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Viktiga insatser för ungas etablering
I februari 2018 lämnade Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt
slutbetänkande. Betänkandet har inte skickats på remiss, men Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) anser att regeringen bör hantera flera av förslagen redan nu.

Utred möjligheterna till ekonomisk ersättning inom det kommunala aktivitetsansvaret

Det bör tillsättas en utredning om ekonomisk ersättning till unga inom det kommunala
aktivitetsansvaret. Frågan har varit aktuell under lång tid och kommunerna behöver få
klarhet i hur de ska kunna ge unga ersättning när de deltar i insatser inom ramen för
aktivitetsansvaret.
Bygg ut och tillgängliggör betygsdatabasen Beda

För att underlätta arbetet med att identifiera och analysera vilka unga som saknar
fullföljda gymnasiestudier måste den nationella betygsdatabasen Beda byggas ut och
göras tillgänglig kostnadsfritt för kommunerna. Registret bör också kunna användas i
samband med planering och antagning för den kommunala vuxenutbildningen.
Samla in nationell statistik om skolfrånvaro

Skolverket bör få i uppdrag att samla in och redovisa statistik över elevernas frånvaro
i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Det finns ett tydligt
samband mellan skolnärvaro och att klara kunskapskraven samt fullfölja utbildningen.
Det är viktig att följa ogiltig såväl som giltig frånvaro. Utredningen föreslår att
Skolverket ska genomföra en förstudie för att inrätta ett system för inrapportering och
redovisning av nationell statistik, men SKL anser att det inte är ett tillräckligt
långtgående.
Inför rådgivande vägledningssamtal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

SKL anser att det ska införas en skyldighet för rektorer i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan att erbjuda de elever som riskerar att inte slutföra sin utbildning ett
rådgivande vägledningssamtal. Det bör även gälla elever som riskerar att slutföra sin
utbildning på ett nationellt program utan att erhålla en gymnasieexamen. Under
samtalet får eleven information om utbildningsmoment som saknas, studiealternativ
inom och utanför gymnasieskolan samt om det kommunala aktivitetsansvaret.
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Inför återrapporteringskrav om kommunala aktivitetsansvaret

Ett särskilt återrapporteringskrav om det kommunala aktivitetsansvaret föreslås
skrivas in i Skolverkets regleringsbrev för att mer systematiskt följa utvecklingen
inom området.
Inrätta nationell etableringssamordnare för unga med funktionsnedsättning

SKL ställer sig bakom förslaget i utredningen att inrätta en nationell samordnare med
uppdrag att driva på arbetet för stärkt etablering bland unga med funktionsnedsättning.
Att samordna insatser och aktörer över politikområden och myndighetsgränser är
viktigt för att förbättra övergången mellan utbildningsformer och till arbetslivet.

SKL inbjuder till en dialog med regeringen om hur vi tillsammans ska kunna
underlätta ungas etablering dels genom att se till att fler fullföljer en utbildning dels
genom andra samhällsinsatser. Inom flera av områdena ovan förs redan ett
konstruktivt samtal kopplat till inrättande av ett nationellt kunskapscentrum mot
studieavbrott där SKL, Skolverket och andra myndigheter kan arbeta samlat och mer
strategiskt.
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