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Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga 

som varken arbetar eller studerar 

(U 2015:06) 

 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2017 

Utvidgning av uppdraget 

Regeringen beslutade den 25 juni 2015 att tillsätta en utredare 

som ska fungera som samordnare för unga som varken arbetar 

eller studerar (dir. 2015:70). Enligt direktiven ska utredaren 

främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, 

landsting och organisationer på nationell, regional och lokal 

nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. 

Utredaren får nu ett mer preciserat uppdrag att lämna förslag 

till hur ett fortsatt samordnat stöd till de aktörer som arbetar 

med att stödja unga som varken arbetar eller studerar bör vara 

utformat, hur det bör bemannas och hur det bör följas upp. Stö-

det ska integreras som en ordinarie verksamhet på en befintlig 

myndighet. Stödet ska vara långsiktigt och i uppdraget ingår att 

föreslå hur och vid vilka tidpunkter som verksamheten ska ut-

värderas. I uppdraget ingår också att redovisa de kostnadsmässi-

ga konsekvenserna av förslagen utredaren lämnar. Förslagen 

ska utformas så att kostnaderna ryms inom de 10 miljoner kro-

nor som finns avsatta under anslag 12:3 inom utgiftsområde 17 

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Utredaren ska vid 

behov lämna författningsförslag. Redovisningen av denna del 

av uppdraget tidigareläggs och ska i stället lämnas senast den 

13 oktober 2017 i en särskild promemoria.  
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Ett mer samordnat stöd för unga som varken arbetar eller 

studerar 

Ansvaret ligger på många aktörer och behöver samordnas 

Arbetet för att stödja unga som varken arbetar eller studerar 

präglas av bristande samordning och ansvaret ligger på många 

olika aktörer. Flera tidsbegränsade stödfunktioner som i dag 

arbetar med sådana unga, t.ex. Samordnaren för unga som var-

ken arbetar eller studerar, Temagruppen för unga i arbetslivet, 

som finansieras av svenska ESF-rådet (europeiska social-

fonden) och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt 

Pluginnovation upphör i slutet av 2017 eller under 2018. Stöd-

funktionerna har bidragit till att öka kunskapen om unga som 

varken arbetar eller studerar, om arbetssätt och metoder för att 

möta gruppen och har utvecklat statistiken avseende denna 

grupp. Stödfunktionerna har också gett konkret stöd till kom-

munernas arbete med denna grupp unga.  

Behov av fortsatt stöd lyfts fram både i det delbetänkande 

som Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar 

har lämnat (SOU 2017:09) och i Statens skolverks årsredo-

visning för 2016. I svar på den enkät om det kommunala 

aktivetetsansvaret som Samordnaren för unga som varken 

arbetar eller studerar och SKL genomförde 2016 efterfrågar 

många kommuner stöd från nationella myndigheter i form av 

hjälp med erfarenhetsutbyte mellan kommuner och kompetens-

utveckling för att bättre kunna stödja olika delar av ungdoms-

gruppen. Kommunerna uttrycker även behov av löpande stöd i 

form av vägledning och råd för att genomföra nya insatser och 

åtgärder samt stöd med uppföljning av individers resultat. Två 

tredjedelar av de kommuner som svarat på enkäten ser också 

behov av att bedriva uppsökande arbete även mot unga i åldern 

20–25 år. 

Ett stöd som integreras i en befintlig myndighet 

För att främja att unga som varken arbetar eller studerar erbjuds 

likvärdigt stöd i hela landet och att fler unga kvinnor och unga 

män ska kunna etablera sig behövs ett fortsatt och utvecklat 
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stöd till de aktörer som möter dessa unga. Det behövs en funk-

tion som tillvaratar det arbete som har genomförts och som 

fortsätter att stödja arbetet som görs i exempelvis kommuner 

och landsting.  

Utredaren får nu ett mer preciserat uppdrag att lämna förslag 

till hur ett fortsatt samordnat stöd till de aktörer som arbetar 

med att stödja unga som varken arbetar eller studerar bör vara 

utformat, hur det bör bemannas och hur det bör följas upp. Stö-

det ska integreras som en ordinarie verksamhet på en befintlig 

myndighet. Stödet ska vara långsiktigt och i uppdraget ingår att 

föreslå hur och vid vilka tidpunkter som verksamheten ska ut-

värderas. I uppdraget ingår också att redovisa de kostnads-

mässiga konsekvenserna av förslagen samordnaren lämnar. För-

slagen ska utformas så att kostnaderna ryms inom de 10 miljo-

ner kronor som finns avsatta under anslag 12:3 inom utgifts-

område 17 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken. Utreda-

ren ska vid behov lämna författningsförslag. Vid utförande av 

uppgiften att svara för ett samordnat stöd är utgångspunkten att 

verka över sektors- och politikområdesgränser. Uppgiften är att 

ge verksamhetsnära råd och processtöd, ha ett ansvar för att ta 

fram, samla och sprida kunskap om unga som varken arbetar 

eller studerar, erbjuda kompetensutveckling till aktörer samt 

arbeta strategiskt för att främja målgruppens etablering i arbets- 

och samhällslivet.  

Genomförande och redovisning av uppdraget 

Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren föra en dialog 

med relevanta myndigheter och aktörer. I arbetet ska bl.a. de 

erfarenheter som hittills har vunnits inom ramen för Delega-

tionen för unga och nyanlända till arbete (Dua) tas i beaktande. 

Uppdraget att lämna förslag i fråga om samordnat stöd ska 

enligt nu gällande direktiv (dir. 2015:70) lämnas den 28 feb-

ruari 2018. Redovisningen av denna del av uppdraget tidigare-

läggs och ska i stället lämnas senast den 13 oktober 2017 i en 

särskild promemoria. Om utredaren finner att det finns behov 

av att lämna ytterligare förslag kring samordnat stöd, utöver 

förslaget om stöd som ska integreras som en ordinarie verk-
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samhet på en befintlig myndighet, får utredaren göra det i slut-

betänkandet.  

 

 

(Utbildningsdepartementet) 

 


