsforbund
89. Akademikerforbundet,SSR
90. Communicare
91. Folkbildningsrldet
92. Folkuniversitetet
93. Friskolornasriksforbund
94. ForeningenSverigessocialchefer
95. Handikappforbunden(HSO)
96. Landsorganisationen i Sverige (LO)
97. Landsridet fijr Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

98. Lika Unika
99. Lirarlorbundet
1oo. Lerarnas Riksforbund
101. Natverket Unga for Tillganglighet
102. Rektorsakademien
103. Riksfdrbundet fbr barnets rirt i samhdllet (BRIS)

104. Riksforbundet for social och mental h?ilsa (RSMH)

105. Redda barnen
106. Riirelsefolkhogskolornas int re'seorganisation
107. Stockholms stadsmission
108. Svenska folkhogskolans l:irarforbund (SFHL)
109. Svenskr Niringsliv
I 10. Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)

111. Sveriges skolkuratorers forening
I 12. Sveriges skolledarfiirbund
1 13. Sveriges vlgledarforening
114. Tjenstemennens centralorganisation (TCO)

Remissvaren i tre exemplar pi papper ( varav ett original) ska ha kommic

in till Utbildningsdeparlem€ntet, 103 33 Stockholm senast den 30

januari 2014. Svaren bcir auen lf,mna, per e-po't och i ett formar som

man kan kopiera textav.nitt frln, r.ex. iVordFormat eller reckenlisbar

PDF, till uregistrator(dregerinsskansliet'se med hanvisning till
diarienummer.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter pi fiirslagen i

utredningen.



Myndigheter under regeringen it sklldiga att svara pl remissen. En
myndighet avgdr dock pi egec ansvar om den har nigra synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har n6gra synpunkter, riicker
det att svaret ger besked om detra.

F6r andra remissinstanser innebiir remissen en inbjudan att lamna
synpunkter.

Rid om hur remissytrranden urformas firns i Starsridsberedningens
promemotia Sotara pd remiss - hwr och oarf6r (SB PM 2003:2). Den kan
himtas frSn Regeringskansliets webbplats q1ry;9gg!4g9L99.

Eva Lenberg
Rirtschef

Kopia till

Riksdagens urredningst jiinst

Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 1-11 

Tid: 2014-01-07, kl 09:00-10:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 9 

Dnr 

LJ2013

/1524 

Remiss: Unga som varken, arbetar eller studerar – 

statistik, stöd och samverkan, SOU 2013:74 
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade remiss.  

 

Vid ärendets behandling meddelar Socialdemokraterna att de 

avser att återkomma i ärendet vid landstingsstyrelsens 

sammanträde. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att ställa sig bakom utredningens förslag till åtgärder och 

godkänna bifogat yttrande som svar till 

Utbildningsdepartementet.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 




