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INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR
16-20 ÅR
Au 120312

Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår
att med anledning av gällande skollag där kommunen sedan år 2005 har
ett informations- och uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år behöver
kommunen besluta om ansvarsfördelning och tillhörande resurser i
rubricerad fråga.
Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att enligt skollagen 29:9 ska
hemkommunen 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. Detta
ansvar gäller dock inte för de ungdomar som genomför eller har fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Skolverket tolkar detta som ungdomar som erhållit slutbetyg från dessa
utbildningar.
Idag finns ingen funktion som arbetar med kommunens informationsansvar för ungdomar 16-20 år. Kommunkontoret bedömer att det kan
finnas upp till 60-80 ungdomar i kommunen som ska kontaktas och
erbjudas individuell sysselsättning inom ramen för informationsansvaret
varför ansvarig funktion bör utses snarast.
Kommunkontoret föreslår att informationsansvaret förläggs till kommunkontorets arbetsmarknadsenhet samt att alla berörda nämnder och
funktioner får i uppdrag att bidra med insatser utifrån sina respektive uppdrag, inklusive Hjalmar Lundbohmsskolan vid Lapplands Gymnasium.
Arbetsmarknadsenheten har erfarenhet från att möta upp ungdomar från
arbetet med den kommunala ungdomspraktiken (KUP) som avvecklades
efter valet år 2006. Arbetsmarknadsenheten bistår idag socialförvaltningen kring några enstaka ungdomar per år som behöver sysselsättning
för att få försörjningsstöd.
Arbetet med att identifiera vilka ungdomar som behöver kontaktas bör
påbörjas omgående dels för att se vilka individuella lösningar som kan
vara aktuella för den enskilde men också för att skapa en bild av hur
verksamheten ska utformas för att möta upp kommunens ungdomar på
bästa sätt.
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Ett nätverk med berörda funktioner inom kommunorganisationen och
övriga berörda aktörer ska vara utgångspunkten för arbetet.
Respektive nämnds insatser inom informationsansvaret förväntas inrymmas inom ordinarie verksamhet och ram. Övervägande kan dock behöva
göras om att avsätta ekonomiska resurser för den koordinerande
funktionen när omfattningen på verksamheten är klarlagd. Det inledande
arbetet med att kartlägga antalet ungdomar och deras behov föreslås
vara klart i juni 2012. Därefter föreslås en återkoppling med förslag till
genomförande under augusti 2012 inkluderande bl.a. en handlingsplan.
Kommunkontoret föreslår
att kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd för informationsansvaret
för ungdomar 16-20 år genom kommunkontorets arbetsmarknadsenhet
att barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden, socialnämnden utser en tjänsteman vardera som ansvarar för nämndens
arbete med informationsansvaret utifrån respektive nämnds uppdrag
att Lapplands gymnasium utser en ansvarig tjänsteman som ansvarar för
verksamhetens arbete med informationsansvaret i Kiruna
att kommunkontoret får i uppdrag att identifiera och upprätta dialog med
alla de ungdomar som behöver kontaktas vilket återrapporteras
senast juni 2012
att kommunkontoret får i uppdrag att, efter dialog med berörda funktioner, lämna förslag till genomförande för det fortsatta arbetet senast
augusti 2012
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunkontorets förslag bifalles
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkande
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Arbetsutskottet föreslår således
att kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd för informationsansvaret
för ungdomar 16-20 år genom kommunkontorets arbetsmarknadsenhet
att barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden, socialnämnden utser en tjänsteman vardera som ansvarar för nämndens
arbete med informationsansvaret utifrån respektive nämnds uppdrag
att Lapplands gymnasium rekommenderas utse en ansvarig tjänsteman
som ansvarar för verksamhetens arbete med informationsansvaret i
Kiruna
att kommunkontoret får i uppdrag att identifiera och upprätta dialog med
alla de ungdomar som behöver kontaktas vilket återrapporteras
senast juni 2012
att kommunkontoret får i uppdrag att, efter dialog med berörda funktioner, lämna förslag till genomförande för det fortsatta arbetet senast
augusti 2012
_____
Ks 120326

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S) med bifall av Roger Suup (S) och Rune Lans
(C)
att arbetsutskottets förslag bifalles
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar således
att kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd för informationsansvaret
för ungdomar 16-20 år genom kommunkontorets arbetsmarknadsenhet
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att barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden, socialnämnden utser en tjänsteman vardera som ansvarar för nämndens
arbete med informationsansvaret utifrån respektive nämnds uppdrag
att rekommendera Lapplands gymnasium att utse en ansvarig tjänsteman som ansvarar för verksamhetens arbete med informationsansvaret i Kiruna
att ge kommunkontoret i uppdrag att identifiera och upprätta dialog med
alla de ungdomar som behöver kontaktas vilket återrapporteras
senast juni 2012
att ge kommunkontoret i uppdrag att, efter dialog med berörda funktioner, lämna förslag till genomförande för det fortsatta arbetet senast
augusti 2012
______
Au 120813

