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Revidering av Handlingsplan för kommunens
aktivitetsansvar i Stockholm stad
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1807
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar
upp till 20 år som är folkbokförda i kommunen och som har
fullgjort sin skolplikt men inte genomför eller har fullföljt
utbildning på nationella program i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i
samverkan utarbetat en ny reviderad version av handlingsplanen där
innehållet har anpassats till ny lagstiftning och nya arbetssätt. Enligt
Skolverkets allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar bör det
finnas en strukturerad handlingsplan för arbetet. Målsättningen för
arbetet är att få ungdomar som inte har påbörjat eller fullföljt en
gymnasieutbildning att göra det. Förvaltningen ställer sig positiv till
förslaget och revideringen av handlingsplanen. Förvaltningen har ett
par förslag på ändringar, bland annat att tydliggöra samverkan när
det gäller det uppsökande arbetet mellan berörda aktörer.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat en remiss från
arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen som
gäller revidering av handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i
Stockholms stad. Remissen har skickats till
stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista,
Skärholmen och Älvsjö för svar senast den 20 juni 2019.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen med inkomna
synpunkter från avdelningen för samhällsutveckling. Ärendet
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behandlas i funktionshinderrådet den 12 juni 2019 och i
förvaltningsgruppen den 13 juni 2019.
Ärendet
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar (tidigare
informationsansvar) för ungdomar upp till 20 år som är
folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har i
samverkan utarbetat en ny reviderad version av handlingsplanen där
innehållet har anpassats till ny lagstiftning och nya arbetssätt. Enligt
Skolverkets allmänna råd för kommunernas aktivitetsansvar bör det
finnas en strukturerad handlingsplan för arbetet.
Utbildningsnämnden ska förebygga och förhindra studieavbrott,
säkra övergång från grundskola till gymnasieskola samt erbjuda
studier för de ungdomar som vill studera. Utbildningsnämnden ska
också säkerställa att det finns tillräckligt med gymnasieplatser för
dem som vill studera. Arbetsmarknadsnämnden har, förutom ansvar
att samordna arbetet mellan stadens berörda nämnder, ansvar för det
uppsökande arbetet, samt för att kartlägga behov, erbjuda stöd och
motivera till studier eller arbete, samt stötta ungdomarna i att
etablera kontakter med andra stödinsatser utifrån individuella
behov.
Stadsdelsnämnderna ska samarbeta med arbetsmarknadsnämnden
och utbildningsnämnden och erbjuda stöd utifrån socialtjänstlagen.
Stadsdelsnämndernas arbete med fritidsverksamheter,
fältverksamhet samt andra förebyggande och stödjande insatser är
också en viktig del i fullgörandet av aktivitetsansvaret.
Målsättningen för arbetet är att få ungdomar som inte har påbörjat
eller fullföljt en gymnasieutbildning att göra det. De insatser som
sätts in ska i första hand handla om att motivera den unga till att
återgå till studier. I andra hand kan insatserna syfta till att erbjuda
annan sysselsättning, till exempel arbete.
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Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och revideringen av
handlingsplanen. Förvaltningen har ett par förslag på ändringar.
Under underrubrikerna till Avgränsningar kring uppdraget står det
om landstinget (1.2.1 och 1.2.2). Årsskiftet 2018/2019 blev
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Stockholms läns landsting Region Stockholm och ordet landstinget
bör därför bytas ut.
För att tydliggöra samverkan när det gäller uppsökande arbete har
förvaltningen som förslag att det skapas en ny rubrik som rör
samverkan, till exempel 4.3.2 Samverkan. Under den rubriken
skulle texten som rör samarbete under 4.3.1 Arbetssätt kunna
läggas. Under en sådan rubrik om samverkan skulle det även kunna
läggas till text om vad som gäller för informationsutbyte mellan
berörda nämnder.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Remissen
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