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Interpellation till  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande ? 

 

 

Om gymnasiesärskolan och förutsättningarna för unga 

med intellektuell funktionsnedsättning att få arbete. 

 
I Regeringsformen, en av våra grundlagar, finns följande utomordentligt vackra formulering i § 2: 

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för 

den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, 

bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god 

levnadsmiljö.” 

 

I artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ratificerad 

av den svenska regeringen, står följande att läsa: ”Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete 

för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att 

kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en 

arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning”. 

 

Denna rättighet förvägras många människor. Konventionsstaterna ”ser med oro att personer med 

funktionsnedsättning […] fortsätter att möta hinder för sitt deltagande som likvärdiga 

samhällsmedlemmar och kränkningar av deras mänskliga rättigheter i alla delar av världen”. 

 

En studie från Högskolan i Halmstad[1] visar att samhället inte lyckats att skapa förutsättningar 

för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att få en plats i arbetslivet. Studien – som 

omfattar 12 269 elever som slutade särskolan 2001- 20011 – visar bland annat att 78 procent av 

dessa befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Hela 24 procent finns varken på 

arbetsmarknaden, i studier eller i daglig verksamhet. 

 

Det finns, mot bakgrund av dessa alarmerade siffror, skäl att fråga sig hur situationen är i vår 

kommun. Av detta skäl ställer undertecknad följande frågor till dig: 

 

1.      Finns det någon uppföljning av de elever som slutat gymnasiesärskolan i Jönköping? 

 

2.      Hur många av de forna eleverna finns på arbetsmarknaden, i studier eller i daglig 

verksamhet? 

 

3.      Hur ser samarbetet med arbetsmarknad och andra aktörer beträffande dessa ungdomar ut? 
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[1] Studien presenterades i Dagens Nyheter 2016-05-15 av Magnus Tideman och Jessica 

Arvidsson 

 


