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Remiss av Utvärdering av insatsen prova-påstudier inom ekonomiskt bistånd
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1848
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet om utvärdering av insatsen
prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd för synpunkter. Insatsen
har funnits inom Stockholms stad sedan juni 2016 och har efter en
tvåårsperiod utvärderats. Förvaltningen ställer sig positiv till att
möjligheten till insatsen prova-på-studier tas bort, eftersom
studiestartsstödet anses uppfylla behov av studiefinansiering för
målgruppen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat en remiss från socialförvaltningen
som gäller utvärdering av insatsen prova-på-studier inom
ekonomiskt bistånd. Remissen har skickats till
Stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista,
Skärholmen och Älvsjö för svar senast den 27 juni.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen. Ärendet behandlas i
rådet för funktionshinderfrågor den 12 juni och förvaltningsgruppen
den 13 juni.
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Ärendet
Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden har haft i uppdrag att
utvärdera insatsen prova-på-studier som har funnits sedan juni
2016. Målgruppen som har omfattats av prova-på-studierna är
personer som uppbär ekonomiskt bistånd och som saknar
grundskole- och gymnasiekompetens. För att kunna ta del av
insatsen har det funnits uppställda kriterier, exempelvis att ha rätt
till studiebidrag.
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I utvärderingen har det framkommit att det endast är fem personer
inom Stockholms stad som har erhållit insatsen varav endast tre har
fullföljt studierna.
Enligt utvärderingen kan det finnas flera orsaker till att det har varit
så få personer som tagit del av insatsen. En anledning kan vara
införandet av studiestartsstödet som skedde under år 2017.
Studiestartsstödet är ett bidrag som vissa arbetssökande personer
kan få för att läsa in en grundskole- eller gymnasieutbildning och på
så vis öka sina chanser att komma ut på arbetsmarknaden. Det är
kommunen som bedömer vilka som tillhör målgruppen för stödet.
Stödet består av en bidragsdel och den studerande behöver inte ta
studielån.
Andra anledningar som nämns i utvärderingen är att anvisningarna
och arbetsprocessen för insatsen har upplevts av vissa som
komplicerade och svårarbetade och att flera kandidater till insatsen
inte uppfyllt kriterierna för att ta del av insatsen.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till socialnämndens och
arbetsmarknadsnämndens förslag om att ta bort möjligheten till
prova-på-studier, eftersom studiestartsstödet kan tillgodose behovet
av studiefinansiering för målgruppen.
Förvaltningen har inte haft några klienter inom ekonomiskt bistånd
som har varit aktuella för insatsen prova-på-studier.

Anne-Marie Tingeborn
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Remissen

Älvsjö stadsdelsförvaltning
Socialtjänstavdelningen
Älvsjö Stationsgata 21
Box 48
125 21 Älvsjö
Växel 08-508 21 000
Fax 08-508 21 099
alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Göran Sjödin
Tillförordnad avdelningschef

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Anne-Marie Tingeborn, Stadsdelsdirektör
Göran Sjödin, Tillförordnad avdelningschef

Datum
2019-05-24
2019-05-24

