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Sammanfattning och bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har PwC

granskat arbetet med det kommunala informationsansvaret. Informationsansvaret

innebär en lagstadgad skyldighet att löpande hålla sig informerade om

sysselsättningen hos ungdomar mellan 16 och 20 år som varken studerar på

gymnasiet eller arbetar, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella

åtgärder.

Granskningen visar att arbetet med informationsansvaret i huvudsak

fungerar väl i praktiken.

Vår bedömning är dock att Kultur- och bildningsnämnden inte har

säkerställt att arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

 Det saknas en tydlig styrning från nämnden för arbetet med

informationsansvaret. Nämnden bör överväga att fastställa mål och

ambitionsnivå för området. Det skulle kunna bidra till bättre förutsättningar

att utveckla, följa upp och utvärdera arbetet i sin helhet.

 Kultur- och bildningsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att fånga

upp, kontakta och erbjuda insatser för ungdomar mellan 16-20 år som

varken studerar eller arbetar. Det har i mångt och mycket skötts utan

dokumenterade rutiner. Samtidigt finns ett inarbetat tillvägagångssätt

mellan berörda funktioner.

 Metoderna för att fånga upp aktuella ungdomar bör utvecklas för att

minimera risken att inte upptäcka eventuella inflyttade ungdomar som

varken studerar eller arbetar.

 Det är positivt att förvaltningen har inlett dokumentation och översyn av

arbetssätt och rutiner. Alla berörda enheter och funktioner inom kommunen

behöver involveras på ett tydligare sätt i processen och de nya rutinerna.

 De ungdomar som kontaktas av kommunen erbjuds ändamålsenliga och

individuellt anpassade insatser inom ramen för ordinarie verksamheter.

Vårt intryck är att samverkan och samordning av resurser mellan Kultur-

och bildningsförvaltningen och AME är välfungerande. Med andra ord finns

en ändamålsenlig organisation på plats, men ansvarsfördelningen kan

förtydligas. Det finns också potential att fördjupa och strukturera

samarbetet med externa aktörer, såsom Arbetsförmedlingen.

 Kultur- och bildningsnämnden behöver säkerställa en tillfredsställande

uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med

informationsansvaret.
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1. Inledning

Enligt skollagen har kommunerna en skyldighet att löpande hålla sig informerade
om sysselsättningen hos ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i
gymnasieskolan, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Det
kallas det kommunala informationsansvaret eller uppföljningsansvaret.

Informationsansvaret är på flera sätt ett komplext uppdrag. Det spänner ofta över
flera verksamhetsområden och kräver därmed samverkan mellan olika aktörer.
Ungdomar som omfattas kan också vara i behov av omfattande stödinsatser.

Under 2011 genomförde Skolverket en uppföljning av en tidigare undersökning
(2006) avseende det kommunala informationsansvaret - ”Vad gör kommunerna för
ungdomar som inte går i gymnasieskolan?”. Den visar att kommunernas arbete
med informationsansvaret har utvecklats i positiv riktning. Det är fler kommuner
som arbetar aktivt och strukturerat med informationsansvaret. Närmare två av tre
kommuner har en handlingsplan på området jämfört med färre än hälften 2006.
Det är också en något högre andel kommuner som har ett register över ungdomarna
och som kontaktar ungdomar med anledning av informationsansvaret. Fortfarande
finns det dock kommuner som inte alls arbetar med frågan.

Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk i kommunal
verksamhet funnit det angeläget att granska Lekebergs kommuns arbete med
informationsansvar.

1.1. Uppdrag och revisionsfråga
PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun att

genomföra en granskning av det kommunala informationsansvaret.

Revisionsfråga:

 Säkerställer Kultur- och bildningsnämnden att arbetet med

informationsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt?

Revisionskriterier:

 Det finns riktlinjer för hur arbetet med informationsansvaret ska bedrivas.
 Det finns välfungerande rutiner för arbetet med informationsansvaret.
 Det finns en tydlig ansvarsfördelning och resurser för arbetet med

informationsansvaret.
 Det finns en ändamålsenlig organisation för samverkan mellan olika

aktörer.

 Kultur- och bildningsnämnden följer upp och utvärderar arbetet med

informationsansvaret.

1.2. Metod
Granskningen har skett genom intervjuer med förvaltningschef, rektor och

samordnare vid Lekebergs gymnasieskola, samt studie- och yrkesvägledare inom

Kultur- och bildningsförvaltningen.
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Därutöver har studier skett av befintliga styrande och stödjande dokument

avseende det kommunala informationsansvaret, samt uppföljningar och

utvärderingar av arbetet.

