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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till
betänkandets förslag gällande avsnitt 8.2, Ökat nationellt ansvar för skolans
finansiering. Ett införande av ett villkorat statsbidrag till huvudmän för
undervisning och elevhälsa i grundskola och i förskoleklass, där storleken
beräknas med hjälp av ett socioekonomiskt index, kan bidra till att utjämna de allt
större skillnaderna i skolresultat mellan skolhuvudmän och mellan enskilda
skolor. I myndighetens indikatorsystem ungidag.se har vi visat på de stora
skillnaderna i levnadsförhållanden bland unga boende i olika kommuner, bland
annat i behörighet till gymnasieskolan. Vi har också genom rapporter som Det
stora steget1 visat på utbildningens betydelse för att senare kunna etablera sig i
arbetslivet och att elevers skolresultat redan i grundskolan påverkar
etableringsmöjligheterna senare i livet. Utifrån ungdomspolitikens mål är det
viktigt att alla unga, oavsett bakgrund eller var i landet man bor, har samma
möjligheter att lyckas i skolan. Samtidigt pekar undersökningar på att
kunskapsklyftorna mellan hög- och lågpresterande elever ökar alltmer. Enligt
betänkandet finns det betydande skillnader mellan hur stora resurser kommunerna
avsätter till undervisning och elevhälsa per elev. Ett förslag om en ökad statlig
styrning, där de kommuner och skolor med störst behov också ges störst stöd, är
ett steg i rätt riktning för att öka likvärdigheten och stärka skolans
kompensatoriska uppdrag.

1

Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017). Det stora steget - Delrapport om
ungas övergång från skola till arbetsliv. Stockholm: MUCF.
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Betänkandet föreslår vidare att en utredning ska tillsättas för att etablera
miniminivåer för huvudmännens resurser för undervisning och elevhälsa och att
förutsättningarna för sektorsbidrag eller andra former av nationell finansiering av
skolan ska utredas. Myndigheten ser ett fastställande av miniminivåer av resurser
till undervisning och elevhälsa som ytterligare ett sätt att stärka möjligheten till
likvärdighet, inte bara i undervisningen utan även för tillgången till en god
elevhälsa. Myndigheten har tidigare poängterat elevhälsans viktiga roll för att
bland annat förebygga psykisk ohälsa och minska skolavhopp. Förslaget om ett
eventuellt sektorsbidrag, där staten kan styra över hela resursfördelningen, avstår
myndigheten från att uttala sig om. Ett sådant förslag innebär att statens roll stärks
i förhållande till det kommunala självstyret, vilket inte myndigheten kan ta
ställning till.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Utredare Fabian Sjö har
varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den slutliga
beredningen av ärendet.
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