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Kommunstyrelsen

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för
ungdomar 16-24 år
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27, § 211 att anta genomförande av informationsoch uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16-24 år och att kommunkontoret årligen
följer upp och utvärderar verksamheten till kommunstyrelsen.
Kommunkontorets arbetsmarknadsenhet fick uppdraget att starta verksamheten under
en styrgrupp med tjänstemän från barn- och utbildningsnämnden, fritids- och
kulturnämnden, socialnämnden, arbetsförmedlingen och Lapplands gymnasium, som
ansvararar för arbetet med informationsansvaret utifrån respektive nämnds uppdrag.
Syftet med verksamheten är att den unge ska slutföra sin gymnasieutbildning och/eller
få ett arbete och därigenom trygga sin egen försörjning. Deltagandet är frivilligt och
individanpassat men insatsen är ett krav för att erhålla försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsenheten har från 2014 fått en utökad driftbudget med 500 000 kr för
uppdraget.
Information
Annonsering har skett i Annonsbladet vid två tillfällen sedan 2013-10-01. Information
finns även presenterad på kommunens hemsida www.kiruna.se. och på
arbetsförmedling, socialförvaltning och skolor i Kiruna kommun. Verksamheten har
uppmärksammats via en artikel i NSD 2014-05-12. Arbetsvägledarna på enheten är
kontinuerligt ute och informerar och gör företagsbesök för att skapa en bank av
praktikplatser och handledare.
Samverkan
Enheten söker fortfarande former för att intressera och attrahera ungdomarna,
eftersom deltagandet är frivilligt och ersättning inte erbjuds för deltagande är det av
stor vikt att samverkan mellan de olika aktörerna fungerar. För att verksamheten ska
fungera krävs tydliga rutiner och ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledarna på grund- gymnasie- folkhögskola och vuxenutbildning,
socialförvaltningen och arbetsförmedlingen.
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Samarbetet med gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare behöver utvecklas,
kontakt med enheten har endast tagits vid 3 av 33 avbrott. Rutiner är framtagna men
fungerar inte tillfredställande idag, de ska ses över. Kontakt och samarbete har
etablerats med grundskolan via deras projekt ELOF, ”elever med olovlig frånvaro”.
Rutiner för samarbetet med Socialförvaltningen fungerat bra, de aviserar när de har
någon aktuell ungdom och ett trepartssamtal genomförs där handlingsplan upprättas.
För att hitta de äldre ungdomarna (20-24 år) måste samarbetet med
arbetsförmedlingen utvecklas. Arbetsförmedlingen har idag 15 ungdomar, 18-24 år
registrerade som saknar slutbetyg från gymnasieskolan och går utan sysselsättning.
Samarbetet med arbetsmarknadsenheten när det gäller dessa ungdomar är minimalt.
Rutiner är framtagna men fungerar inte tillfredställande idag, de ska ses över.
Styrgrupp (bilaga 4)
Styrgruppen har träffats vid 3 tillfällen under perioden. En mål- och aktivitetsplan för
2014-2015 har presenterats för styrgruppen och varit underlag för arbetet under året.
Ny lag om Aktivitetsansvar (bilaga 1)
Från 2015-01-01 inträder en ny lag, Informationsansvaret byter namn till
Aktivitetsansvar och kommunerna får ett utökat ansvar för att aktivera och registrera
de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan.
Med anledning av den nya lagen har Kommunkontorets arbetsmarknadsenhet deltagit i
en konferens anordnad av Lapplandsgymnasiet, tillsammans med berörda tjänstemän
från kommuner och arbetsförmedlingar, skolpolitiker, rektorer, studie- och
yrkesvägledare och elever.
Under konferensens grupparbeten framgick att för Kirunas del har ansvarsfördelningen och styrgruppens roll varit otydlig. Det krävs ett närmare samarbete
mellan myndigheter och verksamheter för att fånga upp ungdomarna. Eftersom den
unges deltagandet är frivilligt måste det finnas intresse och en prioritering hos alla
delaktiga myndigheter och verksamheter. Enheten måste också hitta former för
uppföljning.
Ett nytt förslag med ett tydligt och ansvarsfördelat uppdrag med mål, organisation och
aktiviteter presenterades och beslutades på styr- och arbetsgruppsmötet 2014-10-20
(bilaga 3 och 4)
Framtid
Sveriges kommuner och landsting, SKL, driver tillsammans med 50 kommuner i 5
regioner ”Plug in” ett EU-projekt som arbetat för att motverka studieavbrott, stötta fler
unga att fullfölja sina utbildningar eller finna annan meningsfull sysselsättning.
Projektet håller nu på att skriva sina slutrapporter vilket arbetsmarknadsenheten följer
med intresse. Där framgår bland annat att när det gäller elever som redan har gjort
avbrott visar djupstudierna att tydliga rutiner för uppföljning samt effektiva, intensiva
och individanpassade åtgärder för att få eleverna tillbaka till skolan är framgångsrika.

http://pluginnovation.se/sites/default/files/Valdemarsvik_djupstudie_1006.pdf
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Arbetsförmedlingen har tillsammans med ett antal kommuner genomfört ett EUprojekt ”Unga In” som riktat sig till ungdomar som står utanför våra trygghetssystem
alltså inte går i skolan, inte jobbar eller finns inskrivna på Arbetsförmedlingen eller får
försörjningsstöd från kommunen. Arbetsmarknadsenheten planerar att implementera
framgångsfaktorer från detta projekt.
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.6d504f61146aa443d688ed/1403690
755135/Slututv%C3%A4rdering+av+Unga+in+140624.pdf
Kiruna Kommun, Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen planerar en utbildning
riktad till ungdomar och nya svenskar ”En väg till arbete inom kommunal förvaltning”
med planerad start i januari 2015.
Arbetsmarknadsenheten söker en ny programvara för att underlätta uppföljning och
registrering enligt den nya lagen om aktivitetsansvar.

