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Mot bättre vetande 

Om Stockholms stads uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år 

Tarja Leppänen & Annika Michelson Thorngren 

Sammanfattning 

I denna studie undersöks följderna av en revisionsrapport kring det kommunala uppföljningsansvaret i 

Stockholms stad. I rapporten, som är från 2009, ger stadens revisorer rekommendationer för hur 

arbetet med att följa upp ungdomar 16-19 år kan effektiviseras. Revisorerna anser bland annat att 

kommunstyrelsen bör utarbeta ett förslag till kommunfullmäktige om hur innebörden av det 

kommunala uppföljningsansvaret kan förtydligas. Revisorerna påpekar vidare att det finns behov av 

att utveckla samverkansformer mellan olika aktörer för att ungdomarna ska kunna erbjudas mer än 

enbart utbildning. Detta är vad ungdomarna i dagsläget erbjuds, genom Gymnasieslussen, men ingen 

söker aktivt upp de individer som tackar nej till utbildning eller inte nås.  

Studiens resultat visar att kommunstyrelsen inte följt revisorernas rekommendation om att ge 

fullmäktige underlag för ett förtydligande. Vidare framkommer att det kommunala 

uppföljningsansvaret från och med 1 januari 2011 överförts till den nystartade 

Arbetsmarknadsnämnden. Vilka följder detta får för arbetet med ungdomarna, om det innebär några 

förändringar eller förbättringar enligt revisionens rekommendationer, ger studien inte svar på då 

ansvariga politiker valt att inte medverka. Genom intervjuer med två borgarrådssekreterare 

framkommer att det saknas målformuleringar och visioner för arbetet med det kommunala 

uppföljningsansvaret. Det finns heller inga resurser avsatta för arbetet i stadens budget 2011-2013.                                                                                                          

Nyckelord/Keywords 

det kommunala uppföljningsansvaret, ungdomar, utbildning, utanförskap, samhällskostnader, tidiga 

insatser, samverkan. 

 

 

 



 

 

Abstract 

This study examines the impact of an audit on the responsibility of municipal monitoring in the city of 

Stockholm. The report, which dates from 2009, gives the city auditor’s recommendations for how the 

process of following up youths between the ages of 16-19 can be streamlined. The auditor’s consider 

among other things that the city should prepare a proposal for the city council about the meaning of 

the municipal monitoring responsibility and how it can be better clarified. The auditor’s also observed 

that there is a need to develop forms of collaboration between the participants so that the youths could 

be offered more than just education. This is what the youths are currently being offered by 

Gymnasieslussen, however no one is actively searching out those individuals who either turn down the 

education or were not possible to contact. 

 

The results of this study demonstrate that the city has not complied with the auditor’s recommendation 

to give the council the foundation for a clarification. Furthermore, it appears that the responsibility of 

municipal monitoring was transferred from January 1, 2011 to the newly created Labour Council. The 

study does not answer questions as to what effects this has on the working with youths and it is 

unclear if changes and improvements could occur in accordance with the audit recommendations. 

Interviews which were conducted with two vice-Mayors found that a lack of goal formulation and 

vision exists regarding the responsibility of municipal monitoring. In addition there are no resources 

allocated for such work in the city’s budget from 2011-2013.  

  

Key words: Municipal monitoring responsibility, youths, education, social exclusion, costs, early 

intervention, collaboration.  
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Inledning/Introduction 

Varje år ”försvinner” flera hundra ungdomar i Stockholm utan att någon är skyldig att försöka hitta 

dem. De är mellan 16 och 19 år, går inte i skolan och ingen vet egentligen vad de gör. Stockholms stad 

har ett ansvar – det kommunala uppföljningsansvaret – för dessa ungdomar. Ansvaret innebär att 

ungdomarna regelbundet ska följas upp för att kunna erbjudas individuella åtgärder (Skollagen, 1 kap., 

18§). Stadsdelsförvaltningarna menar att de inte aktivt kan söka upp ungdomarna om det inte finns en 

anmälan till socialtjänsten om att de far illa. De hävdar vidare att det uppsökande ansvaret ligger hos 

Utbildningsnämnden, som via Gymnasieslussen lyckas kontakta en del för att erbjuda dem 

utbildningsplatser. Frågan är bara vad som händer med de ungdomar som Gymnasieslussen inte lyckas 

kontakta eller de som tackar nej till utbildning?  

 

Gymnasieslussen ser till att stadsdelarna varje år får en lista med namnen på de ungdomar som inte 

nås med utbildning. På så sätt får varje stadsdel veta exakt vilka ungdomar i den egna stadsdelen som 

är aktuella för uppföljningsansvaret. År 2009 var det 550 ungdomar. Vem följde upp dem? 

 

Det talas mycket om kvalitetssäkring och kvalitetsgarantier i kommunens olika verksamheter. I två på 

varandra följande revisionsrapporter år 2005 och år 2009 får kommunen kritik för bristande arbetssätt 

och rutiner vad gäller det kommunala uppföljningsansvaret. Man pekar på att ungdomar ”faller mellan 

stolarna”. 

Vi ser goda möjligheter att komma till rätta med den bristfälliga uppföljningen. Kunskapen finns och 

aktörer inom kommunen finns redo att ta sitt ansvar, det som saknas är politiska beslut. Varför dröjer 

besluten? Är det en kostnadsfråga? Finns det någon vilja från samhället att se till att unga inte 

fortsätter falla mellan stolarna? Finns det någon som bryr sig?  

 

Val av problemområde 
I Skollagen slås fast att kommunerna har ett uppföljningsansvar för ungdomar upp till och med 19 år. 

“En hemkommun skalI löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte 

fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola 

eller motsvarande utbildning är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 

åtgärder.” (Skollagen, 1 kap., 18§) 

 

Skolverket konstaterar i en rapport (2006) att det finns brister i kommunernas uppföljning av elever i 

grundskolan och att antalet ungdomar som hamnar utanför skolsystemet ser ut att öka. Vi menar att det 

förmodligen finns ett mörkertal, att fler ungdomar än kommunerna känner till är “osynliga”. De 

varken studerar eller arbetar, vilket kan få långtgående negativa effekter på såväl individ- som 

samhällsnivå. 

 

Det kommunala uppföljningsansvaret har varit föremål för flera studier under de senaste tjugo åren. 

Gemensamt för de undersökningar vi tagit del av är att samtliga konstaterar att det finns betydande 

brister i kommunernas sätt att hantera uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år. En tidigare studie 

visar (Michelson Thorngren & Leppänen, 2010), likt flera andra, att Stockholms stadsdelar inte ser det 

som sin uppgift att aktivt söka upp ungdomar om det inte sker via anmälan till socialtjänsten. Det ska 

med andra ord finnas misstanke om att en ungdom far illa innan man söker upp och erbjuder åtgärder. 

Stadsdelarna har samtidigt ett övergripande befolkningsansvar och ska arbeta med uppsökande 

verksamhet och tidiga insatser för barn och ungdomar. Fältassistenterna ska, enligt styrdokumenten, 

kartlägga och analysera ungdomarnas situation och ge förslag till åtgärder. Ungdomar 16-19 år som 
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varken studerar eller arbetar borde därmed vara en angelägen grupp för dem.  

 

I en rapport från Stadsrevisionen (DNR 420-158/2009) om det kommunala uppföljningsansvaret i 

Stockholms stad framgår att det finns betydande brister inom det nuvarande systemet som gör att 

ungdomar riskerar att falla mellan stolarna. Rapporten tar upp flera faktorer till detta, såsom otydlig 

styrning och därmed otydlig ansvarsfördelning, bristande rutiner och samverkan mellan olika 

kommunala aktörer. Om det inte är klargjort vad uppföljningsansvaret innefattar och om det saknas 

mål och styrdokument, vem tar ansvar då?  

 

Revisionsrapporten (2009) slår fast att det finns god kännedom om antalet ungdomar som står utanför 

gymnasieskolan. Stadsdelarna får information från Gymnasieslussen om de ungdomar de inte lyckats 

nå och de ungdomar som inte vill studera. I maj 2009 var det 550 ungdomar som omfattades av 

stadens uppföljningsansvar, enligt revisionens rapport. 

 

Revisionsrapporten (2009) menar att en del förbättringar skett sedan den tidigare rapporten (DNR 

420/01-05) men lyfter fram ett antal viktiga faktorer för det fortsatta förbättringsarbetet. Ansvaret för 

den uppsökande verksamheten är fortfarande oklar. Vad det kommunala uppföljningsansvaret ska 

innefatta har inte klargjorts av fullmäktige. I dagsläget är det enbart Gymnasieslussen som följer upp 

och redovisar det kommunala uppföljningsansvaret till utbildningsnämnden.  

 

Att utbildningsnämnden ansvarar för uppföljningen är en kvarleva från tidigare lagstiftning om att 

erbjuda utbildning till skillnad från att som nu erbjuda lämpliga individuella åtgärder (DNR 420-

158/2009). Nämndens uppdrag är begränsat till att erbjuda just utbildning, vilket uppenbarligen inte 

passar alla ungdomar. Vår uppmärksamhet dras till eftersläpande politiska ställningstaganden. Lagen 

om uppföljningsansvar förändrades men de kommunpolitiska besluten som skulle möjliggöra 

förändrade arbetssätt och rutiner låter vänta på sig. Frågan är i högsta grad politisk och borde ha en 

framstående plats i kommunfullmäktiges agenda.  

 

Vi menar att en växande grupp unga människor lever i en riskzon i det svenska samhället. Unga som 

hamnar utanför är utanför länge, riskerar långvarigt bidragsberoende och marginalisering (Angelin, 

2009). Utan en strukturerad och konsekvent kartläggning av vad varje enskild individ är sysselsatt 

med löper samhället en risk, en uppenbar risk för att en växande grupp ungdomar lever utan 

sysselsättning i vardagen, utan skyddsnät och utan att vara efterfrågade.  

 

Brister i uppföljningen får samhällsmässiga och individuella konsekvenser. Samhällsmässiga i form av 

ökade kostnader i samband med bl.a. försörjningsstöd, minskade skatteintäkter och slöseri med 

mänskliga resurser samt risk för missbruk och ökad kriminalitet. Enligt nationalekonom Ingvar 

Nilsson (2010) är kostnaderna dessutom underskattade. Han talar om en isbergseffekt vad gäller 

värdering av priset på utanförskap.  

Konsekvenserna på individnivå är svåra att överblicka och att betrakta som en tragedi i varje enskilt 

fall. På så sätt omvandlas ett samhällsansvar till ett individproblem. Unga människor riskerar att slås 

ut, att aldrig komma in i ett arbetsliv som kräver allt mer och högre utbildning. Hur hänger det här 

ihop? Vem tar ansvar för följderna? Är samhället ens intresserat av att försöka hitta dem? Hur 

tillvaratas kunskapen, som t.ex. revisionsrapporter, Skolverkets rapporter samt ett antal studier, i en 

organisation som Stockholms stad? 

I vår profession som studie- och yrkesvägledare kommer vi med stor sannolikhet att möta dessa 

människor, som ungdomar, unga vuxna eller som vuxna. Vi menar att risken finns att de tappat tron på 

inte bara sig själva, utan också på samhället och att vägen tillbaka kan bli lång och kostsam, för såväl 

individen som samhället. Något som enligt vår uppfattning går att förebygga genom bl.a. politiska 

beslut och fördelningsmässiga prioriteringar. 

Studien vänder sig till medborgare och beslutsfattare som ser vikten av tidiga insatser för att förebygga 

att ungdomar hamnar i utanförskap. Lagen om kommunens uppföljningsansvar är ett viktigt redskap 

för att motverka att unga ställs utanför samhället och arbetsmarknaden.  
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Antagande 
Det är tänkbart att denna studie resulterar i ett konstaterande att det inte skett några förtydliganden 

beträffande ansvarsfördelning av det kommunala uppföljningsansvaret. Ett antagande är att 

stadsdelsförvaltningarna inte har förändrat sina rutiner och att vi kommer att få ta del av ett antal olika 

förklaringar som motiv till att förtydliganden inte ansetts nödvändiga.  

 

Förförståelse 
I en tidigare studie undersökte vi hur Stockholms stad hanterar uppföljningsansvaret för ungdomar 16-

19 år som står utanför gymnasieskolan. Vi ställde åtta frågor till de 14 stadsdelsförvaltningarnas 

direktörer via mail i syfte att ställa svaren mot rådande styrdokument. Studien visar att ungdomar som 

i Stockholm stad står utanför gymnasieskolan i de flesta fall inte kan vänta sig att någon från 

kommunen söker upp dem. Bakom den bristfälliga uppföljningen, visade det sig, ligger otydlig 

styrning och oklar ansvarsfördelning.  

 

Vi har båda erfarenheter från vårt privatliv som föranleder oss att undersöka hur ansvariga på 

samhällsnivå ser på dessa ungdomars situation.  

 

Syfte 
Vi vill studera hur några personer uppfattat följderna av revisionsrapporten (DNR 420-158/2009) som 

behandlar det kommunala uppföljningsansvaret i Stockholms stad. 

 

Forskningsfrågor 
Vilka åtgärder, anser studiens informanter, har vidtagits för att förtydliga vad det kommunala 

uppföljningsansvaret innebär? 

 

Vilka nya rutiner och arbetssätt har informanterna uppfattat till följd av revisionens (DNR 420-

158/2009) slutsatser? 

 

Hur beskriver informanterna de ungdomar som inte nås till följd av bristerna i det kommunala 

uppföljningsansvaret?  

 

Avgränsningar 
Vår ursprungliga avsikt var att undersöka konsekvenserna av det bristande uppföljningsansvaret även 

på individnivå. Den tanken har vi övergett. Anledningen är att det finns relativt mycket forskning om 

effekterna av arbetslöshet, fattigdom och andra exkluderande företeelser. Det kan också vara svårt att 

få tag på de ungdomar/intervjupersoner som krävs. Med hänsyn tagen till studiens format fokuserar vi 

därför på att enbart undersöka uppföljningsansvaret på en strukturell nivå.  

Vi kommer inte heller att undersöka hur alla delar i revisionsrapporten (DNR 420-158/2009) följts upp 

utan fokuserar på det som gäller det kommunala uppföljningsansvaret i Stockholms stad. Vi skulle 

också ha kunnat titta närmare på hur den nya Skollagen som börjar gälla den 1 juli 2011 kan komma 

att påverka de aktuella ungdomarnas situation och följderna för kommunens arbete med det 
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kommunala uppföljningsansvaret. Vår bedömning är dock att det skulle bli antaganden och 

spekulationer och därför lämnar vi det som ett ämne för kommande studier att granska efter att lagen 

trätt i kraft. 

