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Dnr 12.666-613

Insatser för unga i Luleå kommun som saknar eller har
bristfälliga slutbetyg från gymnasieskolan
Bilaga:
Resultat

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har ett gemensamt uppdrag gällande rubricerad
målgrupp. Genom samverkan och översyn av insatser skapa ett mervärde och
bättre struktur för målgruppen samt inblandade parter via en öppen ingång.
I arbetet med nollvision mot ungdomsarbetslöshet angavs tre fokusområden,
där insatserna som här ska tas fram tangerar de tre framtagna fokusområdena.
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag som innefattar
aktiviteter anpassade till målgruppen vilka bedöms kräva extra resurser.
Bakgrund
Enligt Arbetsförmedlingens prognoser finns det idag 970 arbetslösa ungdomar
(18-25 år) i Luleå kommun. 335 (35 %) av dessa saknar fullständiga betyg från
gymnasiet och/eller grundskolan. Om målgruppen utökas till 18-28 år, är det
485 individer enligt statistik från Arbetsförmedlingen som inte har
fullständiga gymnasiebetyg. Samtliga som ingår i denna målgrupp behöver
kompletterande insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden.
Att inte kunna försörja sig själv och att inte ha sysselsättning redan som ung
kan leda till att motivationen till att hitta ett jobb försvinner helt, vilket i sin
tur kan leda till ett permanent utanförskap. Den som saknar slutbetyg från
gymnasiet har störst risk att hamna i ett sådant ”mellanläge” och har också
störst svårighet att ta sig ut på arbetsmarknaden.
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Grundproblemet – att inte ha en fullständig gymnasieutbildning – har gjort att
en långsiktig och stabil etablering på arbetsmarknaden försvårats för de
berörda individerna. Det kan också konstateras att dessa individer ofta har en
komplex problembild där uteblivna studieresultat i gymnasiet kan kopplas till
en social och/eller medicinsk problematik som försvårat möjligheten till
godkända studieresultat.
Mellan åren 2010 och 2012 har projektet Ungdomar till studier bedrivits och
fortsätter att bedrivas fram till och med årsskiftet 2012/2013. Projektet har
uppvisat mycket goda resultat, se bilaga 1.
I dagsläget har projektet Ungdomar till studier synkroniserats med det EUfinansierade projektet UTAN (Unga till Arbete i Norr) som drivs i Luleå och
Piteå kommun. Målet för UTAN är att komma i kontakt med individer under
25 år som är arbetslösa och saknar gymnasiekompetens och via olika insatser
slussa dessa vidare till utbildning och/eller arbete.
Med utgångspunkt från de erfarenheter och resultat som gjorts på
Arbetsmarknads-förvaltningen under projekttiden för Ungdomar till studier
2010-2012 ser förvaltningen det som nödvändigt att även fortsättningsvis satsa
resurser på den stora grupp unga som är arbetslösa och som saknar grundoch/eller gymnasiekompetens.
Syfte
Ge ungdomar och unga vuxna i Luleå bättre förutsättningar till arbete/eller
fortsatta studier. Skapa en öppen ingång med fokus på arbete och erbjuda
vägledning, utbildning och praktik för att nå målet.
Målgrupp
Målgruppen är personer i åldrarna 18-28 år som inte slutfört sina studier inom
grund- eller gymnasieskolan samt personer med gymnasieexamen som inte
har etablerat sig på arbetsmarknaden. För personer som är 18-20 år kommer vi
att utöka samarbetet med gymnasieskolan för att individen inte skall behöva
invänta rätt ålder för att kunna delta.
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Aktiviteter
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer fortsättningsvis prioritera resurser för
ungdomar men för att kunna erbjuda ett mer komplett koncept krävs ökade
satsningar. Arbetsmarknadsförvaltningen gör bedömningen att extra resurser
behövs för att erbjuda en fördjupad vägledning, jobbcoachning, specialpedagogik och anpassade studier. Satsningen innefattar följande inslag;
 Öppen ingång och Vägvalet
Utveckla konceptet ”En öppen ingång” och Vägvalet för att bättre passa olika
grupper av individer beroende på hur långt de är från studier/arbetsmarknad.
 Fördjupat studiestöd
Tillhandahålla särskilda insatser för målgruppen där de kan få utökat stöd när det
gäller utbildning och motivation.
 Anpassad studiegång
Mindre och anpassad studiegrupp där målgruppen kan mjukstarta sin utbildning
genom lugnare tempo och anpassat kursupplägg.
Ansökan om utökat anslag
Arbetsmarknadsförvaltningen ansöker om ett utökat anslag om 2,3 miljoner
kronor per år under 2013-2015, totalt 6,9 miljoner kronor. Anslaget motsvarar
kostnader för 5 tjänster för att kunna möta behovet av extra insatser och möta
målgruppens behov.
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Kostnadsbudget tkr
Personal

2013
2200

2014
2200

2015
2200

Aktiviter för målgruppen
70
70
70
Läromedel
30
30
30
_______________________________________________________
Summa
2300
2300
2300

Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av verksamheten kommer att ske fortlöpande och dokumenteras
årsvis genom årliga rapporter med fokus på resultat och framtida behov med
hänsyn till att målgruppen ökar/minskar under projekttiden. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer under projekttiden att göra en socioekonomisk
beräkning/utvärdering baserad på målgrupp och resultat för att ta fram
konkreta siffror för vilket ekonomiskt värde projektet har för kommunen och
det övriga samhället.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att arbetsmarknadsförvaltningens ansökan tillstyrks av kommunstyrelsen, rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
-

finansiering av fortsatta insatser för unga, enligt ansökan, beaktas
vid revidering av 2013 års budget i samband med 2012 års bokslut.

Arbets- och personalutskottet
Arbetsmarknadsförvaltningen föredrar ärendet.
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på arbetsmarknadsförvaltningens
framställan.
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Yvonne Stålnacke (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till framställan.

Proposition
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att arbets- och personalutskottet bifaller Stålnackes
förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

finansiering av fortsatta insatser för unga, enligt ansökan, beaktas
vid revidering av 2013 års budget i samband med 2012 års bokslut.

_____
Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) yrkar återremiss i syfte att utreda hur resultaten och
metoderna från det lyckade projektet kan implementeras i den ordinarie
verksamheten inom arbetsmarknadsförvaltningen och vilken förändring av
kommunbidraget som därmed skulle bli nödvändig. Om återremissen faller
yrkar Josefsson avslag på arbets- och personalutskottets förslag.
Yvonne Stålnacke (S), Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP) och Carola
Lidén (C) yrkar bifall till arbets- och personalutskottet förslag.
Thomas Olofsson (FP) stödjer Anders Josefssons återremiss. Om
återremissyrkande faller, yrkar Olofsson bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
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Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag mot Anders
Josefssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets- och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla arbetsmarknadsförvaltningens framställan om insatser för unga.

-

finansiering av fortsatta insatser för unga, enligt ansökan, beaktas
vid revidering av 2013 års budget i samband med 2012 års bokslut.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____
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