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Redovisning av utvärdering av samverkan
mellan förvaltningar rörande NGL-ungdomar
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna
redovisningen.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsförvaltningen har i samverkan med andra
förvaltningar genomfört en studie som redovisar en inventering av
insatser som erbjudit NGL-ungdomar. Studien omfattar dels
inventeringen av insatser, dels en utvärdering av hur förvaltningarna
har samverkat inom uppdraget. Studien finansierades av
Länsstyrelsen. Studien visar att många insatser gjorts av flera olika
aktörer och att samverkan fungerat väl.
Bakgrund
2018 trädde en ny lag i kraft, SFS 2018:756 Lag om ändring i lagen
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige. Lagen gav vissa unga vuxna möjlighet
att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Kommunerna,
fick då ansvar för att erbjuda utbildningar och förutsättningar som
motsvarade lagens krav. Kommunfullmäktige i Stockholms stad tog
beslut att ”socialnämnden tillsammans med
arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska arbeta för att ungdomar som beviljats tillfälligt
uppehållstillstånd enligt den nya lagen får goda förutsättningar att
etablera sig i samhället genom studier som kan leda till
försörjning”. (uppdrag i budget 2019 och 2020).
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De tre centrala förvaltningarna tillsatte en arbetsgrupp för
samverkan. Denna grupp ansvarade 2019 för en ansökan till
Länsstyrelsen om att finansiera en studie av det arbete och den
samverkan som genomförts. Studien redovisas i detta ärende. Den
förvaltningsövergripande arbetsgruppen för samverkan har styrt och
granskat arbetet. Medarbetare från vuxenutbildning Stockholm har
deltagit i kvalitetssäkring av studien.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklings- och utredningsstaben vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
Ärendet
Syftet med studien är att ge en bild av målgruppens situation samt
att identifiera styrkor och svagheter i stadens arbetssätt kopplat till
lagens intentioner och stadens målsättningar. Studien beskriver
hur olika aktörer har samverkat för att ge målgruppen stöd inom
boende, ekonomi, utbildning, hälsa, arbete samt juridik. Rapporten
redovisar 26 insatser och ungdomarnas uppfattning om dem.
I rapportens andra del redovisas en utvärdering av samverkan
mellan förvaltningarna. Utvärderingen bygger på forskning om
vilka faktorer som kan bidra till god samverkan.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Studien visar att kommunen och civilsamhället gemensamt har
kunnat erbjuda en stor mängd insatser för att stötta NGLungdomarna. Några utformade specifikt för målgruppen, andra där
målgruppen kunnat ta del av befintliga insatser. Rapporten visar
också att arbetet har gjorts med ett stort engagemang av många
parter och att det har funnits en innovativ ansats att utforska nya
lösningar. Målgruppen har fått bra stöd inom flera av de studerade
områdena. När det gäller boende visar studien att det inte har
funnits någon aktör som tagit ett övergripande ansvar för att möta
målgruppens behov.
I rapporten redovisas ett förslag till modell för samverkan.
Förvaltningen vill utifrån rapporten lyfta fram följande delar som
grund för en välfungerande förvaltningsövergripande samverkan
kring gemensamma uppdrag:
 Tydligt uppdrag
 Utpekade resurser
 En gemensam kunskapsbas
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Jämställdhetsanalys
Genom att arbeta systematiskt och utifrån den föreslagna modellen
för samverkan ökar möjligheten att bidra till ökad jämställdhet.
____________________________

Karina Uddén
Arbetsmarknadsdirektör

Karin Eriksson-Bech
Utvecklingschef
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Bilaga
1. Rapport Styrning, struktur, samsyn. Ungdomar som beviljats
tillfälligt uppehållstillstånd för studier enligt den nya
gymnasielagen. Effekter av samlade insatser i Stockholms
stad.
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