 

Kunskapssyn 
Vår värdegrund utgår ifrån en människosyn och syn på samhället där alla är inkluderade. Den bygger 

på allas lika värde, möjligheter och rätt att skapa sig ett meningsfullt liv. Olikheter ska inte innebära 

risk för utslagning. Individer har olika förutsättningar men vi vill se ett samhälle där alla har en plats, 

oavsett bakgrund och förutsättningar. Samhället har ett speciellt ansvar för att unga ska känna 

delaktighet och ha framtidstro. Vi menar att unga människor har olika sätt, men lika rätt att utvecklas 

till vuxna med tilltro till både sig själva, till sin framtid och till samhället. 

Vi vill se ett samhälle som tar del av forskning och studier och lär av dem, ett kunskapsbaserat 

samhälle. Revisioner, studier och rapporter som är resultat av samhällets egna institutioner för 

utvärdering och granskning, är värdefulla instrument.   

 

Begrepp 
I studien definieras det kommunala uppföljningsansvaret; en bestämmelse som ålägger kommunerna 

att hålla sig informerade om hur ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt, som inte fyllt 20 

år, är sysselsatta i syfte att erbjuda dem individuella åtgärder (Skollag 1985: 1100, 1Kap., 18§). 

Formuleringen trädde i kraft den 1 juli 2005. I vissa studier benämns uppföljningsansvar med 

informationsansvar, det är dock samma lag som avses. Ett begrepp som förekommer i studien är 

ungdomsgarantin, den omfattar ungdomar 20-25 år och är ett aktiveringsprogram som förutsätter att 

ett samarbetsavtal tecknats mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. 
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Bakgrund 

Under rubriken bakgrund har vi samlat det som ligger till grund för studiens resultat. Inledningsvis 

följer en redogörelse för hur det kommunala uppföljningsansvaret kommit att se ut som det gör idag. 

Vi tittar närmare på tre rapporter från Skolverket, en från 2002 och en från 2006 samt den senaste från 

2011. Studierna har fokus på hur Sveriges kommuner valt att tolka och genomföra det kommunala 

uppföljningsansvaret. Länsstyrelsen i Stockholms län har i sin rapport, En väg in – flera vägar ut, 

(2011) beskrivit brister i hur uppföljningsansvaret hanteras. De ger också sin syn på hur arbetet skulle 

kunna fungera mer effektivt.  

 

Vi redogör kortfattat för konsekvenserna för ungdomar i utanförskap enligt en avhandling från Lunds 

universitet (2009) och en rapport från professor Mats Trondman m.fl (2008). Därefter finns en 

beskrivning av hur Stockholms stad är organiserat och hur uppföljningsansvaret administreras. Vidare 

följer en presentation av revisionsrapporten (DNR 420- 158/2009) som granskat hur Stockholms stad 

hanterar uppföljningsansvaret.  

Vår tanke med att lyfta fram dessa rapporter och studier är att visa på den stora mängd kunskap som 

sedan länge finns om hur kommuner, i det här fallet Stockholm stad, lever upp till det i Skollagen 

reglerade uppföljningsansvaret.  

 

Det kommunala uppföljningsansvaret 
Här följer en beskrivning av hur det kommunala uppföljningsansvaret regleras och hur det tolkats i 

Sveriges kommuner generellt. Avsnittet inleds med en kort tillbakablick.  

Uppföljningsansvaret var fram till år 1992 tydligt reglerat i Skollagen, en bestämmelse om en 

hemkommuns skyldighet att hålla sig informerad om hur ungdomar mellan 16 och 20 år var 

sysselsatta.  

 

 ”Hemkommunen har skyldigheter enligt andra stycket 

(uppföljningsansvar) 

i fråga om ungdomar som har lämnat grundskolan eller 

motsvarande utbildning men som ännu inte har fyllt 18 år. Ansvaret 

omfattar dock inte ungdomar som avses i 19 §. 

Genom skolstyrelsen skall hemkommunen hålla sig underrättad om 

hur ungdomarna är sysselsatta. Har de inte stadigvarande sysselsättning 

genom studier i gymnasieskolan eller fast anställning eller 

på annat sätt, skall hemkommunen själv eller genom andra erbjuda 

dem personlig studie- och yrkesvägledning samt kurser, praktik eller 

annan liknande verksamhet.” (Skollagen, 3 kap. 18 §) 

 

Efter 1992 blev kommunerna ålagda att erbjuda utbildning på ett specialutformat eller individuellt 

program till de ungdomar som inte antagits till ett nationellt program och till de ungdomar som 

avbrutit studierna. 

 

 ”… 

13 § Varje kommun är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i 

form av specialutformade program eller individuella program för 
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de ungdomar i kommunen som avses i 1 § och som inte har tagits in 

på något nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning 

eller har avlagt International Baccalaureate (IB). Detsamma 

gäller den som tagits emot på ett nationellt program i gymnasieskolan 

eller till en likvärdig utbildning men som har avbrutit 

utbildningen där. …” (Skollagen, 5 kap.13§) 

 

På uppdrag av regeringen genomförde Skolverket år 2002 en studie om vad de ungdomar gjorde som 

valt att inte gå i gymnasieskola. Uppdraget omfattade också att undersöka vilka åtgärder kommunerna 

erbjudit ungdomarna för att de skulle studera på gymnasieskola.  

 

Skolverkets rapport år 2002 
Skolverket (2002) konstaterar att det råder stora brister i kommunernas ansvarstagande beträffande det 

kommunala uppföljningsansvaret. Man menar att det i ett antal kommuner inte funnits uppe till 

diskussion och att det i vissa kommuner visat sig att man inte känner till rådande bestämmelser. 

Vidare att det i ett stort antal kommuner funnits interna oklarheter om hur ansvaret fördelas och att de i 

ytterst få kommuner funnit ansvaret dokumenterat. 

Studien beskriver behovet av samverkan som en väsentlig del för att kunna utföra 

uppföljningsansvaret. Samverkan mellan olika utbildningsanordnare, olika skolformer, sociala 

myndigheter och Arbetsförmedlingen lyfts särskilt fram. Även samverkan mellan kommunens 

skolväsende och de fristående grund- och gymnasieskolorna påtalas. Skolverket menar att ungdomar 

riskerar att ”falla mellan stolarna” till följd av bristande samverkan. 

Studien (Skolverket 2002) visar att kommunerna tolkat uppdraget olika. De flesta kommunerna 

saknade handlingsplaner och rutiner för hur uppföljningen skulle ske. Arbetet med ungdomarna visade 

sig vara beroende av om någon person inom kommunen engagerade sig i frågan om uppföljning 

snarare än på systematiskt uppföljningsarbete. Skolverket (2002) konstaterar att lagstiftningen var 

otydlig och att kommunernas olika sätt att tolka sitt uppdrag fått konsekvenser för ungdomarna. Små 

konsekvenser för de ungdomar som haft förutsättningar att slutföra sina gymnasiestudier och stora för 

de som på olika sätt varit i behov av stöd för att påbörja, genomföra och slutföra en utbildning. 

Skolverket ger exempel på vilka de ungdomar är som fått ta stora konsekvenser; de som saknar 

behörighet till gymnasiestudier, de med kunskapsluckor, de som har eller har haft sociala insatser och 

de som saknar egen drivkraft att skaffa sig och slutföra en utbildning. 

I studien redovisas vad de elever gjorde som lämnade grundskolan våren 2001 men som inte återfanns 

på gymnasieskolan hösten 2001. Uppgifterna grundar sig på 659 ungdomar från olika kommuner. Av 

tabellen nedan framgår att en betydande andel av ungdomarna var arbetslösa, fanns på 

behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller var på annat sätt omhändertagna. 

 

 Huvudsaklig verksamhet Andel (%) 

Studerade på annan utbildning i Sverige  26 

Studerade utomlands   8 

Arbetade i Sverige eller utomlands  24* 

Var arbetslösa                           17 

Fanns på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt 

eller på annat sätt omhändertagna  15 

Föräldralediga                            3 

Sjuka     2 

Övrigt     5 

 

* Nästan enbart arbete i Sverige 
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Skollagen ändras 
Mot bakgrund av proposition (prop. 2004/05:2) Makt att bestämma - rätt till välfärd, ändrades 

skollagen (1985:1100) med en ny bestämmelse om information om icke skolpliktiga ungdomar. 

Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2005 och är den som fortfarande gäller (fram till och med den 30 

juni 2011). Tanken var att förtydliga hemkommunens skyldighet att hålla sig informerade om hur 

ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasieskola är sysselsatta för att erbjuda individuellt anpassade 

insatser.  

 

Bestämmelsen regleras i Skollagen, 1 kap. 18 §: 

En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 

som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna 

erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 

Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför 

eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter 

om den behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att kommunen skall 

kunna genomföra sin skyldighet enligt första stycket. 

Skolverkets rapport år 2006 
I en studie också den utförd av Skolverket (2006) har det kommunala ansvaret för uppföljning av 

ungdomar 16-19 år granskats i Sveriges kommuner. Flera av kommunerna säger sig, i de nya 

bestämmelserna, fått ett förtydligande av det kommunala uppföljningsansvaret. Många kommuner 

menar att de sett över rutiner och riktlinjer efter att de nya bestämmelserna infördes. Skolverket menar 

att det trots detta endast är i ett fåtal kommuner som den nya bestämmelsen lett till ett förändrat 

arbetssätt. Rapporten pekar på att mindre än hälften av Sveriges kommuner har en handlingsplan, ett 

program eller dylikt för hur uppföljningsansvaret för ungdomarna ska bedrivas. Studien visar att det är 

få kommuner som haft frågan om uppföljningsansvar uppe som en politisk fråga eller som en fråga där 

det tagits politiska beslut. Då formell ansvarsfördelning och politisk styrning saknas är ansvaret inte 

fördelat på olika förvaltningar, verksamheter och personer inom kommunen. Undersökningen visar att 

var fjärde kommun inte har någon uppgift på hur många ungdomar som omfattas av 

uppföljningsansvaret. Sedan den nya bestämmelsen trädde i kraft har ungefär en tredjedel av de 

aktuella ungdomarna blivit kontaktade. Det vanligaste erbjudandet från kommunerna är utbildning på 

individuellt program. Skolverkets informanter menar att en stor del av eleverna inom det individuella 

programmet är i behov av särskilt stöd. 

 

I rapporten (Skolverket, 2006) finns ett antal förslag på förbättringsåtgärder. Ett övergripande 

utvecklingsområde är att tydliggöra ansvaret, som läget är nu menar Skolverket att det finns risk för att 

ungdomarna ”faller mellan stolarna” eller att de kontaktas av olika verksamheter utan samordning. 

Vidare menar Skolverket att de ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier bör uppmärksammas 

tidigt och erbjudas stöd i form av anpassad undervisning eller studie- och yrkesvägledning. Vidare 

pekar Skolverket på vikten av att elever inte rutinmässigt skrivs in på individuellt program. Fler 

alternativ bör erbjudas de ungdomar som omfattas av uppföljningsansvaret. 

 

Skolverkets rapport år 2011 
Skolverket skriver i rapporten ”Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?”, 

(2011) om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) på nationell nivå. Man menar 

att arbetet generellt sett gått framåt sedan den tidigare rapporten (2006). Till skillnad från 2006 då 
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hälften av kommunerna hade en handlingsplan för arbetet har nu 2/3 utformat en plan. Fler kommuner 

än i tidigare granskning har också ett register för att veta vilka och hur många ungdomarna är. 

Fortfarande finns det kommuner som inte alls arbetar med att följa upp de ungdomar som omfattas av 

ansvaret. I rapporten konstateras att de åtgärder som erbjuds, liksom tidigare, är med inriktning mot 

utbildning. Ansvaret ligger oftast under utbildningsnämnden, praktiken är oftast utlagd inom ramen för 

IV- programmen. Kontakt med ungdomarna tas i de flesta fall, liksom tidigare, via brev eller telefon.     

 

Det kan finnas bra exempel på fungerande verksamheter inom en kommun men utan en övergripande 

bild och ett samlat grepp löper man en risk att ungdomar inte följs upp enligt Skolverket (2011). Man 

poängterar att arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret är viktigt för att undvika att ungdomar 

faller mellan stolarna. Skolverket betonar vikten av det förebyggande arbetet i att erbjuda stöd inom 

ramen för gymnasieskolan. De menar vidare att i synnerhet kommuner med fristående huvudmän inom 

gymnasieskolan bör uppmärksamma detta utvecklingsområde. Skolverket (2011) menar också att det 

behövs politisk prioritering av arbete med ansvarsfördelning samt avsatta resurser. Kommunerna 

behöver formulera en handlingsplan för arbetet med uppföljningsansvaret och organisatoriskt bör 

kommunerna rusta för samverkan i strävan att kunna erbjuda individuella åtgärder. Vidare att 

kommunerna behöver utveckla det egna arbetet med utvärdering och uppföljning. Skolverket pekar på 

vikten av att fortsätta följa upp kommunernas arbete i frågan då många brister fortfarande kvarstår 

sedan tidigare rapport (2006). 

 

Länsstyrelsens rapport år 2011 
”En grundläggande förutsättning för att tidiga åtgärder ska kunna sättas in är att kommunernas 

uppföljningsansvar fungerar väl”, skriver Länsstyrelsen i sin studie ”En dörr in – flera vägar ut” 

(2011). Studien syftar till att öka kunskapen om arbetslöshet bland ungdomar i åldern 16-24 år, med 

särskilt fokus på unga utan fullständiga gymnasiebetyg. De ungdomar som omfattas av kommunernas 

uppföljningsansvar är de som saknar fullständiga grundskole- och gymnasiebetyg och Länsstyrelsen 

menar att det är de som också står längst från arbetsmarknaden. Avsaknad av fullständiga 

gymnasiebetyg är den främsta orsaken till arbetslöshet enligt Länsstyrelsens studie som visar att 29 

procent av de arbetslösa ungdomarna i Stockholms län endast har grundskolebetyg medan 

riksgenomsnittet är 22 procent. Den lägre utbildningsnivån bland arbetslösa ungdomar i Stockholms 

län är oroväckande och indikerar att en större grupp unga i Stockholmsregionen är relativt sett sämre 

rustade för inträde på arbetsmarknaden än unga i andra delar av landet. Detta behöver belysas 

ytterligare menar Länsstyrelsen och konstaterar att det finns många olika skäl till att elever inte lyckas 

fullfölja sina studier i gymnasieskolan. Förutom skoltrötthet nämns i rapporten t.ex. sociala och 

psykosociala svårigheter, socioekonomiska och hälsorelaterade problem samt avsaknad av nätverk. 

