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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) 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 samlade förslag.
MUCF konstaterar och uppskattar att utredningen tagit del av ungas egna röster
gällande kvalitet och omfattning på den vägledning de har tillgång till idag i
förhållande till deras behov, samt deras inspel på vägledningens
utvecklingsbehov.
10.3 Elevernas tillgång till karriärvägledning ska tydliggöras och stärkas
MUCF ser positivt på att utredningen identifierat flera tillfällen under skolgången
då särskilda grupper av unga är i stort behov av individuell karriärvägledning.
MUCF delar utredningens bedömning att de grupper som har identifierats har
särskilda behov av individuell vägledning. MUCF instämmer i utredningens
bedömning att unga med funktionsnedsättningar har särskilt stora behov i
förhållande till vägledningen i skolan. MUCF har tidigare lyft de utmaningar
dessa unga möter såsom en fördröjd etablering och en svagare ställning i
arbetslivet. MUCF ser även positivt på att det införs en skyldighet att erbjuda
elever som avser att avsluta sin gymnasieutbildning i förtid individuell
karriärvägledning.
10.13 Uppdrag till Skolverket om digitala vägledningsverktyg
MUCF instämmer i utredningens bedömning att det finns ett behov av en nationell
digital tjänst för vägledning och vill betona att en sådan tjänst behöver utformas
mot bakgrund av att unga är en heterogen grupp. Bland unga finns individer med
skilda förutsättningar att tillgodogöra sig information genom en sådan kanal. I den
instruktion som föreslås till Skolverket om att utvärdera befintliga digitala kanaler
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och föreslå utvecklingsmöjligheter bör det därför framgå tydligt att utveckling ska
ske som gör den digitala tjänsten användbar för alla unga. För att säkerställa att
alla kan ta till sig informationen kan den behöva anpassas. Särskilt viktigt blir det
att informationen är användbar och lätt tillgänglig för de grupper av unga som
utredningen själv pekar ut som unga i behov av extra stöd och hjälp.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.
I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Emma
Thornström har varit föredragande. Senioranalytiker Tiina Ekman har deltagit i
den slutliga beredningen av ärendet.
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