Resultat (bilaga 2)
Under perioden 2013-10 – 2014-09 har 41 personer avbrutit sin gymnasieutbildning.
8 av dessa har efter ett kort uppehåll återgått till gymnasieskolan. Av övriga 33
personer har 9 personer varit aktuella inom informationsansvaret och i ålder 20-24 år
har 24 ungdomar kommit in via socialförvaltning eller arbetsförmedling.
Brev, sms och telefonkontakt sker kontinuerligt med alla aktuella ungdomar och vi för
också register över kontakter, handlingsplaner och beslut.
En förnyad kontakt har påbörjats med de unga som tidigare avböjt vidare stöd.
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Sammanfattning
Information om uppföljningsansvaret har skett via annons, hemsida och uppsökande
verksamhet till arbetsgivare och ungdomar.
Arbetsmarknadsenheten söker fortfarande former för att intressera och attrahera
ungdomarna och för att få samarbetet med berörda myndigheter och verksamheter att
fungera enligt överenskomna rutiner.
Från 2015-01-01 inträder en ny lag, Informationsansvaret byter namn till
Aktivitetsansvar (bilaga 1) och kommunerna får ett utökat ansvar för att aktivera och
registrera de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan. Med anledning av detta
anordnade Lapplands kommunalförbund en konferens, där framkom att organisation
och ansvar för Kirunas del var oklart. En ny organisation med ett tydligt och
ansvarsfördelat uppdrag med mål, organisation och aktiviteter beslutades på styr- och
arbetsgruppsmötet 2014-10-20 (bilaga 3 och 4)
Enheten har lyckats fånga upp 33 ungdomar mellan 16-24 år. 9 ungdomar mellan 16-19
år och 24 ungdomar mellan 20-24 år. Arbetet med att motivera de ungdomar som
tidigare avböjt stöd/vägledning fortsätter.
Två EU-projekt har just avslutats ”Plug in” (SKL) som arbetat för att motverka
studieavbrott och ”Unga In” (AF) riktat till ungdomar som står utanför våra
trygghetssystem. Arbetsmarknadsenheten anser att det finns idéer i dessa projekt som
kan implementeras i verksamheten.
Tillsammans med arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen planeras en utbildning
”En väg till arbete inom kommunal förvaltning” där praktik inom kommunala
förvaltningar varvas med studier. Planerad start i januari 2015.

Mats Dahlberg
Biträdande Kommunchef

Ann-Sofie Reineström
Personalchef

Bilaga 1

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
9 §/Upphör att gälla U:2015-01-01/ En hemkommun ska 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 program i gymnasieskola, nationella eller
specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den
behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska kunna genomföra
sin skyldighet enligt första stycket.
9 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ En hemkommun ska löpande under året hålla sig
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt
men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs
lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den
enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser
på lämpligt sätt.
/Rubriken träder i kraft I:2015-01-01/
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första
stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den
dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen
ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje styckena. Lag (2014:1002).
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Bilaga 2
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Resultat 20131001 – 20140930.
33 personer valde att hoppa av från gymnasiestudier under perioden.
33 ungdomar har under perioden varit aktuella inom informationsansvaret. Av dessa är 9
ungdomar från gymnasieskolan och 24 ungdomar är 20-24 år och kom via socialförvaltning
eller arbetsförmedling. Dessa har varit sysselsatt genom följande:
Praktik
Subventionerat arbete
Arbete utan subvention
Studier fhs, vux, gymn
Gått vidare till annan myndighet
Avbrutit

13
3
1
6
7
3

Så här ser det ut idag för de som hoppade av 2008-09-01 – 2013-09-30
Enligt uppföljning som gjordes inför starten 2013 saknade totalt 69 elever slutbetyg från
gymnasieskolan
Ej fullföljt gymnasiestudier
Fullföljt med ofullständiga betyg

62 personer
7 personer

Arbetsmarknadsenheten återkontaktar dessa ungdomar för att se om de har sysselsättning
eller om de idag är motiverade för stöd och vägledning. Ungdomarna är svåra att nå och måste
ringas på olika tider på dygnet. Vägledarna fortsätter följa upp de resterande 40 ungdomarna.
Vad gör dessa ungdomar idag
Arbete
Studier
Föräldralediga
Aktuella inom informationsansvaret
Ej intresserade av kontakt
Vet ej

9 personer
9 personer
4 personer
2 personer
5 personer
40 personer