Grundskolan har ofta organiserat stöd till elever med problem på ett bättre sätt än gymnasieskolan 

enligt rapporten. 

 

Problembilden beskrivs som komplex och rapportens författare betonar vikten av samverkan mellan 

olika aktörer för att visa på flera alternativa vägar tillbaka till studier och praktik. Enligt Länsstyrelsen 

önskar kommunerna ett förtydligande generellt sett vad gäller uppföljningsansvaret, arbetsmetoder och 

samverkan. Som exempel på svårigheter nämner de undersökta kommunerna bl.a. brister i 

kommunikationen och glapp i samband med överlämning mellan olika instanser. Länsstyrelsens 

rapport pekar på behovet av att ”koppla ihop” den kunskap som idag finns spridd hos en mängd olika 

aktörer snarare än att söka ny kunskap eller nya funktioner. Kunskaperna finns men resurser behövs 

för att omsättas i konkret verksamhet enligt Länsstyrelsen. De kommuner som framgångsrikt arbetar 

med uppföljningsansvaret har organiserat arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där samverkan mellan 

olika aktörer och instanser sker på ett tidigt stadium. Rapportens författare nämner Navigatorcentrum 

som ett gott exempel på fungerande verksamhet – en arena med en dörr in och flera vägar ut. 

Länsstyrelsens rapport pekar på tre potentiella utvecklingsområden för det fortsatta arbetet mot 

ungdomsarbetslöshet: 1) Synliggör bakomliggande problematik och effekter av ungdomsarbetslöshet 

och utanförskap, också de långsiktiga effekterna på samhällsekonomin. 2) Utveckla arbetssätt och 
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metoder och avsätt resurser för tidiga individuella insatser från flera aktörer samtidigt. 3) Öka 

kontaktytorna med arbetslivet – för unga som av olika anledningar inte klarar av att återgå till studier 

är arbetslivserfarenhet i alla former oerhört viktigt.  

 

Studier om unga i utanförskap 
Mats Trondman & Nihad Bunar m.fl. skriver om en kategori ungdomar i sin bok Varken ung eller 

vuxen (2001) och benämner gruppen som ungdomar i tidens gråzon. De ungdomar som beskrivs i 

boken växte upp under 1990-talet. Trondman menar att det råder ojämlik fördelning ” … av 

grundstrukturella villkor och möjligheter på alla för ungdomar viktiga livsområden: ekonomi, 

utbildning, arbete, hälsa, fritid och kultur och politik.” (s. 456 Trondman & Bunar Varken ung eller 

vuxen, 2001). Ungdomars livsvillkor kommer att samspela med deras självförståelse och prägla deras 

uppfattning om möjligheter i framtiden, enligt Trondman. Vidare menar Trondman att ungdomar 

tenderar att individualisera samhälliga problem. De betraktar sig själva som orsak och ansvariga för 

problem som i stor utsträckning har socioekonomiska villkor och möjlighetsstrukturer som förklaring. 

Trondman konstaterar också att ohälsotalen är betydligt högre bland grupper som känner sig utanför 

och marginaliserade, inte minst bland dem som är arbetslösa eller inte har kommit in på 

arbetsmarknaden. I boken refererar Trondman & Nihad (2001) till Young som beskriver förtryck i 

form av fem olika kategorier där marginalisering är en. Till kategorin hör en växande skara människor 

som arbetsmarknaden inte kan eller vill använda. Denna form av förtryck är inte endast en fråga om 

ekonomisk rättvisa utan är också en fråga om hur samhällets institutioner behandlar medborgare 

socialt och kulturellt enligt Young (Trondman & Nihad, 2001). 

 

Andra studier 
Ungdomsstyrelsen genomförde sommaren 2009 en studie som omfattar 21 kommuners arbete med 

unga 16-24 år som varken studerar eller arbetar (Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med 

lokala utvecklingsavtal). Uppdraget kom från regeringen och studiens syfte var att belysa metoder för 

hur kommuner som tecknat utvecklingsavtal med staten kan stödja dessa ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden eller påbörja studier. Några slutsatser som dras i studien är att arbetet kräver ett stort 

mått av samverkan mellan olika aktörer och en tydlig styrning på både politisk och administrativ nivå. 

Kommunerna behöver erbjuda unga som berörs av uppföljningsansvaret en bredd av aktiviteter, en del 

är skoltrötta och ser inte utbildning som ett alternativ. Ungdomsstyrelsen menar vidare att det är 

viktigt att det finns särskilda kontor i socialt utsatta områden, dit unga och deras anhöriga kan vända 

sig för att få information om de verksamheter som finns för målgruppen. Kommunernas arbete med 

uppföljningsansvaret måste förstärkas på flera håll enligt Ungdomsstyrelsen och det behövs en mer 

allmän diskussion om hur långtgående kommunernas arbete bör vara. Det räcker inte att kräva att 

kommunerna bara ska hålla sig informerade, utan det behövs en systematisk uppföljning av unga som 

varken studerar eller arbetar, menar Ungdomsstyrelsen. 

 

Ett tidigt utanförskap på arbetsmarknaden ökar risken för långvarig utestängning och tidigt 

socialbidragstagande ökar risken för varaktiga ekonomiska problem. Det konstateras i en avhandling 

från Lunds universitet (Angelin, 2009) där man följer upp ungdomar som försökte etablera sig på 

arbetsmarknaden under 1990-talets krisår. Huruvida arbetslöshet i unga år ger varaktiga problematiska 

effekter eller inte beror på individens situation i övrigt och inte enbart på avsaknaden av arbete, enligt 

avhandlingens författare. Effekterna mildras om den ekonomiska kompensationen är tillräcklig och om 

de unga är socialt aktiva. Inaktivitet gör ungdomsarbetslösheten riskfylld, framför allt för ungas 

identitetsutveckling och socialisering, menar författaren. Också den socioekonomiska bakgrunden har 

betydelse för vilka effekter arbetslösheten får. Ju mindre fördelaktig socioekonomisk bakgrund, desto 

större risk för långvarig arbetslöshet och marginalisering (Angelin, 2009).  

 



10 

 

Stockholms kommun – Stockholms stad 
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är att likna vid 

Sveriges riksdag. På samma vis kan kommunstyrelsen liknas vid Sveriges regering. För att verkställa 

besluten i kommunfullmäktige finns kommunala förvaltningar och bolag, dessa leds av nämnder och 

styrelser som är politiskt sammansatta. Det dagliga arbetet genomförs av tjänstemän. För övergripande 

strategiska frågor och helhetssyn finns kommunstyrelsens förvaltningar, Stadsledningskontoret och 

KF/KS kansli vilka ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens samlade verksamhet. 

Tjänstemannaorganisationen består av 14 stadsdelsförvaltningar, 15 fackförvaltningar och 17 

kommunala bolag.
1
 Stadens revisorer är organiserade i Stadsrevisionen och på uppdrag av fullmäktige 

granskar de om stadens verksamheter styrs på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. Syftet med 

revisorernas arbete är att stödja och främja utveckling. 

 

De 14 stadsdelarna är geografiskt indelade och till varje stadsdel hör en förvaltning som har till uppgift 

att tillhandahålla kommunal service till de boende inom sitt geografiska område. Kommunfullmäktige 

fördelar pengar samt sätter upp mål och riktlinjer för stadsdelsnämndernas verksamhet. Det är 

stadsdelsnämnderna som tar de politiska beslut som stadsdelsförvaltningen genomför.
2
 De 15 

fackförvaltningarna tillhandahåller service på centralnivå, det som angår alla i kommunen. En av de 15 

fackförvaltningarna är utbildningsförvaltningen som styrs av beslut i utbildningsnämnden. 

Utbildningsnämnden har till uppgift att erbjuda utbildning till kommunens invånare. 

Utbildningsförvaltningen har Gymnasieslussen till hjälp för att följa upp de elever som av olika 

anledningar hamnar utanför gymnasieskolan. 
3
 

Till Gymnasieslussen kommer de elever som inte har antagits till sökt utbildning och de som är i 

behov av särskilt stöd för att hitta en lämplig utbildning. De elever som söker individuellt program 

eller omfattas av fri kvot och därför följs av en bilaga, handläggs av Gymnasieslussen. På det viset 

skapas överblick så att platserna på det Individuella programmet fördelas enligt elevernas behov. 

Gymnasieslussen kontaktar de ungdomar som efter skolstarten på hösten fortfarande står utan en 

utbildningsplats samt de som avbryter studierna under pågående utbildning. Ungdomarna kontaktas 

via brev och i vissa fall även via telefon. 
4
 

Revisorernas rapport år 2005 och år 2009 
År 2009 genomförde revisionskontoret en revision med det kommunala uppföljningsansvaret i fokus 

(DNR 420-158/2009). Bakgrunden var att det vid revisionens granskning år 2005 framkom att det 

fanns brister och otydligheter i hur uppföljningsansvaret skulle skötas i kommunen. I rapporten (2005) 

konstateras att det saknades fungerande rutiner för övergången mellan grundskola och gymnasieskola 

och att gymnasieskolan inte vidtog tillräckliga åtgärder vid avhopp. Vidare att det saknades samlad 

kunskap om vad de ungdomar gör som inte går i gymnasieskola. Sedan den 1 juli 2007 har 

utbildningsnämnden ansvaret för uppföljning avseende ungdomar 16 till och med 19 år då ansvaret för 

grundskolorna fördes över från stadsdelarna till utbildningsnämnden.  

Revisionsrapporten (2009) konstaterar att det saknas uttalade mål för uppföljningsansvaret på 

övergripande nivå. Medan det i budgeten för utbildningsnämnden fastslås att ansvaret för uppföljning 

ligger där. I utbildningsnämndens verksamhetsplan noteras behovet av samverkan mellan stadens olika 

verksamheter för att kunna identifiera de aktuella ungdomarna, i övrigt finns inga målformuleringar. 

Ansvaret för att söka upp ungdomarna har Gymnasieslussen, en del av utbildningsförvaltningen. 

Gymnasieslussens uppdrag är att erbjuda utbildning. Revisionen menar att utbildningsnämnden 

fullgjort sitt uppdrag i och med nuvarande organisation. De ungdomar som av olika skäl tackar nej till 

                                                      
1 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/ 

2 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsdelsforvaltningar/ 

3 http://www.stockholm.se/-/Kontakt/Fackforvaltningar/ 

4 http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/Att-valja-gymnasium/Gymnasieslussen/ 

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsdelsforvaltningar/
http://www.stockholm.se/-/Kontakt/Fackforvaltningar/
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/Att-valja-gymnasium/Gymnasieslussen/
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utbildningsplats via Gymnasieslussen och de ungdomar som de inte lyckas nå redovisas, via 

dataregistret Walter, vidare till den stadsdel där ungdomen är skriven.  

 

Stadsförvaltningarna har ett övergripande befolkningsansvar och ska söka upp ungdomar och sätta in 

tidiga insatser, enligt revisionsrapporten (2009). Stadsdelsförvaltningarna menar att de inte har i 

uppdrag att söka upp de ungdomar som inte omfattas av socialtjänsten, de som inte uppenbart far illa. 

Revisionen har inte funnit uppföljningsansvaret beskrivet i stadsdelsförvaltningarnas 

verksamhetsplaner. De menar också att stadsdelsförvaltningarna behöver förbättra rutinerna för 

rapportering av ungdomarna såväl till Gymnasieslussen som till stadsdelsnämnden. De ungdomar som 

tackar ja till en utbildningsplats ansvarar Gymnasieslussen för, de som får försörjningsstöd eller inte 

fungerar socialt, ansvarar socialtjänsten för. Ungdomar med försörjningsstöd slussas vidare bl.a. till 

jobbtorgen. De som inte har försörjningsstöd och inte vill utbilda sig ser revisionen som en grupp som 

löper risk att hamna mellan stolarna. Mot bakgrund av aktörernas olika tolkningar drar revisorerna 

slutsatsen att styrningen bör förtydligas. I revisionsrapporten (2009) rekommenderas kommunstyrelsen 

att presentera ett förslag till fullmäktige där uppdragets innebörd förtydligas och närmare definieras. 

Under sommaren 2009 överlämnade en arbetsgrupp ett förslag till Stadsledningskontoret, på hur 

uppföljningsansvaret skulle kunna utvecklas genom bl.a. samarbete och ansvarsfördelning. 

Arbetsgruppen bestod av representanter från utbildningsförvaltningen, social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen och från stadsdelsförvaltningarna. I budgeten för år 2010 finns dock inte 

något sådant uppdrag konstaterar revisionsrapporten. Sammanfattningsvis menar revisorerna att 

Stockholms stad saknar ett unikt mål från kommunfullmäktige beträffande det kommunala 

uppföljningsansvaret. I budgeten pekar det på att ansvaret ligger på utbildningsnämnden. 

Utbildningsnämnden och Gymnasieslussen kontaktar ungdomarna per brev och telefon i syfte att 

erbjuda utbildning men bedriver inte någon uppsökande verksamhet för de ungdomar man inte lyckas 

kontakta. Utbildningsnämnden skriver i sin verksamhetsplan att arbetet med uppföljning av de aktuella 

ungdomarna kräver samverkan mellan olika aktörer, stadsdelarna och social- och 

arbetsmarknadsnämnden. De olika aktörerna har olika grunduppdrag och ingen uppfattar sig ha ansvar 

för att aktivt söka upp de ungdomar Gymnasieslussen inte når eller som tackar nej till en 

utbildningsplats. Slutligen konstateras att Gymnasieslussen har en tydlig organisation kring 

uppföljningen medan stadsdelsnämnderna saknar en uttalad organisation för arbetet med uppföljning. 

Revisorerna poängterar att stadsdelsförvaltningarna bör förbättra sina rutiner för rapportering och att 

ansvaret för hur den uppsökande verksamheten ska bedrivas fortfarande är oklar. Därför 

rekommenderas kommunstyrelsen ta fram ett förslag till fullmäktige där ansvaret tydliggörs. 