1.3. Bakgrund kommunala informationsansvaret
Kommunens informationsansvar infördes i skollagen 2005 och är oförändrad i den

nya skollagen från 2010. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen

(2012) tagit fram en guide för kommunernas arbete med informationsansvaret.1

Detta då det funnits en osäkerhet bland kommuner om hur bestämmelsen ska

tolkas samt att staten inte har gett någon tydlig vägledning på området:

 Enligt SKL sträcker sig kommunens skyldighet till att hålla sig uppdaterad

om sysselsättningen för ungdomar som inte går på gymnasiet. I nästa steg

innebär informationsansvaret en möjlighet snarare än en skyldighet för att

erbjuda insatser för målgruppen.

 Förarbetena definierar inte tänkbara insatser, men syftar på åtgärder inom

kommunens befintliga verksamhet. För det flesta ungdomar handlar det om

gymnasiestudier, men även studie- och yrkesvägledning, praktik, coachning

m.m. Vid behov kan givetvis insatser från socialtjänsten komma ifråga.

 Informationsansvaret balanserar mellan kommunens skyldighet att erbjuda

alla ungdomar gymnasieutbildning och Arbetsförmedlingens (AF) ansvar för

arbetsmarknadsinsatser för personer över 16 år. När en elev hoppar av

gymnasiet träder kommunens informationsansvar liksom AF:s ansvar in.

 AF har inget uppsökande uppdrag gällande ungdomar. Ungdomar som

skrivit in sig och varit arbetssökande i minst 90 dagar har möjlighet att få

insatser inom jobbgarantin för ungdomar. Av dessa anledningar erbjuder

många kommuner egna kompetenshöjande insatser för målgruppen.

 Som framgångsfaktorer för kommunens arbete lyfter SKL fram förekomsten

av politiskt förankrade mål, välfungerande samverkan, samt uppföljning av

målgruppen och utvärdering av insatser.

Enligt en kartläggning från Temagruppen Unga i arbetslivet saknade nationella

register uppgift om sysselsättning för omkring 11 400 personer i åldrarna 16-19 år

2010.2 Det innebär att dessa ungdomar varken arbetade eller studerade och att de

inte fick något stöd från kommunen, AF eller Försäkringskassan. Många av

ungdomarna har troligtvis kontaktats av sin hemkommun inom ramen för

informationsansvaret, men eftersom unga personer ofta inte är berättigade till

ekonomisk ersättning kan de inte alltid följas upp på nationell nivå. Vidare visar

temagruppens beräkningar på stora samhällsekonomiska vinster av att investera i

stödinsatser för unga personer att återgå till sin utbildning eller att på annat sätt

etablera sig på arbetsmarknaden.

1
Kommunernas informationsansvar – en guide om lagstiftning, ekonomi och insatser för

unga som varken studerar eller arbetar, SKL 2012.
2

SKL och ett antal myndigheter (bl.a. AF, FK, Skolverket, Ungdomsstyrelsen) samt SKL.



4 av 9
PwC

2. Resultat av granskningen

2.1. Övergripande ansvarsfördelning
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom

det offentliga skolväsendet – från förskoleklass till vuxenutbildning. Det

kommunala informationsansvaret är reglerat i skollagen och hör till Kultur- och

bildningsnämnden uppgifter. Vidare utgör även kommunens uppgifter inom

socialtjänstens område för barn och unga nämndens ansvar. Verksamheten bedrivs

på uppdrag av nämnden inom Kultur- och bildningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har ett ansvar för sysselsättningsbefrämjande insatser i syfte att

hjälpa människor till eget arbete och egen försörjning. Denna verksamhet bedrivs

inom Arbetsmarknadsenheten (AME) enligt uppdrag från Kommunstyrelsen.

2.2. Nämndens mål och riktlinjer
Kommunfullmäktige har angett övergripande mål för den kommunala

verksamheten, som i sin tur brutits ned i ett antal nämndmål.

Det framgår av intervjuer med berörda tjänstemän inom Kultur- och

bildningsförvaltningen att nämnden inte har fastställt några mål eller riktlinjer

specifikt för arbetet med det kommunala informationsansvaret. Förvaltningen

bedriver ett aktivt arbete på området sedan ett antal år tillbaka, även om politiken

inte angett någon tydlig ambitionsnivå för vilka resultat som ska uppnås eller hur

arbetet ska utformas.

Förvaltningschefen lyfter fram att ökad måluppfyllelse inom grundskolan och

övergång till gymnasieskola är, tillsammans med bekämpning av

ungdomsarbetslöshet, politiskt prioriterade frågor inom Kultur- och

bildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Förvaltningen tolkar att arbetet med

kommunala informationsansvaret ska prioriteras, då den utgör en viktig del i

sammanhanget.

I kommunens budget 2013 finns politiskt fastställda mål för såväl måluppfyllelse i

skolan som ungdomsarbetslöshet. För måluppfyllelse i skolan har Kultur- och

bildningsnämnden angett följande mål:

 År 2013 når alla elever som lämnar åk 9 minst godkänt i alla ämnen.

 År 2014 ska meritvärdet ha ökat jämfört med 2013 års nivå.

