
 
 
 
Yttrande SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan, Dnr: U2013/1189/UC 

Stockholms Stadsmission har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet Ungdomar 

utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun SOU 2013:13. 

Stockholms Stadsmission lämnar härmed följande synpunkter.  

Stockholm Stadsmission kan utifrån erfarenheter av organisationens olika sociala och 

utbildnings verksamheter som riktar sig till unga konstatera att stora delar av 

delbetänkandets slutsatser och förslag är viktiga och att ett förtydligande rörande stat och 

kommuners ansvar för ungdomar utanför gymnasieskolan behövs. Samtidigt ser Stockholms 

Stadsmission tveksamheter i utredningens slutsatser vad gäller finansiering och 

ansvarsfördelning mellan arbetsförmedlingen och kommunerna. 

I delbetänkandet finns flera förslag som syftar till att ungdomar utanför gymnasieskolan ges 

tillfälle till antingen utbildning eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, i förlängningen arbete. 

Stockholms Stadsmission ställer sig positivt till delbetänkandets ambitioner men önskar 

understryka att i en samhällsutveckling, som också delbetänkandet pekar på, där kraven från 

arbetsmarknaden på den enskilde ständigt höjs måste utbildning alltid vara en prioriterad 

insats för den som saknar gymnasieutbildning eller motsvarande.  

Stockholms Stadsmission ser det som mycket viktigt att den så kallade 

folkhögskolesatsningen fortsätter och att kursen förlängs. Vidare menar vi att möjligheten 

också för deltagare under 18 år att antas till folkhögskolans allmänna kurs (vilken erbjuder 

möjlighet att erhålla allmän behörighet för studier vid högskolan) bör stärkas och förenklas så 

att folkhögskolorna har möjlighet att ta emot yngre deltagare. Det kan gälla individer som 

varit en del av folkhögskolesatsningen men även unga som har behov av folkhögskolans 

pedagogik och miljö. Folkhögskolan borde alltså kunna ge reguljär, behörighetsgivande 

utbildning för fler unga under 18 år. Utredningens förslag avseende kommunal 

vuxenutbildning för unga kan vad gäller motiveringarna också omfatta folkhögskolan. 

Stockholms Stadsmission menar vidare att delbetänkandets förslag rörande kommunernas 

strukturerade arbete med ungdomar utanför gymnasieskolan för att inte bli bara ytterligare 

dokumentation i ett register tydligare bör kopplas till allokering av resurser och ytterligare 

forskning kring berörda ungdomars behov och förutsättningar. Utan adekvata åtgärder 

riskerar gruppen unga utanför gymnasieskolan att utgöra kärnan av långtidsarbetslösa 25 

åringar om tio år.  
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