 

Kommunstyrelsens svar 
Sten Nordin (M), finansborgarråd och ordförande i kommunstyrelsen ger i en promemoria, bilaga 1, 

sina synpunkter på revisorernas rapport från 2009. Nordin inleder med att han anser att det kommunala 

uppföljningsansvaret är ett viktigt område i stadens uppdrag och konstaterar sedan att ”De åtgärder 

som vidtas för att uppfylla skollagens allmänna formuleringar om det kommunala 

uppföljningsansvaret förefaller vara tillräckliga.” (PM 2010: RI (Dnr 322-2450/2009)). Nordin tar upp 

vikten av samverkan, att ”…det är viktigt att utveckla effektiva metoder och att erbjuda insatser till 

ungdomarna för att bryta utanförskapet.” Därefter nämner Nordin två projekt finansierade av ESF 

(Europeiska socialfonden) som genomfördes under 2009 i syfte att ”dels identifiera vilka ungdomar 

som inte är aktuella i skolan eller har arbete, dels vilka behov dessa har för att inte drabbas av 

utanförskap.” Slutligen föreslår Nordin att kommunstyrelsen ska betrakta promemorian som svar på 

remissen av revisionsrapporten från 2009.  
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Teoretiska perspektiv 

Politik och politiska beslut har en nära koppling till värderingar. Det finns också en annan sida av 

politik nämligen resurser, pengar. Vi har valt att ställa resultatet av vår undersökning i relation till två 

olika teoretiska perspektiv, ett etiskt och ett nationalekonomiskt. Det sistnämnda för att synliggöra de 

osynliga samhällskostnader som marginalisering medför. Samhället tjänar på preventiva och tidiga 

insatser för utsatta barn och ungdomar enligt flera nationalekonomer. Kostnaderna för insatserna är i 

själva verket investeringar som leder till vinster, inte bara för individen utan för hela samhället. 

Politiker och beslutsfattare kan välja att se på kostnader som enbart kostnader eller som långsiktiga 

investeringar. Vilket synsätt man väljer kan också ha med värderingar att göra. Det etiska perspektivet 

bidrar till att synliggöra hur värderingar och ställningstagande ligger till grund för vad man väljer att 

prioritera. 

 

Etiskt perspektiv 
Samhällets resurser är begränsade, vilket innebär att politiker och beslutsfattare tvingas göra 

prioriteringar när resurserna ska fördelas. Hur går detta till? Hur avgör man vad som är värt att satsa på 

och inte, vilka grupper som ska få resurser och vilka som blir utan? 

Den normativa etiken behandlar frågan hur moraliska krav ska mötas, hur man på ett genomtänkt sätt 

kan ta ställning till moraliska problem. Olika normativa etiska teorier ger olika svar på om en handling 

kan ses som rätt eller orätt. Enligt konsekvensetiska teorier är det handlingens konsekvenser som 

avgör hur handlingen bör bedömas. Enligt deontologiska teorier är det istället en egenskap hos 

handlingen, till exempel att den är förenlig eller oförenlig med vissa rättigheter eller regler som avgör 

hur den ska bedömas. (Collste, 2008) 

 

De normativa etiska teorierna ger en bedömningsgrund för allt som kan bedömas moraliskt, dvs. allt 

som är ett resultat av mänskligt handlande och påverkar människors liv, samhällets ekonomi och 

samhälleliga institutioner som till exempel skola och sjukvård. För att ta ställning till ett moraliskt 

problem kan följande modell illustrera vad man som politiker och beslutsfattare har att ta hänsyn till 

när man fattar beslut om exempelvis resursfördelning (Collste, 2008): 

1. Problemformulering (Hur ser problemet ut?) 

2. Informationssamlande (Vilken information krävs för att ta ställning till problemet?) 

3. Alternativställande (Vilka är handlingsalternativen?) 

4. Konsekvens och handlingsbedömning (Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativen 

och/eller vilken typ av handling står vi inför, t ex löftesbrott eller lögn?) 

5. Sannolikhetsbedömning (Vilken är sannolikheten för att de olika möjliga konsekvenserna ska 

inträffa?) 

6. Värdering (Hur värderar jag de olika möjliga konsekvenserna och handlingstyperna? Är de 

förenliga med etiska principer, normer och värden? Strider handlingen mot någon etisk plikt 

såsom t ex att hålla löften eller tala sanning?) 

7. Beslut (Vilket handlingsalternativ bör jag välja?) 

8. Handling 

9. Utvärdering (Blev resultatet som jag tänkt?) 

Socioekonomiskt perspektiv 

Vad får det kosta att rädda en människa undan risken för permanent utanförskap, vad tjänar vi på att 

göra det och vad kostar det oss att låta bli? Nationalekonomen Ingvar Nilsson (2010) har under många 

år ägnat sig åt att undersöka vad marginalisering och utanförskap kostar samhället. Genom att sätta en 

prislapp på kostnaderna blir det också möjligt att räkna ut vilka vinsterna blir om man lyckas bryta 
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utanförskapet på ett tidigt stadium. Det är betydligt bättre resurshållning att arbeta preventivt och 

utifrån ett helhetsperspektiv menar Nilsson bland annat i en rapport från 2010 (De unga, utanförskapet 

och arbetsmarknaden. En socioekonomisk diskussion). Nilsson menar att ett grundproblem är att vi 

kraftigt underskattar utanförskapets kostnader eftersom de till stor del är osynliga indirekta 

kostnader. Han talar om en isbergseffekt, att beslutsfattare tenderar att enbart se de direkta 

kostnaderna men inte kostnader i form av produktionsförluster eller uteblivna skatteintäkter. 

Utanförskapets prislapp kan därför på lång sikt bli mycket hög, vilket omvänt innebär att det är 

samhällsekonomiskt lönsamt att satsa resurser på tidiga insatser. Nilsson har utvecklat en 

analysmodell och konkret metodik för att beräkna de ekonomiska vinsterna vid tidiga insatser och 

menar att resursbrist i sig inte förklarar varför samhället misslyckas med att bryta unga människors 

marginalisering. Istället beror det ofta på att resurserna används felaktigt och ineffektivt bland annat 

genom att:  

 insatserna kommer för sent, då problemen redan hunnit växa till sig och  

    utvecklats  

 insatserna är reaktiva i stället för förebyggande, man väntar länge med att ingripa  

 insatserna bygger inte på kunskapsbaserade metoder utan på vad som är  

    brukligt eller finns att tillgå  

 insatserna är inte samordnade, och stödjer därmed inte varandra – varje enskild  

    handläggare och aktör agerar på egen hand  

 det brister i systematik kring insatserna och ingen ser, håller i samt tar ansvar för  

    helheten av insatser kring en individ 

 det finns ingen kontinuitet och uthållighet eller långsiktighet i insatserna 

(Nilsson, 2010) 

 

En socioekonomisk analysmodell 
Ingvar Nilssons socioekonomiska modell bygger på en teori om en isbergseffekt i samband med 

beräkningar av vad en person i utanförskap kostar samhället (figur 1). En del av kostnaderna är direkta 

välfärdskostnader i form av de insatser som läggs ner t.ex. utredningar, läkarbesök osv. En annan del 

utgörs av indirekta välfärdskostnader som uppstår till följd av att anhöriga t.ex. sjukskriver sig eller 

går ner till deltidsarbete för att stötta sina barn. En annan del av de kostnader som Nilsson beaktar är 

vad ekonomer kallar finansiella kostnader. De utgörs av utgifter för försörjning som t.ex. 

arbetslöshetskassa, sjukpenning, försörjningsstöd osv. Till detta tillkommer kostnader för de intäkter 

som uteblir till följd av ett utanförskap, t.ex. uteblivna skatteintäkter, kommunalskatt, landstingsskatt 

och moms. Ytterligare en kostnad är den produktionsförlust som uppstår när en person inte arbetar och 

på så sätt bidrar till välfärdssamhället.  

 

Nilsson (2010) menar att kostnaderna ska sättas in i ett tidsperspektiv. Vissa uppstår under barn- och 

ungdomsåren medan andra, mer kostsamma, tillkommer i vuxen ålder. Priset för utanförskap 

accelererar ju längre utanförskapet varar.  
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   Investeringseffekten 

            Isbergseffekten 

 

 

 

 

 

 

Kort sikt  Lång sikt  

 Figur 1 Utanförskapets synliga och osynliga kostnader 

 

 

I rektangeln i övre vänstra hörnet finns de kostnader som uppstår när man räknar med de direkta 

kostnaderna på kort sikt. Något som uppstår med ett-års-budgetar och stuprörstänkande, enligt Ingvar 

Nilsson. Ofta är många olika aktörer engagerade i samma person och kostnader för administration och 

andra kringkostnader finns vanligtvis inte med i beräkningar för vad utanförskapet kostar. Nilsson 

menar att de osynliga indirekta kostnaderna missas när man värderar priset för utanförskap. En 

långsiktig tidsaspekt finns inte heller med i beräkningarna, vilket är en sorts brist på socialt 

investeringsperspektiv, enligt Nilsson. De reella kostnaderna kan sedan ställas i relation till vinsterna. 

 

Ingvar Nilsson har beräknat de genomsnittliga årliga kostnaderna för en individ med en komplex 

problematik, vilket det ofta handlar om. Hans exempel beskriver en ungdom som befinner sig i ett 

långvarigt framtida utanförskap. Den totala förväntade årliga kostnaden uppgår till drygt 400 000 

kronor. Kommunen och Försäkringskassan är de stora kostnadsbärarna i detta exempel. Andra 

kostnader finns hos bl.a. Arbetsförmedlingen och en del i Landstinget. När man inkluderar de 

produktionsförluster som uppstår till följd av att individen inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden får 

vi ytterligare en kostnad på drygt 300 000 kronor. Totalt sett blir den socioekonomiska effekten av 

utanförskapet av denna enda individ mer än 700 000 kronor per år. Nilsson vidareutvecklar detta 

genom att placera kostnaderna på en tidslinje. Efter 10 år i utanförskap är kostnaden uppe i 8 219 831 

kronor och vid pension, efter 45 år har utanförskapet kostat samhället 15 318 338 kronor. Dessa 

kostnader kan ställas emot kostnader för olika insatser t.ex. en årsplats på Navigatorcenter i Trelleborg 

som kostar 7 200 kronor, enligt Nilsson (2010). 

 

 Konsekvensen av en bristande helhetsbild 

- vi ser enbart delar av utanförskapets kostnader 

- vi underskattar dessa kostnader 

-  vi ser inte hur de faktiska kostnaderna är fördelade mellan olika aktörer i samhället, 

därmed underskattar vi värdet av prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering.  

- som en följd av detta saknar beslutsfattare korrekta underlag för att fatta beslut kring denna 

typ av frågor.  

- felaktigheterna i dessa beslutsunderlag kan uppgå till flera hundra procent. 

 

En förändring i arbetet är en utmaning från tre håll, enligt Nilsson. 

- strukturer som styr insatser: man kan inte arbeta långsiktigt i en organisation som styr efter och 

premierar kortsiktiga resultat. Man kan inte arbeta effektivt med helhetssyn i en organisation som 

prioriterar sektorsintressen och stuprörstänkande. Det handlar om våra styrsystem, uppföljningssystem 

och våra resursfördelningssystem. 

Direkta välfärdskostnader 

Försörjningskostnader 

Uteblivna skatter 
 

Indirekta välfärdskostnader 

Produktionsförluster 
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- metoder: kunskapsbaserade insatser är en förutsättning. Det lönar sig inte att byta 

organisationsmodell utan vi måste använda oss av metoder som både ger effekt och som dessutom är 

kostnadseffektiva. 

 

- rimlig och genomtänkt värdegrund: så att vi inte i avsikten att kortsiktigt bistå bygger in en 

hjälplöshet och ett beroendeförhållande till de offentliga systemen i människors liv. 

 

Det finns många goda exempel på framgångsrika och effektiva samverkansstrukturer kring barn och 

unga men ett problem är att de ofta är kortlivade och möter motstånd.  

Nilsson menar att de strukturella förutsättningarna kan delas in i fyra krav eller förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSER                         STYRNING 

SOCIALT INVESTERINGSKAPITAL  UPPFÖLJNING 

ERSÄTTNINGSSYSTEM   LÅNGSIKTIGHET 

 

 

 

 

 STRUKTURER                        SAMVERKANS- 

 HELHETSSYN   LEDNING 

 SAMVERKAN   LEDARSKAP 

 

Figur 2 Fyra strukturella förutsättningar för att arbeta med individer med multifaktoriella problem 

 

 

Sammanfattningsvis pekar Ingvar Nilsson på vikten av strukturer som gynnar långsiktighet och 

helhetssyn. Han betonar att detta är en fråga för de politiska beslutsfattarna. Det är en fråga om hur 

resurser fördelas och om vilka spelregler som ställs upp. Det handlar om  prioriteringar i form av 

socialt investeringskapital, styr- och uppföljningssystem och ekonomiska ersättningssystem. Nilsson 

påpekar att vi i dagsläget har organisationsstrukturer som direkt motverkar helhetssyn och 

långsiktighet och som istället förespråkar kortsiktighet och fragmentering av insatserna. 

 

STRUKTURELLA 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts, hur urval gjorts och hur studiens data samlats in 

och bearbetats. 

 

Undersökningsstrategi 
Johannesen & Tufte (2007) beskriver en form av forskning som evaluering, ett systematiskt sätt att 

samla upplysningar om ett projekt där avsikten är att skapa förändring. Vidare att studera om det hade 

någon verkan och hur resultatet eventuellt blev. En förutsättning för evaluering är att det sker över tid. 

Vi menar att denna studie kan betraktas som en evaluering som syftar till att undersöka och värdera 

hur revisionens rekommendationer följts upp. Eftersom en revision genomfördes år 2005, en 

uppföljande år 2009 och denna studie sker år 2011 spänner den över ett tidsförlopp och 

överensstämmer därmed med kriterierna för evaluering. Förutom revisionsrapporten från 2009 

presenteras även en rapport från Länsstyrelsen (2011) och studier som Skolverket genomfört på 

nationell nivå. Detta för att sätta in Stockholm i ett större perspektiv. På det sättet vill vi samla den 

kunskap som finns i ämnet för att få syn på hur den används. Vår förhoppning är att studien kan bidra 

till förändring om det visar sig att bristerna i uppföljningsansvaret kvarstår. 

