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Remiss: Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74) 
 
Utredningen föreslår flera olika åtgärder som kan kategoriseras under rubrikerna statistik, 
stöd och samverkan  för unga som varken arbetar eller studerar. De flesta föreslagna åt-
gärderna avser dock inte typiska rättsfrågor, t.ex. förslaget att skapa ett bättre statistiskt 
underlag för att kunna spåra sådan ungdomsarbetslöshet. 
 
Lagändringarna som föreslås är endast några enstaka paragrafer. Förslaget att lägga till 
några meningar till 14 § förordningen (2007:130) med instruktion för Arbetsförmedlingen 
innebär att Arbetsförmedlingen särskilt ska samverka med Försäkringskassan, Arbetsmil-
jöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga 
resurser inom rehabiliteringsområdet. Arbetsförmedlingen ska i samma syfte samverka 
med Försäkringskassan, kommun och landsting enligt lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser: ”och härvid särskilt uppmärksamma ungdomar 
som på grund av särskilda skäl står långt från arbetsmarknaden och är i behov av samord-
nade insatser.” 
 
Juridiska fakultetsnämnden har inga invändningar mot detta tillägg som från ett rättsligt 
perspektiv är tydligt och ändamålsenligt och i enlighet med utredningens uppdrag och 
slutsatser.  
 
Författningsförslaget innebär också flera ändringar i skollagen (2010:800). Den första är 
tillägget av 30b § 2 kap: 
 

30 b § En hemkommun får inom ramen för sitt ansvar enligt 30 a § träffa överens-
kommelse med landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att sam-
verka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen 
ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt be-
stämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får 
kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 
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Som synes innebär denna ändring en möjlighet för kommunerna att träffa sådana över-
enskommelse, men ingen skyldighet. Juridiska fakultetsnämnden har inga invändningar 
mot denna ändring som är ändamålsenlig utifrån utredningens uppdrag och slutsatser.  
 
Nästa ändring är tillägget 7a § 18 kap: 
 

7 a § Efter begäran av en före detta elev som avslutat sin utbildning i gymnasiesärsko-
lan ska hemkommunen skyndsamt pröva frågan om den före detta eleven hör till gym-
nasiesärskolans målgrupp vid tidpunkten för prövningen. Hemkommunen ska besluta 
att den före detta eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp om en utredning vi-
sar det. Den före detta eleven har då enligt 20 kap. 19 § andra stycket rätt att delta i 
vuxenutbildning på gymnasial nivå. En begäran om prövning ska lämnas in till hem-
kommunen inom fem år från det att den före detta eleven avslutat sin utbildning i gym-
nasiesärskolan. 

 
Tillägget är en positiv förstärkning av den individuella studentens rättigheter, särskilt när 
det gäller potentiella felbedömningar av studenternas kapacitet. Femårstidsrymden ger  
också uttryck för en lämplig balans mellan studentens behov och kommunens möjlighet 
att kunna ompröva beslut. Föreslagen om tillägg till 19 § 20 kap.  och 12 § 28 kap är nöd-
vändiga och återspeglar rätten som skapats genom 7a §.  
 
I stort medför lagförslaget en förbättring för att kunna handskas med målgruppen, unga 
som varken arbetar eller studerar.  
 