Föreligger skrivelse 2012-07-28 från kommunkontoret av vilket framgår
att enligt statistik från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är det
26,9 % av eleverna i Kiruna kommun som år 2010 inte fullföljde sin
gymnasieutbildning inom 3 år. Statistik från Arbetsförmedlingen för vecka
25 år 2012 visar att 136 ungdomar under 25 år är arbetssökande eller
sökande i program, 99 av dessa ungdomar har varit arbetssökande
mellan 6 – 24 månader och dessutom tillkommer ytterligare 48 ungdomar
som har tillfälligt arbete i form av vikariat eller timanställning.
Vidare framgår av aktuell skrivelse bl a att målet för verksamheten ska
vara att underlätta tillträde till arbetsmarknaden och erhålla slutbetyg från
gymnasieskolan. Uppföljningsansvaret ska erbjudas som en sysselsättningsgaranti där målgruppen utökas med ungdomar 16 – 24 år som står
utanför arbetsmarknaden och saknar slutbetyg från gymnasieskolan.
Detta fångar upp även de ungdomar som efter gymnasieåren uppbär
försörjningsstöd och motverkar utanförskap i ungdomsgruppen.
Basen i verksamheten ska vara praktik kopplat till studier/validering via
befintliga utbildningsanordnare, som kan leda vidare till subventionerat
arbete och egen inkomst. Validering är ett viktigt verktyg, inom
exempelvis IT-branschen har många lärt sig yrket på egen hand och
genom praktik kan betyg erhållas via de valideringsinstrument som
erbjuds av Lapplands kommunalförbund.
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Förutom yrkesutbildning är målet även att ge ungdomarna en trygg social
position, ökad social och emotionell kompetensen, förbättra förmågan att
övervinna hinder, göra aktiva och ansvarsfulla val, samt att få förståelse
för arbetsmarknaden, vilket ska ge förbättrade förutsättningarna i
arbetslivet.
Deltagandet ska vara frivilligt och individanpassat men insatsen ska vara
ett krav för att erhålla försörjningsstöd. Försörjningsstödet byts mot lön
enligt samma tillvägagångssätt som den tidigare Ungdomsgarantin hade.
Behovsprövningen utförs av socialförvaltningen och utbetalningen utförs
av arbetsmarknadsenheten som återsöker pengarna från socialförvaltningen.
För genomförandet av ovanstående informations- och uppföljningsansvar
krävs en funktion som koordinator mot elev, skola, praktikplats. För att
näringslivet ska engagera sig krävs att de har en kontaktperson som
kommer om något uppstår. I funktionen ingår även att ansvara för att
upparbeta struktur och rutiner för verksamheten och för samverkan med
övriga samverkanspartners samt vara sammankallande i styrgruppen.
Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske regelbundet.
Kommunkontorets föreslår
att anta förslag till genomförande
att 800 000 kr tillförs kommunkontoret för inrättandet av en
ungdomshandläggare samt kostnader för praktik/subventionerade
anställningar av ungdomar
att socialnämnden får i uppdrag att omvandla försörjningsstöd till lön
enligt tidigare Ungdomsgarantimodell
Enhetschef Monica Isaksson, kommunkontoret, föredrar i ärendet.
Yrkanden i arbetsutskottet
av Kristina Zakrisson (S)
att kommunkontorets förslag bifalles
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att medel om 800 tkr överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i
budget
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kristina Zakrissons yrkanden
Arbetsutskottet föreslår således
att förslag till genomförande av informations- och uppföljningsansvar för
ungdomar mellan 16-24 år antages
att medel om 800 tkr för inrättande av en ungdomshandläggare samt
kostnader för praktik/subventionerade anställningar av ungdomar
överlämnas till budgetberedningen för inarbetande i budget
att socialnämnden får i uppdrag att omvandla försörjningsstöd till lön
enligt tidigare Ungdomsgarantimodell
______
Ks 120827

Yrkanden i kommunstyrelsen
av Kristina Zakrisson (S)
att arbetsutskottets förslag bifalles
av Roger Suup (S) med bifall av Kristina Zakrisson (S)
att kommunkontoret årligen följer upp och utvärderar verksamheten till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
Ordförande frågar vidare kommunstyrelsen om Roger Suups m fl
tilläggsyrkande skall bifallas eller avslås och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla detsamma
Kommunstyrelsen beslutar således
att anta förslag till genomförande av informations- och
uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16-24 år
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att överlämna frågan om medel om 800 tkr till budgetberedningen för
inarbetande i budget för inrättande av en ungdomshandläggare samt
kostnader för praktik/subventionerade anställningar av ungdomar
att ge socialnämnden i uppdrag att omvandla försörjningsstöd till lön
enligt tidigare Ungdomsgarantimodell
att kommunkontoret årligen följer upp och utvärderar verksamheten till
kommunstyrelsen
______
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