 

Datainsamling 
Ansatsen i studien är kvalitativ och datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Vi 

ställde frågor utifrån ett antal övergripande teman till samtliga informanter. Dessa teman är t.ex. 

Åtgärder till följd av revisionsrapporten, Nya arbetssätt och rutiner, Ungdomarnas situation. Att i en 

studie med kvalitativ ansats planera intervjuer utifrån teman menar Johannesen & Tufte (2007) har 

fördelar då det blir möjligt att följa de förändringar som sker under intervjuns gång. Också May (2001) 

menar att den semistrukturerade intervjun är ett användbart redskap då forskaren är intresserad av 

specifika teman och de erbjuder flexibilitet, möjlighet till fördjupade svar och dialog med den som 

intervjuas, vilket vi ser som nödvändigt för studiens syfte. 

 

Urval och genomförandesteg 
Kriterierna för urval är beroende av forskningsfrågorna och vi hade dem för våra ögon när urvalet 

skedde (Johannesen & Tufte, 2007). Urvalet i studien är strategiskt och informanterna har valts utifrån 

lämplighet. Vi har undersökt det kommunala uppföljningsansvaret i Stockholms stad med fokus på 

revisionsrapporten DNR420-158/2009. De informanter som kontaktats och intervjuats har därför en 

nära anknytning till rapporten, dess konsekvenser eller upprinnelsen till den. Intentionen var att ställa 

frågor till ansvariga politiker, till oppositionen och till berörda tjänstemän. De politiker som 

kontaktades ville, med ett undantag, inte delta i studien vilket innebar att vi tvingades kompromissa 

och hitta andra informanter.  

 

Det sätt på vilket vi kom i kontakt med informanter överensstämmer med det som Johannesen &Tufte 

(2007) beskriver som snöbollsmetoden, en person hänvisar vidare till en annan, som bedöms mer 

lämplig att ge svar på de frågor som ställs. Med revisionsrapporten 2009 som utgångspunkt 
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kontaktades först rapportens projektledare Heidi Langaas som hänvisade oss vidare till Stefan 

Rydberg, sekreterare för nämnda rapport. Vi valde att inte gå vidare med den kontakten eftersom 

Rydberg endast kunde ge generell information om revisioner. Istället kontaktade vi Kicki Täpphag-

Olson på Utbildningsförvaltningen som rådde oss att kontakta Gymnasieslussen, vilket vi gjorde. Efter 

att ha granskat kommunstyrelsens borgarrådsberednings svar till kommunstyrelsen PM 2010: RI (Dnr 

322-2450/2009) kunde vi se att vissa politiker hade reserverat sig däribland Roger Mogert (S). Vi 

mailade Mogert (bilaga 2) och genomförde efter överenskommelse en intervju med honom på hans 

kontor i Stadshuset. Intervjun spelades in på band och transkriberades. Roger Mogert gav oss tipset att 

kontakta Ulla Hamilton (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden. Vi mailade Hamilton 

utan att få svar. Inte heller sökning via telefon resulterade i kontakt men vi fick så småningom tag på 

Carolina Bringborn, biträdande borgarrådssekreterare och handläggare för nya 

arbetsmarknadsnämnden och genomförde en kortare telefonintervju med henne. Vi försökte också via 

mail kontakta skolborgarrådet Lotta Edholm (FP). Edholm besvarade inte mailet men vi blev så 

småningom uppringda av Åsa Härkegård (FP), borgarrådssekreterare vid Skolroteln. Hon gick med på 

att besvara några av våra frågor via mail (bilaga 3). Vi hade också bokat tid för intervju med 

Margareta Burén, studie- och yrkesvägledare på Gymnasieslussen. När vi kom dit visade det sig att det 

var tre studie- och yrkesvägledare som avsatt tid för samtal med oss. Det resulterade i en gruppintervju 

som spelades in på band och sedan till största del transkriberades.  

 

Etiska överväganden 
I samtliga fall har informanterna fått ta del av forskningsfrågorna via mail i god tid innan intervjuerna 

genomfördes, detta för att säkerställa att de kände till inriktningen på studien. Vi var angelägna om att 

vara tydliga med att presentera oss och syftet med vår studie. Avsikten var att informanterna skulle 

förstå sin roll i undersökningen samt att deras deltagande var betydelsefullt men frivilligt. Enligt 

Vetenskapsrådet 
5
 är det viktigt att skydda undersökningsdeltagares identitet (konfidentialitetskravet) 

men vi bedömer att informanterna i vår undersökning inte omfattas av detta krav. Informanterna är 

politiker och kommunala tjänstemän och offentlighetsprincipen ger oss som medborgare rätt till insyn 

i kommunernas verksamhet.  

 

Samhällsvetenskaplig forskning påstås ibland styras av politiska värderingar. När det gäller våra egna 

värderingar har de påverkat valet av ämne för studien. Vårt engagemang har drivit oss att undersöka 

hur det faktiskt förhåller sig och vår strävan har därför varit att göra en objektiv analys av studiens 

resultat. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 
Vår strävan var att nå informanter i beslutsfattande ställning. Då tillfrågade politiker avböjde att 

medverka fick vi nöja oss med borgarrådssekreterare som ju är tjänstemän, inte beslutsfattare. I fallet 

Åsa Härkegård betonar hon att det är hon själv som svarat och inte Lotta Edholm. Trots bortfallet vad 

gäller politiker vill vi ändå påstå att studiens validitet eller tillförlitlighet är på en acceptabel nivå. 

Informanternas beskrivningar av situationen i Stockholms och önskemål om bland annat ökad 

helhetssyn och samverkan kring tidiga insatser stämmer väl överens med resultat från tidigare 

forskning. De dokument vi tagit del av, såsom borgarrådsberedningens svar på revisorernas rapport 

och stadens budget för 2011-2013, bidrar också till att besvara studiens centrala frågeställningar. Dock 

är det tveksamt om studiens resultat kan anses hållbara över tid, bland annat på grund av den 

omorganisering som just nu sker och som innebär att uppföljningsansvaret från den 1 juli kommer att 

samordnas av den nya arbetsmarknadsförvaltningen som är under uppbyggnad. 

                                                      
5 http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 

http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
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Bearbetning av data 
Eftersom de intervjuer vi gjort har genomförts på olika sätt har också bearbetningen av insamlad data 

anpassats efter detta. Intervjuerna med Roger Mogert och Gymnasieslussen spelades in på band och 

transkriberades därefter. I nästa steg gick vi igenom texterna och skrev ut dem. Med hjälp av 

överstrykningspenna markerades text och sorterades under de tre teman som intervjufrågorna var 

indelade i. Temana är Kommunstyrelsens åtgärder till följd av revisionsrapporten?, Nya arbetssätt 

och rutiner?, Ungdomarna – situation? På det sättet blev det tydligt för oss vad var och en av 

informanterna svarat under varje rubrik, det blev också möjligt att se skillnader och likheter i svaren. 

Under det att svaren bearbetades valde vi att skapa ytterligare en rubrik att sortera in svar under, 

övrigt?. Det kom fram tankar och information som vi anser vara av vikt för studien men som inte lät 

sig placeras under de teman vi ursprungligen skapat. 

 

Intervjun med Åsa Härkegård, borgarrådssekreterare på skolroteln skedde via mailkontakt. Vi mailade 

ett antal frågor. De svar vi fick har, efter att ha anpassats till löpande text, har återgetts i stort sett i sin 

helhet. Carolina Bringborn, borgarrådsekreterare på arbetsmarknadsroteln intervjuades via telefon. 

Med hjälp av telefonens högtalarfunktion kunde vi båda samtidigt ta del av de svar vi fick. En av oss 

fokuserade på samtalet medan den andra förde noggranna anteckningar. De anteckningarna har sedan 

renskrivits och återges i löpande text. De två sistnämnda intervjuerna lägger fokus på beslutsfattarnas 

syn på rådande läge vad gäller det kommunala uppföljningsansvaret. Vi bedömde att det inte var 

möjligt att sortera in de svaren under de teman vi använt för att kategorisera tidigare svar. Därför har 

vi valt att presentera dem separat.  
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Resultat 

Intervjuerna med Roger Mogert och vägledarna på Gymnasieslussen genomfördes i ett tidigt skede i 

processen. De skedde ansikte mot ansikte. Vi har valt att redovisa deras svar och identifiera teman ur 

dessa intervjuer. Senare under studiens gång fick vi till sist kontakt med representanter för ansvariga 

politiker. De intervjuerna har vi valt att redovisa separat från de tidigare. Vi vill på det sättet 

synliggöra de olika perspektiv som de representerar.  

 

Intervju med Roger Mogert (S), 

oppositionsborgarråd 
Mogert var arbetsmarknadsborgarråd när revisionsrapporten 2005 blev klar. 

 

Åtgärder till följd av revisionsrapporten? 

Roger Mogert menar att kommunstyrelsen inte la fram något förslag till kommunfullmäktige i enlighet 

med revisionsrapportens rekommendationer. Som en följd av detta lämnade Mogert, tillsammans med 

två kollegor, in en reservation där man uttryckte vikten av att kommunfullmäktige skulle precisera 

vilken nämnd som har det uppsökande ansvaret. Vidare att uppdraget behöver förtydligas utifrån ett 

strategiskt tänkande. Man uttryckte även behovet av att ekonomiska resurser tilldelas den 

huvudansvariga nämnden.   

 

Mogert menar vidare att om några förändringar ska bli verkliga skulle de synas i budgeten för 2011, 

men det tror han sig inte ha sett. Han konstaterar att en ny arbetsmarknadsförvaltning ska startas 

fr.o.m. den 1 juli 2011 och att det kommunala uppföljningsansvaret övergår till den, han menar att det 

skulle kunna vara en följd av revisionsrapporten, men att det inte finns några öronmärkta pengar i 

budgeten för just uppföljningsansvaret.   

 

Utbildningsnämnden tog över ansvaret för skolan, från stadsdelarna, i samband med maktskiftet vid 

valet 2007. Det innebar att väl inarbetade samverkansrutiner rasade, enligt Mogert. Han menar att det 

borgerliga blocket fått mycket kritik för detta och att det kan ha föranlett att de skrev in ett förslag om 

ökad samverkan i svaret på revisionsrapporten (bilaga 1).  

Mogert beskriver att man också beslutade lägga ner de Navigatorcenter som startats under 

mandatperioden innan maktskiftet 2007. ”Jag vill minnas att i budget för 2007 så överförde man 

området till utbildningsnämnden och tog bort pengarna och löste det med att skicka ett brev” ... ”Hej, 

var det du som inte ville utbilda dig - här kommer erbjudande om mer utbildning!” 

 

Nya arbetssätt och rutiner? 

Roger Mogert berättar att Stockholms stad i dagsläget har skurit ner på resurser för allt preventivt 

arbete. Man säger sig satsa på förebyggande arbete med ungdomarna men pengarna är borta, ”- oavsett 

verksamhet, det finns inte en krona”.   

Att en ny arbetsmarknadsförvaltning startar innebär inga garantier för nya arbetssätt och rutiner om det 

inte finns ekonomiska resurser för att driva arbetet, enligt Mogert. Han säger att det finns många 

kompetenta medarbetare som kommer att arbeta inom den nya förvaltningen. Det som skulle behövas 

är en mer uppsökande verksamhet men att det som avgör hur arbetet kan genomföras helt är beroende 

av vilka resurser som tilldelas verksamheten.  
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Beskrivning av ungdomarna? 

Roger Mogert menar att den här gruppen unga människor inte är ”- top of mind”, dvs inte pratas om 

och inte är prioriterad i dagens samhälle. Det handlar om människosyn och synen på vad arbete 

betyder för människor, menar han. Debatten handlar mer om fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och 

RUT. ” Det är någon slags temperatur på samhällsklimatet också”.     ”- Då hamnar den här gruppen 

out of sight ...” Brister i ansvaret bidrar till att ingen tar ansvar enligt Roger Mogert som säger att 

tanken med uppföljningsansvaret är att ungdomarna ska fångas upp innan de blir föremål för 

socialtjänsten. De här ungdomarna syns inte heller i statistiken över långtidsarbetslösa men de mår 

sannolikt lika dåligt trots att de formellt sett inte är arbetssökande, enligt Mogert. Han säger att det går 

en ganska tydlig brytgräns efter tre till fyra månader då det finns risk för ohälsa och att de börjar må 

dåligt och det blir svårare att komma tillbaka, detta enligt forskning. 

Mogert menar vidare att det nog generellt sett är ett förhållandevis konstant antal ungdomar som 

”tappas” varje år. Han beskriver att han mötte många ungdomar på Navigatorcenter och att det enligt 

hans uppfattning rör sig om ett brett spektrum av olika ungdomar och olika problematik. Allt ifrån 

skoltrötta medelklassflickor, tjejer med prestationsångest till ungdomar med missbruksproblematik 

och resurssvaga killar i förort. En del av dem är borta ett år men trillar in i skolsystemet av sig själva 

igen medan andra inte återfinns eller är svåra att aktivera, menar Mogert och tillägger att man 

generaliserbart hamnar på gruppen resurssvaga killar i förort.  

 

Övrigt? 

Roger Mogert var med om att starta Navigatorcenter 2006 och han menar att det var ett resultat av 

revisionsrapporten som kom 2005. Den pekade på att uppföljningsansvaret inte fungerade så bra på 

stadsdelarna. Han beskriver arbetet på Navigatorcenter som aktivt uppsökande  -” ... alltså de var 

hemma och knackade på dörren hemma hos de här ungarna och lyftet dem ur sängen”. 

Navigatorcenter lades ner i samband med maktskiftet 2007 utan utvärdering, enligt Mogert. Han 

menar att detta skedde till förmån för skattesänkningar   ”-... där kan man ju lätt spara 10 miljoner” 

och ansvaret flyttades sen till utbildningsnämnden.   

 

Gruppintervju med studie- och yrkesvägledare på 

Gymnasieslussen 

Margareta Burén, Lisa Persson, Åsa Eckardh. 

Åtgärder till följd av revisionsrapporten? 

Studie- och yrkesvägledarna på Gymnasieslussen berättar att en ny förvaltning ska startas den 1 juli 

2011, arbetsmarknadsförvaltningen. De menar vidare att det går att härleda till revisionsrapporten, att 

det sannolikt är en följd av revisionen. Man har positiva förväntningar på den nya förvaltningens 

arbete vad gäller erbjudanden till de aktuella ungdomarna. De menar att de, på Gymnasieslussen, bara 

kunnat erbjuda utbildning, medan den nya förvaltningen får möjlighet att erbjuda både jobb och 

studier. Man ser också att det innebär ett förtydligande av innebörden av uppföljningsansvaret. Man 

menar att det inte går att veta vad det nya kommer att innebära eftersom förvaltningen är under 

uppbyggnad. -  ”Det är turbulent samtidigt som det inte händer så mycket. Det står liksom still. Alla 

väntar på att det ska komma direktiv därifrån och mål därifrån och så.” 

 

Nya arbetssätt och rutiner? 

Vägledarna har inte fått några nya direktiv att förändra arbetssätt eller rutiner till följd av 

revisionsrapporten, inte heller via nya politiska beslut. De sköter Walterregistret precis som tidigare 

och menar att de får se vad som händer. 

 

Beskrivning av ungdomarna? 

Just nu, i maj 2011, är det 398 ungdomar som är registrerade som icke nådda. Man menar att det är 

ungefär lika många år från år, lite beroende på hur stora barnkullarna var det året. I Walterregistret är 
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det ungefär lika många pojkar som flickor, men bland dem som kommer till Gymnasieslussen är de 

flesta pojkar. 

 

Studie- och yrkesvägledarna på Gymnasieslussen beskriver ungdomarna som de möter och menar att 

de har låg kunskapsnivå. Många av dem har uttnyttjat det fria skolvalet till att hoppa runt under 

högstadiet, något som de menar varit dåligt för ungdomarna.  

Många menar man tillhör gruppen ungdomar som vänder på dygnet, utredda och ej utredda för 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ”- ”De kommer inte upp. De har en skolplacering men de 

vänder på dygnet och kommer aldrig iväg till skolan.”   

En annan grupp ungdomar som kan identifieras är de med föräldrar födda utanför Sverige, som i vissa 

fall flyttar mellan hemlandet och Sverige. Ungdomarna saknar behörighet och hamnar på det viset 

utanför. 

 

 

Övrigt? 

Vägledarna berättar om flera olika ungdomsprojekt som pågår runt om i Stockholms Stad. ”Jag kan 

också tycka – projekt och så mycket energi – vi vet att ungdomarna finns, vi vet vilka de är – vi vet, vi 

vet – men kom till skott!”,  ”Ja. Där står det då tre, fyra vuxna och slår in öppna dörrar…”  

Man nämner Navigatorcenter som ett exempel på ett samlat grepp kring arbetet med de aktuella 

ungdomarna ” Då fanns en nationell plan – så här ska ni jobba.”  

De pratar om vikten av tidiga insatser och menar att de borde ha uppdrag att fånga upp eleverna redan 

i årskurs 8 och 9. Nu har de i många fall varit på drift i två år utan någon skolgång. 

På Gymnasieslussen blir man ofta kontaktad av ”förtvivlade föräldrar” som efter lång tid insett att 

ungdomen inte är i skolan, vägledarna berättar att de även blir kontaktade av far- och morföräldrar. 

Angående neuropsykiatriska utredningar menar vägledarna att de är förenade med höga kostnader som 

rektorer som nu fungerar som VD, ansvariga för en ekonomisk enhet, inte vill dra på sig. Detta för 

med sig att när ungdomen kommer till gymnasiet, där tempot och kraven är högre, så slår det 

omedelbart igenom. Man menar att det är önskvärt med utredning i ett tidigt skede för att kunna stötta 

ungdomen på rätt sätt och minska risken för misslyckanden.  

 

På Gymnasieslussen menar man att det skulle vara förenligt med samhälleliga vinster om man kunde 

få alla de här ungdomarna att klara av skolan. Rent nationalekonomiskt blir det ju också ökade 

kostnader längre fram. Vägledarna berättar om att samhällsekonomer kan påvisa att det blir billigare i 

längden att satsa pengar på den här gruppen ungdomar. De menar att det finns ungdomar med 

komplex problematik men att många skulle kunna fångas upp med hjälp av större resurser. Man 

poängterar slutligen att det handlar om politik, avsaknad av politiska beslut, kortsiktighet och 

fördröjande effekter. 

 

Identifierade teman 

Kunskaper om ungdomarna 

Synen på ungdomarna är entydig. Man menar att det ofta rör sig om komplex problematik och de kan 

behöva stöd från olika håll. Informanterna är överens om att många av dessa ungdomar behöver få 

erbjudande om annat än om utbildning i ett första skede. 

 

Kunskap om framgångsrikt arbete  

Informanterna betonar vikten av samverkan mellan olika aktörer kring ungdomarna. Det är viktigt för 

att kunna erbjuda olika åtgärder. Att enbart erbjuda utbildning ses inte som tillräckligt. 

Navigatorcenter nämns som ett exempel på hur samverkan skulle kunna ske. Informanterna menar att 

det handlar om ungdomar med komplex problematik, därför krävs en helhetssyn och ett samlat grepp. 

 

Det finns viss variation i förväntningar på vad den nya Arbetsmarknadsnämnden och förvaltningen 

kommer att innebära för uppföljningsansvaret. En av informanterna uttrycker höga förväntningar på 
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förbättrade arbetssätt, en annan intar en mer avvaktande hållning och menar att det är för tidigt att veta 

vad omorganisationen kan leda till. En tredje säger att startandet av en ny förvaltning inte per 

automatik innebär nya arbetssätt såsom aktivt uppsökande verksamhet, allt är beroende av vilka 

resurser verksamheten får. 

 

Kunskap om ökade kostnader för samhället på sikt 

Informanterna menar att det finns en stor samlad kunskap om hur man kan arbeta med de ungdomar 

som berörs av det kommunala uppföljningsansvaret. Just nu är den spridd i en massa olika projekt där 

man ”slår in öppna dörrar”. Navigatorcenter nämns som ett exempel på hur kunskap kan tas till vara. 

Där arbetar man aktivt uppsökande ”...alltså de var hemma och knackade på dörren hemma hos de här 

ungarna och lyfte dem ur sängen.” En av informanterna säger att det finns kompetenta medarbetare 

inom den nya förvaltningen men påpekar att det inte finns pengar avsatta för uppföljningsansvaret.  

Flera av informanterna fram Navigatorcenter som ett exempel på en nationell organisationsstruktur 

som verkade i ett långsiktigt perspektiv. De ser också vikten av att uppmärksamma denna grupp ur 

samhällsekonomiskt perspektiv då risken för stora kostnader är uppenbar när satsning uteblir. 

 

Intervju med Åsa Härkegård 

borgarrådssekreterare, skolroteln 
Härkegård beskriver att det kommunala uppföljningsansvaret i Stockholm, sedan januari 2011 formellt 

är överfört till arbetsmarknadsnämnden. Bakgrunden är att den tidigare arbetsmodellen hade brister. 

Hon menar att det största problemet var att de ungdomar som av olika skäl inte nåddes av 

Gymnasieslussens olika utbildningsinsatser, inte följdes upp i tillräcklig utsträckning av stadsdelarna. 

Överföringen av helhetsansvaret till en nämnd, arbetsmarknadsnämnden, ska minska risken att 

ungdomar faller mellan stolarna, enligt Härkegård.  

 

Tanken med att lägga ner Navigatorcenter 2006 var att föra över ansvaret till Gymnasieslussen, detta 

gjordes 2007. De aktuella ungdomarna skulle i första hand erbjudas någon form av utbildning. Bristen 

i det system som infördes 2007, och som nu organiseras om, är att överföringen mellan 

Gymnasieslussen och stadsdelarna inte fungerade för vissa av de ungdomar som avvisade 

Gymnasieslussens utbildningserbjudanden.  

Härkegård menar att ”... Självklart var det en brist att inte alla ungdomar nåddes av de tidigare 

insatserna från staden.” Beslutet att samla allt ansvar under arbetsmarknadsnämnden från den 1 januari 

2011 syftar till att undvika att ungdomar faller mellan stolarna, menar hon och berättar att målet är att 

nå alla ungdomar i denna grupp med utbildning, praktik eller arbete i någon form. 

Beträffande detaljerad information om vilka åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med bristerna 

i uppföljningsansvaret hänvisar Härkegård till arbetsmarknadsroteln i Stockholms stadshus. 

 

Intervju med Carolina Bringborn, 

borgarrådssekreterare arbetsmarknadsroteln 
Bringborn berättar att det från och med den 1 januari 2011 har bildats en ny arbetsmarknadsnämnd och 

att det är dit som det övergripande ansvaret för det kommunala uppföljningsansvaret är flyttat. Den 1 

juli 2011 startar den nya arbetsmarknadsförvaltningen. Hon vet inget om hur arbetet kommer att 

bedrivas framöver. Utbildningsnämnden kommer fortfarande att vara ansvarig för Gymnasieslussen, 

”Jag har inte hört något annat än att de ska jobba på som vanligt”.  

Hon menar att det finns många verksamheter som riktar sig till ungdomar genom Jobbtorgen och olika 

pågående projekt.  

Bringborn menar vidare att det inte finns någon bakgrund till omfördelningen av ansvaret i budgeten 

2011- 2013, och det står heller inget om förändringen i verksamhetsplanen. ”Det finns ju ingen 
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bakgrund där riktigt”. Vidare att det inte finns några pengar avsatta för hur det konkreta arbetet med 

att söka upp ungdomarna ska gå till ” Det är det vi får se lite grann”.  

Beträffande målformuleringar för den nya förvaltningens arbete med det kommunala 

uppföljningsansvaret säger Bringborn ” Nä, jag skulle inte säga att det står någonting som kan kallas 

vision. ” Jag har inte så mycket om det framåtsyftande att säga i dagsläget” ” Vad exakt vi ska göra 

framöver är inte spikat”. 

 

Summering av intervjuerna med 

borgarrådsekreterarna 

Inga mål 

Det finns inte några formulerade mål för arbetet med det kommunala uppföljningsansvaret enligt 

informanterna. 

Inga pengar 

Det finns inga ekonomiska medel angivna specifikt för arbetet med det kommunala 

uppföljningsarbetet i budgeten för 2011- 2013. 

Inga förändringar? 

Informanterna kan inte uttala sig om några konkreta förändringar i arbetet med uppföljningsansvaret. 
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Analys 

I studien lyfter vi fram en del av den kunskap som finns om arbete med det kommunala 

uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år. Kunskap finns, kunskap om ungdomarna och om deras 

situation, kunskap om hur framgångsrikt arbete kan bedrivas och kunskap om kostnader och 

ekonomiska konsekvenser för samhället. Det är mycket resurser och goda ambitioner som läggs ner på 

att ta fram denna kunskap. Vi frågar oss hur kunskapen används? Vi ställer oss också frågande till 

vilka etiska överväganden och vilka värderingar det är som råder när man väljer att bortse ifrån den. 

Varför lägga samhällsresurser på att producera kunskap som sedan inte tas till vara? 

 

Inga mål trots kunskap om ungdomarna 

En del av de ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret befinner sig ofta redan 

som 16-åringar i samhällets utkant, det bekräftar några av studiens informanter. Trondman (2001) 

beskriver att dessa ungdomar lever i en riskzon. I revisionsrapporten (Dnr 420-158/2009) talar man 

om att det var cirka 550 ungdomar år 2009 som Stockholms stad inte sökte upp. Länsstyrelsen 

uppmärksammar i sin studie (2011) att nästan var tredje ung arbetslös i Stockholm saknar slutbetyg 

från gymnasiet, jämfört med ungefär var femte i övriga landet.  Informanterna på Gymnasieslussen 

betonar att många ungdomar inte ingår i något sammanhang och saknar meningsfull sysselsättning. 

Många vänder på dygnet och saknar rutiner, problematiken är ofta komplex. Några av dem har med 

stor sannolikhet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med eller utan fastställd diagnos. Andra 

saknar föräldrar med socialt och kulturellt kapital i det svenska samhället. Några av dem går till 

missbruk och kriminalitet, andra går in i långvarig arbetslöshet. Allt detta sammantaget talar för att det 

kommunala uppföljningsansvaret borde vara ett högt prioriterat område, inte minst i Stockholm. Enligt 

våra informanter finns dock varken pengar, mål eller visioner för hur arbetet framöver ska läggas upp.  

 

Inga förändringar trots kunskap om framgångsrikt arbete 

Av rapporter och studier framgår att det finns kunskap om hur ett effektivt uppföljningsarbete kan 

bedrivas. I Stockholms stad finns flera pågående projekt som riktar sig till ungdomar 16-19 år. I dessa 

verksamheter finns kompetensen att driva och utveckla arbetet, det pekar flera av informanterna på. På 

Gymnasieslussen finns vägledare med lång och bred erfarenhet, inom nya arbetsmarknadsnämnden 

kommer personer med rötter i Navigationscenter att arbeta, enligt Roger Mogert. När arbetet bedrivs 

runt om på olika platser och kompetensen sprids så smulas möjligheterna till samverkan, samordning 

och strukturerat långsiktigt arbete sönder. Nilsson (2010) talar om stuprörstänkande där ettårsbudgetar 

och kortsiktighet är det som styr hur arbetet bedrivs. Det är också något som studiens informanter ger 

uttryck för, en sorts ”projekttrötthet” och längtan efter ett samlat grepp. Ett samlat grepp och 

helhetssyn är också vad både nationalekonom Ingvar Nilsson och Länsstyrelsen i Stockholms Län 

(2011) efterlyser. Den uppsökande verksamheten behöver vara konkret och handfast. Ju tidigare 

åtgärderna sätts in desto mindre resurser krävs för att häva eller bromsa en negativ utveckling. I ett 

framgångsrikt arbete ska ungdomarna kunna erbjudas olika åtgärder och insatser, det menar såväl 

informanterna som tidigare studier (Länsstyrelsen, 2011). Även revisorerna i Stockholms stad påtalar i 

sin utvärdering bristerna i det begränsade åtgärdsutbudet (Revisionsrapporten, (DNR 420-158/2009) 

med hänvisning till Skollagen (1985:1100). Trondman (2009) belyser vikten av att erbjuda unga som 

omfattas av uppföljningsansvaret en bredd av olika aktiviteter. Han poängterar också att uppföljningen 

behöver vara systematisk för att nå ungdomarna.  

 

Arbetet bör vara organiserat utifrån en helhetssyn och det bör finnas en långsiktighet för att nå önskat 

resultat (Nilsson, 2010). Omorganisationer kan stå i vägen för detta. Vår studie visar att 

uppföljningsansvaret i Stockholms stad flyttats mellan olika nämnder under det senaste decenniet. 

Senast flyttades det till arbetsmarknadsnämnden den 1 januari 2011.  
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Inga pengar trots kunskap om kostnader för samhället 

Det finns kunskap om vad utanförskap kostar samhället och att tidiga och förebyggande insatser 

innebär bättre resurshållning (Nilsson, 2010). Dock finns denna kunskap inte nödvändigtvis hos våra 

beslutsfattare, vilket vår undersökning kan indikera då inga pengar är avsatta specifikt för det 

kommunala uppföljningsansvaret (Stockholms stads budget 2011). En del av kostnaderna för 

utanförskap är indirekta, vid första anblicken osynliga och de accelererar ju längre utanförskapet 

pågår. För att få syn på dessa kostnader krävs ett helhetsperspektiv och att kostnaderna samtidigt 

betraktas ur en tidsaspekt (Nilsson, 2010). Vårt politiska system främjar inte långsiktighet, till exempel 

kan en verksamhet som Navigatorcenter läggas ner utan vidare enbart på grund av politiskt maktskifte.  
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Slutsatser 

Under rubriken slutsatser besvarar vi våra forskningsfrågor. Vi redovisar svaren med varje 

forskningsfråga som rubrik. 

 

Vilka åtgärder, anser studiens informanter, har vidtagits för att förtydliga vad det kommunala 

uppföljningsansvaret innebär? 

I direkt anslutning till revisionsrapporten 2009 skedde inget förtydligande från kommunfullmäktige, 

angående det kommunala uppföljningsansvaret. Vare sig ansvarsfördelning eller förtydligande vad 

gäller uppdraget, till berörda nämnder. I borgarrådsberedningens utlåtande står att läsa att man ska 

verka för att ökad samverkan mellan berörda nämnder kommer till stånd. I övrigt valde beredningen 

att lämna rapporten utan åtgärd. Enligt Skollagen 1 kap, 18§ har kommunen skyldighet att hålla sig 

informerade om hur ungdomar 16-19 år är sysselsatta i syfte att erbjuda lämpliga individuella åtgärder. 

 

Den 1 januari 2011 övergick ansvaret för det kommunala uppföljningsansvaret till den nystartade 

arbetsmarknadsnämnden. Vi har inte funnit något som tyder på att det sker till följd av just 

revisionsrapporten. Det finns ingen målbeskrivning för hur den nya nämnden avser att arbeta med det 

kommunala uppföljningsansvaret, inte heller några pengar avsatta för arbetet. Nilsson (2010) beskriver 

att organisationsförändringar inte garanterar att några förändringar i arbetssätt kommer till stånd. I 

såväl revisionsrapporten (2009) som i Skolverkets rapporter (2002, 2006, 2011) finns konkreta 

uppslag på hur bristerna i det kommunala uppföljningsansvaret kan rättas till. Trondman (2008) ser 

vikten av handfast uppföljning och vikten av olika erbjudanden om åtgärder.  

 

Vilka nya rutiner och arbetssätt har informanterna uppfattat att revisionsrapporten (DNR 420-

158/2009) lett till? 

I undersökningen finns inga resultat som tyder på att några nya rutiner har utvecklats till följd av 

revisorernas rapport. Det finns inga tecken som visar på att några nya arbetssätt införts i kommunen. I 

revisionsrapporten (2009) gavs rekommendationer om att utveckla arbetssätt för ökad samverkan. Då 

mål och resurser för den nya arbetsmarknadsförvaltningens arbete med det kommunala 

uppföljningsansvaret saknas är det oklart hur arbetet kommer att ta sig ut framöver. Gymnasieslussen 

ligger fortfarande under utbildningsnämnden, Jobbtorgen kommer att ligga under 

arbetsmarknadsnämnden och dit kommer i dagsläget endast ungdomar som är föremål för 

socialtjänsten. Vi har inte funnit något förtydligande om vem som ska kontakta de ungdomar som 

Gymnasieslussen inte lyckas nå. En central rekommendation i revisionsrapporten (2009) är att det 

behövs ett förtydligande av ansvarsfördelning och uppdraget beträffande vem som ska kontakta  

ungdomarna.  

 

Hur beskriver informanterna de ungdomar som inte nås till följd av bristerna i det kommunala 

uppföljningsansvaret?  
Man menar att det rör sig om ungdomar i ett brett spektrum. Några tar sig in i utbildningssystemet på 

egen hand efter något eller några år. Andra har en mer komplex problematik och kräver samlade 

insatser från flera aktörer. Trondman (2008)  menar att samverkan i arbetet med ungdomarna är en 

förutsättning för framgång. Man är överens om att tidigare insatser än vad som nu förekommer skulle 

ha positiv betydelse i strävan att motverka utanförskap. Länsstyrelsen (2011) menar att det krävs 

mindre resurser ju tidigare man sätter in åtgärder för att häva ett påbörjat utanförskap. Informanterna 

på Gymnasieslussen menar att en helhetssyn på ungdomarna och ett samlat grepp kring den kunskap 

som finns om dem är nödvändig. Även i detta avseende talar tidigare forskning om vikten av att 

koppla ihop den kunskap som nu finns spridd i olika verksamheter.  Man menar att kunskaper om 

framgångsrika arbetssätt redan finns och att en satsning på dem skulle ha långsiktigt positiva effekter 

på samhällsekonomin. Nilsson (2010) visar på de kostnader ett utanförskap för med sig under en 
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persons arbetsföra tid, fram till pension. Han räknar även med de indirekta, osynliga kostnader som 

samhället får stå för. Han menar att kostnaderna för utanförskap ofta underskattas och att de 

accelererar ju längre utanförskapet varar. 

 

Den bild som framträder är en kommun som, trots bättre vetande, underlåter att justera de brister som 

påtalats. 
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Diskussion 

Här följer en diskussion om studiens resultat, de metoder vi valde att använda och tankar kring 

framtida forskning. 

 

Resultat 
Vi ville undersöka vad politikerna i Stockholm stad gjort för att komma till rätta med bristerna i det 

kommunala uppföljningsansvaret. Brister som konstaterats av bland andra Skolverket och 

Länsstyrelsen men framför allt av stadens revisorer. Rapporterna ger en tydlig och samstämmig bild 

av ett uppföljningsansvar som inte lever upp till Skollagens krav. Istället för att använda den kunskap 

som finns om bland annat framgångsrik metodik väljer man att göra en omorganisation. Man flyttar 

ansvaret från en nämnd till en annan men avsätter inga resurser för arbetet med att aktivt söka upp 

ungdomarna. Vad beror detta på? Tillfrågade politiker har valt att inte medverka i vår studie, med 

undantag av Roger Mogert (S) som är kritisk till den borgerliga majoritetens hantering av 

uppföljningsansvaret. Kan det vara så som Mogert menar, att frågan inte är ”top of mind”? Att 

ungdomar som berörs av det kommunala uppföljningsansvaret inte är en prioriterad grupp? Detta trots 

alla rapporter, all den kunskap som finns om nödvändigheten av tidiga insatser och att aktivt arbeta 

just med dessa ungdomar?  

 

Att ansvariga politiker inte velat besvara våra frågor ger utrymme för flera olika tolkningar. Det bidrar 

också till att vi inte fått ta del av deras förklaringar till varför revisionsrapporten från 2009 inte 

resulterat i konkreta förändringar eller förbättringar av stadens uppföljningsansvar. Dock har studiens 

resultat bekräftat vårt antagande om att tidigare nämnda revisionsrapport inte lett till förtydliganden 

från fullmäktiges sida eller till nya arbetssätt och rutiner kring arbetet med ungdomarna som berörs av 

uppföljningsansvaret.  

Studiens kanske viktigaste resultat – anser vi själva – är att det tydligt framgår vilket värde kunskap 

ges i förhållande till andra faktorer vid politiska beslut. Kunskap är makt brukar man säga men den 

beslutande makten kan välja att bortse från kunskap. 

 

Metod 

Valde vi rätt metod? Vår bedömning är att intervjuer i det här fallet var ett lämpligt sätt för att få svar 

på våra frågor. Två av intervjuerna kunde vi genomföra ansikte mot ansikte. Det visade sig att de 

intervjuerna genererade mer data än de andra två som skedde via telefon och mail. I de två första 

intervjuerna fick vi möjlighet att ställa följdfrågor, följa upp uttalanden och skapa nya frågor under 

samtalets gång. I intervjun som skedde via mail, fick vi svaren nedskrivna och vi hade ingen möjlighet 

att få svar på de funderingar som svaren väckte. Telefonintervjun var mer uttömmande och 

möjligheten till följdfrågor och att följa upp svaren med förtydliganden fanns.  

 

Eftersom informanterna har olika befattningar och befinner sig i olika roller vad gäller 

uppföljningsansvaret så anpassade vi frågorna därefter. Vår avsikt var att få möjlighet att intervjua 

ansvariga politiker. Vi skickade mail i god tid men fick inga svar. En reflektion i det avseendet är att 

vi redan i mailet presenterade studiens syfte samt våra forskningsfrågor. Vår tanke med det var att 

följa de etiska principerna, att informanterna skulle veta vad de gav sig in på. Kanske hade vi haft 

större framgång i att få en tid för ett möte om vi avstått från att vara riktigt så tydliga. En annan aspekt 

att beakta är att vi hade revisionsrapporten som utgångspunkt, vilket också framgick i mailet. Det 

skulle kunna vara så att vederbörande inte hade läst rapporten, inte hade tid att avsätta för att sätta sig 

in i frågan och därför avstod från att delta. 
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Framtid 

Det förefaller som det kommunala uppföljningsansvaret behöver fortsättas följas upp, granskas och 

kvalitetssäkras. Fokus för framtida arbete bör ligga på att samla redan befintlig kunskap, omsätta den 

och att med ett samlat grepp börja söka upp ungdomarna.  

 

Ett litet räkneexempel till sist 

År 2009 var det cirka 550 ungdomar i Stockholms stad som ingen aktivt sökte upp. År 2010 var det 

ytterligare cirka 500 ungdomar och i år är det närmare 400 som ingen har kännedom om vad de gör. 

Tillsammans blir det 1450 ungdomar under tre år. Vi leker med tanken att hälften av dem hamnar i 

långvarigt utanförskap, vilket innebär 725 ungdomar. Var och en av dem till en kostnad om cirka 15 

miljoner kr under sin potentiella yrkesverksamma tid, dvs. i 45 år. Kostnaden för samhället – för att 

låta bli att sätta in insatser – blir 740 miljoner.  

 

Hur länge har vi råd att låta bli? 
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Bilaga 1 

PM 2010: RI (Dnr 322-2450/2009) 

Det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-åringar, revisionsrapport nr 11/2009 

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 

 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 

Som svar på remissen av stadsrevisionens revisionsrapport nr 11/2009 ”Det 

kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-åringar” överlämnas och åberopas 

denna promemoria. 

  

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. 

Ärendet 
Stadsrevisionen har med hjälp av konsult granskat det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-

åringar. Granskningens syfte har varit att följa upp och bedöma hur utbildningsnämnden arbetar med 

det kommunala uppföljningsansvaret, vilka åtgärder som vidtas för målgruppen samt hur samverkan 

med andra berörda nämnder (stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden) 

fungerar. I uppdraget har också ingått att följa upp en tidigare granskning inom området (Rapport nr 1, 

2005). 

Granskningen har genomförts vid utbildningsnämnden, sex stadsdelsnämnder (Enskede-Årsta-Vantör, 

Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta och Södermalm) samt socialtjänst- 

och arbetsmarknadsnämnden. I Stockholms stad finns cirka 4 000 16-19-åringar som årligen faller 

under det kommunala uppföljningsansvaret. 

 Beredning 

 Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret anser att det är tydligt att det lagstadgade uppföljningsansvaret för ungdomar i 

åldern 16-19 år åvilar utbildningsnämnden, vilket också framgår tydligt i stadens budget. Av 

stadsrevisionens rapport kan konstateras att utbildningsnämnden tolkat uppdraget enbart till att 

omfatta erbjudande om utbildning. Av stadens budget framgår vidare att utbildningsnämnden och 

socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska ta fram förslag på nya former av samverkan mellan 

skola och socialtjänst. 

 

 

 

Bilaga 1 

 

Mina synpunkter 
 Stadsrevisionen har undersökt ett viktigt område i stadens uppdrag. Det handlar om stadens 

uppföljningsansvar för de unga människor som  av olika skäl inte påbörjar sin gymnasieutbildning 

eller lämnar gymnasieutbildningen i förtid. 

I stadens budget 2009 fastslås att det kommunala uppföljningsansvaret ligger på utbildningsnämnden. 

Inom utbildningsnämnden ligger ansvaret på gymnasieslussen. Av stadsrevisionens granskning 

framgår att utbildningsnämnden på ett tillfredsställande sätt tydliggjort sitt utbildningsuppdrag, mål 

och åtaganden. De åtgärder som vidtas för att uppfylla skollagens allmänna formuleringar om det 

kommunala uppföljningsansvaret förefaller vara tillräckliga. I utbildningsnämndens verksamhetsplan 

anges att det kommunala uppföljningsansvaret kräver samverkan mellan stadens olika aktörer för att 

identifiera de ungdomar som är aktuella för uppföljningsansvaret. Jag anser att samverkan är en 

förutsättning för att arbetet ska fungera. Av stadens budget framgår vidare att utbildningsnämnden och 

socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska ta fram förslag på nya former av samverkan mellan 

skola och socialtjänst.  

Det är viktigt att utveckla effektiva metoder samt erbjuda insatser till ungdomarna för att bryta 

utanförskapet. Utbildningsnämnden och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden genomförde under 

år 2009 två projekt finansierade av Europeiska socialfonden, ESF. Dessa projekt syftar till att dels 

identifiera vilka ungdomar som inte är aktuella i skolan eller har arbete, dels vilka behov dessa har för 

att inte drabbas av utanförskap. Projekten bedrivs i samarbete med stadsdelsnämnder, Jobbtorg 
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Stockholm, utbildningsnämnden, Polisen, arbetsförmedlingen, AB Svenska Bostäder och ideella 

föreningar. 

Det är angeläget att utveckla arbetet för att tillförsäkra ungdomar 16-19 år en förankring i utbildning 

eller egen försörjning och minimera riskerna för tidigt utanförskap.  

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 

Som svar på remissen av stadsrevisionens revisionsrapport nr 11/2009 ”Det kommunala 

uppföljningsansvaret för 16-19-åringar” överlämnas och åberopas denna promemoria. 

 Stockholm den 11 februari 2010 

 Sten Nordin 

 Bilaga 

Stadsrevisionens rapport ”Det kommunala uppföljningsansvaret 16-19-åringar” 

  

 Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Reservation anfördes av borgarråden Roger Mogert (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann-Margarethe 

Livh (v) enligt följande.  

 Vi förerslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att  

Som svar på revisionsrapporten (11/2009) gällande ”Det kommunala uppföljningsansvaret för 16–19-

åringar” hänvisas till nedanstående yttrande. 

 Revisorsrapporten bekräftar det som oppositionen försökt uppmärksamma i flera år, nämligen att 

ingen nämnd tar det yttersta ansvaret för de omkring 4 000 ungdomar 16-19 år som varken går i skola 

eller arbetar. Varken stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden eller socialtjänst- och 

arbetsmarknadsnämnden anser sig ha i uppdrag att aktivt söka upp dessa ungdomar. Det finns inte 

heller något fullmäktigemål för det kommunala uppföljningsansvaret. 

 Oppositionen har vid ett flertal tillfällen påpekat att ingenting egentligen görs för ungdomar mellan 

16-19 år som inte går i gymnasieskolan eller arbetar. Det är anmärkningsvärt att så lite har gjorts under 

den här mandatperioden för en grupp ungdomar som befinner sig i riskzon och som omgående 

behöver stöd, hjälp och råd. Situationen har klart försämrats sedan 2006. Under den förra 

mandatperioden infördes Navigatorcenter för att fånga upp just dessa ungdomar och Navigatorcentren 

sökte aktivt upp alla ungdomar i målgruppen. Tyvärr valde den moderatledda majoriteten att lägga ner 

Navigatorcentren efter valet 2006. 

 Inför de uppenbara bristerna i stadens mål och organisation för en mycket utsatt grupp ungdomar 

nöjer sig finansborgarrådet med att hänvisa till två projekt. Vi anser att det måste beslutas om en 

relevant organisation och tydliga uppdrag utifrån ett strategiskt tänkande om det kommunala 

uppföljningsansvaret. Kommunfullmäktige måste precisera vilken nämnd som har det uppsökande 

uppdraget och se över den ekonomiska ersättningen, oavsett vilken nämnd som får huvudansvaret. För 

ungdomar som inte går i gymnasieskolan utgår idag ingen ersättning till utbildningsnämnden. Om 

stadsdelsnämnderna ska få ett utökat uppdrag bör också deras ersättning ses över, så att uppdraget kan 

genomföras enligt lagens intentioner. 

 I sammanhanget måste sägas att det kommunala uppföljningsansvaret börjar redan i grundskolan. Om 

fler ungdomar lämnar grundskolan med behörighet, självkänsla, social förmåga och motivation 

kommer färre att behöva följas upp inom ramen för det kommunala uppföljningsansvaret. En satsning 

på studie- och yrkesvägledning i grundskolan är också viktig för att fler ungdomar ska hitta en 

utbildning som intresserar dem Men med de nedskärningar som den moderatledda majoriteten har 

genomfört har dessa verksamheter fått allt sämre resurser. Andelen elever som skolan inte klarar att ge 

en fullständig skolgång är allt för hög.  

 Det är troligt att många av ungdomarna som varken har arbete eller går i skolan lider av psykisk 

ohälsa. Den nuvarande majoritetens nedskärningar av skolornas resurser har inneburit sämre tillgång 

till elevhälsopersonal. Rapporter visar att det fattas minst 25 miljoner kronor för att elevhälsan ska 

leva upp till lagens krav. En väl fungerande elevhälsa i grundskolan och gymnasiet skulle ha möjlighet 

att fånga upp många av de elever som sedan faller ur skolan.  

 Vi anser vidare att den arbetsgrupp som bildats mellan Jobbtorg Stockholm, gymnasieslussen inom 

utbildningsförvaltningen och stadsdelsrepresentanter ska få i uppdrag att återkomma senast inom tre 

månader med en strategisk plan för arbetet med att nå alla de ungdomar som inte arbetar eller fullföljer 

sin gymnasieutbildning. Vi har inte råd att förlora ännu en årskull ungdomar som inte får rätt stöd i rätt 

tid, så att de kan få möjlighet till egen försörjning. 



34 

 

ÄRENDET 

Stadsrevisionen har med hjälp av konsult granskat det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-

åringar. Granskningens syfte har varit att följa upp och bedöma hur utbildningsnämnden arbetar med 

det kommunala uppföljningsansvaret, vilka åtgärder som vidtas för målgruppen samt hur samverkan 

med andra berörda nämnder (stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden) 

fungerar. I uppdraget har också ingått att följa upp en tidigare granskning inom området (Rapport nr 1, 

2005). Granskningen har genomförts vid utbildningsnämnden, sex stadsdelsnämnder (Enskede-Årsta-

Vantör, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Skärholmen, Spånga-Tensta och Södermalm) samt 

socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. I Stockholms stad finns cirka 4 000 16-19-åringar som 

årligen faller under det kommunala uppföljningsansvaret. 

Kommunernas skyldighet att följa upp de ungdomar i åldern 16-19 år, som inte går i eller fullföljer 

gymnasieutbildning och erbjuda dem individuella åtgärder förtydligades i skollagen den 1 juli 2005 (1 

kap. 18§). Uppföljningsansvaret innebär en skyldighet för hemkommunen att kontinuerligt följa upp 

och informera ungdomar om möjligheten till studier och arbete. Kommunens skyldighet omfattar inte 

de ungdomar som genomför eller har genomfört uppföljning på nationella eller specialutformade 

program. 

I stadens budget 2009 fastslås att det kommunala uppföljningsansvaret ligger på utbildningsnämnden. 

Inom utbildningsnämnden ligger ansvaret på gymnasieslussen. Av stadsrevisionens granskning 

framgår att uppdraget har tolkats till att enbart innefatta erbjudande om utbildning. 

Utbildningsnämnden och gymnasieslussen bedriver därmed inte uppsökande verksamhet för de 

ungdomar som inte nås med utbildning. I utbildningsnämndens verksamhetsplan anges att det 

kommunala uppföljningsansvaret kräver samverkan mellan stadens olika aktörer för att identifiera de 

ungdomar som är aktuella för uppföljningsansvaret. 

De involverade nämnderna har olika grunduppdrag och enligt stadsrevisionen uppfattar sig ingen ha 

ansvar för att aktivt söka upp ungdomarna. Utbildningsförvaltningen/gymnasieslussen är av 

uppfattningen att detta ansvar vilar på stadsdelsförvaltningarna, medan stadsdelsförvaltningarna menar 

att de inte direkt kan söka upp ungdomar som inte uppenbart far illa. 

Enligt stadsrevisionen är stadsdelsnämndernas ansvar utifrån det kommunala uppföljningsansvaret 

också oklart då de saknar ett tydligt uppdrag. Det finns i huvudsak inga styrdokument eller rutiner för 

hur det uppsökande arbetet med avseende på det kommunala uppföljningsansvaret ska bedrivas.  

Med anledning av detta anser stadsrevisionen att kommunstyrelsen bör ta fram ett förslag till 

kommunfullmäktige där ansvaret för berörda nämnder tydliggörs. 

  

BEREDNING 

  

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.  

  

Stadsledningskontoret  
  

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2010 har i huvudsak 

följande lydelse. 

  

Enligt stadsledningskontoret är det tydligt att det lagstadgade uppföljningsansvaret 

för ungdomar i åldern 16 till 19 år åvilar utbildningsnämnden, vilket också framgår 

tydligt i stadens budget. Att i god tid identifiera de ungdomar som är i behov av 

individuella åtgärder är viktigt i syfte att motverka en ogynnsam utveckling. 

Stadsdelsnämnderna har i första hand ett myndighetsansvar och ska därför fokusera 

på ungdomar som är i riskzonen eller som far illa. Dit hör inte per automatik 

ungdomar som är aktuella för det kommunala uppföljningsansvaret.  

Av stadsrevisionens rapport kan konstateras att utbildningsnämnden tolkat 

uppdraget enbart till att omfatta erbjudande om utbildning. Enligt skollagen omfattar 

det kommunala uppföljningsansvaret att kontinuerligt följa upp och informera 

ungdomar om möjligheten till studier och arbete. Stadsledningskontoret anser därför 

att utbildningsnämnden måste vidga sitt uppdrag till att omfatta hela det kommunala 

uppföljningsansvaret enligt skollagen.  
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Av stadens budget framgår vidare att utbildningsnämnden och socialtjänst- och 

arbetsmarknadsnämnden ska ta fram förslag på nya former av samverkan mellan 

skola och socialtjänst. Exempel på detta är att nämnderna under år 2009 samverkat 

genom att starta upp två projekt finansierade av socialfonden. Dessa projekt syftar 

till att dels identifiera vilka ungdomar som inte är aktuella i skolan eller har arbete 

och vilka behov dessa har för att inte drabbas av utanförskap. Utveckla effektiva 

metoder samt erbjuda insatser till ungdomarna för att bryta utanförskapet. Projekten 

bedrivs i samarbete med stadsdelsnämnder, Jobbtorg Stockholm, 

utbildningsnämnden, Polisen, arbetsförmedlingen, Svenska Bostäder och ideella 

föreningar.  

Stadsledningskontoret föreslår att revisionsrapporten ”det kommunala 

uppföljningsansvaret för 16-19 åringar” anses besvarad med hänvisning till vad som 

står i detta tjänsteutlåtande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Hej Roger, 

 

vi har tagit del av den revisionsrapport DNR 420-158/2009 som handlar om 

Stockholms Stads uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år. Som blivande studie- 

och yrkesvägledare (Stockholms universitet)  vill vi undersöka vad som görs för 

dessa ungdomar.  

I vår C-uppsats har vi revisionsrapporten som utgångspunkt för att försöka besvara 

bl.a. följande frågor.  

 

Vilka åtgärder har fullmäktige vidtagit för att förtydliga vad det kommunala 

uppföljningsansvaret innebär för berörda nämnder? 

Vilka nya rutiner och arbetssätt har revisionens slutsatser lett till? 

Hur ser tjänstemän, beslutsfattare och politiker på de berörda ungdomarnas 

situation? 

 

Vi har kommunstyrelsens protokoll uppmärksammat ditt engagemang i frågan och 

vänder oss därför till dig. Vår förhoppning är att du vill bidra med din syn på detta . 

Du får gärna höra av dig så vi kan komma överens om vilken form av kontakt som 

passar dig bäst, alternativt föreslå annan lämplig person vi kan vända oss till. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Annika Michelson Thorngren (xxxx xxxxxx)  och Tarja Leppänen (xxxx xxxxxx) 

Bilaga 3 

 

Den borgerliga majoriteten valde att lämna revisionens synpunkter (DNR 420-

158/2009) utan åtgärd då man menade att utbildningsnämnden fyllde ansvaret 

genom att Gymnasieslussen erbjöd ungdomarna utbildning. I Skollagen står att de 
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ska erbjudas lämpliga åtgärder, hur ser du på det? 

Svar: Det kommunala uppföljningsansvaret i Stockholm är sedan januari 2011 

formellt överfört till arbetsmarksnadsnämnden. Bakgrunden var att den tidigare 

arbetsmodellen hade brister. Det största problemet var att de ungdomar som av olika 

skäl inte nåddes av gymnasieslussens olika utbildningsinsatser, inte följdes upp i 

tillräcklig utsträckning av stadsdelarna. Överföringen av helhetsansvaret till en 

nämnd, arbetsmarknadsnämnden, minska risken att ungdomar faller mellan stolarna.   

 

 Vad har Stockholms stad gjort för att åtgärda de brister kring det kommunala 

uppföljningsansvaret som framkommer i revisionsrapporten 2009?  

Svar: Se förra frågan. För detaljerad information om hur det ser ut i dag ber jag att 

få hänvisa till arbetsmarknadsroteln i Stockholms stadshus. 

 

Vi har tagit del av ett antal rapporter och studier från bl.a. Skolverket, Länsstyrelsen, 

Ungdomsstyrelsen, de första från början av 2000- talet, de senaste år 2011- samtliga 

ger en entydig bild av  hur kommuner brister i uppföljningsansvaret. Revisorernas 

rapport (2005+2009) pekar åt samma håll. Hur har dessa kunskaper tillvaratagits 

och hur har de omsatts i praktiken?   

Svar: Se förra frågan. För detaljerad information om hur det ser ut i dag ber jag att 

få hänvisa till arbetsmarknadsroteln i Stockholms stadshus. 

 

I revisionsrapporten 2005 får kommunen kritik för brister i uppföljningsansvaret. 

Navigatorcenter startades 2006, de var igång nio månader. I samband med 

maktskiftet 2007 lades Navigatorcenter ner, vad var tanken med det?   

Svar: Från och med 2007 fördes ansvaret över till gymnasieslussen. Tanken var att 

de ungdomar som var aktuella i första hand skulle erbjudas någon form av 

utbildning. Bristen i det system som infördes 2007, och som vi nu organiserat om, 

var att överföringen mellan gymnasieslussen och stadsdelarna inte fungerade för 

vissa av de ungdomar som avvisade gymnasieslussens utbildningserbjudanden.  

 

Flera studier visar att framgångrikt arbete med målgruppen kräver bl a tidiga 

insatser, helhetssyn, samverkan och multikompetens. Hur ser du på den kunskap 

som finns om framgångsrik metodik i relation till hur Stockholms stad arbetar med 

berörda ungdomar? 

Hur ser du på de berörda ungdomarnas situation? Vilka är de? Vad behöver de?  

Cirka 500 blir inte kontaktade till följd av att uppföljningsansvaret brister, ser du 

någon risk med det, vilka konsekvenser kan det få?  

Svar: Självklart var det en brist att inte alla ungdomar nåddes av de tidigare 

insatserna från staden. Beslutet att samla allt ansvar under arbetsmarknadsnämnden 

från den 1 januari 2011 syftar till att undvika att ungdomar faller mellan stolarna. 

Målet är att nå alla ungdomar i denna grupp med utbildning, praktik eller arbete i 

någon form. 

 

Tack för din medverkan! 
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