Av kommentar till målen framgår att av Lekebergsskolans avgångselever nådde

80,5 procent kunskapsmålen i alla ämnen läsåret 2011/2012 (riksgenomsnitt 76,5

procent), samt att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna låg på 203,0

(riksgenomsnitt 208,2).

Avseende ungdomsarbetslöshet har Kommunstyrelsen satt upp målet att:
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 Arbetslösheten hos ungdomar ska minska med minst 25 procent under 2013.3

Enligt kommentar till målet var ungdomsarbetslösheten i november 2012 högre i

kommunen (21 procent) och länet (22 procent) än i riket (18,5 procent). Vidare

uppges att resurser har tillsatts för att fånga upp arbetslösa ungdomar, vilket

bidragit till att förbättra situationen.

2.2.1. Vår kommentar och bedömning
Vi konstaterar att Kultur- och bildningsnämnden inte fastställt någon

ambitionsnivå eller riktlinjer för arbetet med det kommunala informationsansvaret.

Mot bakgrund av att SKL betonar vikten av politiskt förankrade mål för ett

framgångsrikt arbete på området bör nämnden överväga att förtydliga sin styrning.

Det skulle enligt vår bedömning bidra till bättre förutsättningar till att både

utveckla, följa upp och utvärdera arbetet i sin helhet. Det skulle även komplettera

befintliga mål från nämnden och kommunstyrelsen om ökad måluppfyllelse i skolan

och minskad ungdomsarbetslöshet.

2.3. Organisation, rutiner och samverkan på
verksamhetsnivå

2.3.1. Nuvarande organisation, rutiner och samverkan
De funktioner som sköter det operativa arbetet med informationsansvaret inom

Kultur- och bildningsförvaltningen är rektor och samordnare på

introduktionsprogrammet (IP) vid Lekebergs gymnasieskola, samt förvaltningens

studie- och yrkesvägledare (SYV).

Det finns en kortfattad rutin för uppföljningsarbetet från 2007 som inte reviderats

sedan dess. De intervjuade berättar att det finns en väl inarbetad arbetsgång där

olika funktioner samverkar i arbetet med att fånga upp, kontakta och erbjuda

insatser för aktuella ungdomar. Den ursprungliga rutinen har inte setts över i takt

med att arbetet utvecklats eller att rollfördelningen förändrats.

Förvaltningschefen gav i slutet av 2012 i uppdrag till den operativa arbetsgruppen,

att i samarbete med förvaltningens Barn- och familjeavdelning, ta fram en

nulägesbeskrivning av kommunens arbete med informationsansvaret.4 Denna

utgjorde avstamp inför pågående process att dels skapa bättre struktur och dels

vidareutveckla tillvägagångssätt och insatser (se 2.3.2).

Arbetsgång

Utifrån nulägesbeskrivningen och genomförda intervjuer är arbetsgången den

följande:

 Studie- och yrkesvägledare följer upp vilka elever i kommunen

(Lekebergsskolan 7-9) som efter åk 9 inte kommer in på ett nationellt

gymnasieprogram eller som inte har sökt till in till gymnasiet.

3
Ungdomsarbetslöshetsstatistiken omfattar i regel ungdomar 15-24 år.

4
Det kommunala informationsansvaret – nuläge, Kultur- och bildningsförvaltningen 2012-

12-07.
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 SYV informerar samordnare och rektor på introduktionsprogrammet vid

Lekebergs gymnasieskola och ungdomarna kallas till information.

 Då Lekebergs gymnasieskola endast består av introduktionsprogrammet

(IP)5 studerar gymnasieungdomarna i regel utanför hemkommunen. Dessa

skolor har enligt skollagen en skyldighet att meddela hemkommunen om

ungdomarna inte dyker upp till skolstart eller avbrutit pågående studier.

Enligt uppgift fungerar detta väl. Däremot varierar det om informationen

kommer till studie- och yrkesvägledaren eller samordnaren på IP. För att

inget ska falla mellan stolarna sker en gemensam avstämning.

 Ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier kontaktas snarast möjligt av

samordnaren på IP via både brev och telefon. Frågor ställs om ungdomens

nuvarande situation och sysselsättning. Stöd att komma vidare erbjuds i

form av vägledning, studier eller praktik. Om man inte får någon kontakt

med ungdomen eller att ungdomen avböjer tas ny kontakt minst en gång per

termin. Alla kontakter med ungdomar dokumenteras i akter.

Kartläggning, insatser och samverkan

De intervjuade uppfattar att förvaltningen genom nuvarande arbetssätt lyckas hålla

reda på och fånga upp de ungdomar som faller in under kommunens

informationsansvar. De menar att bevakningen underlättas i en mindre kommun

med endast en högstadieskola och ett begränsat antal ungdomar i gymnasieålder.

Som ovan nämnts sker uppföljningen via uppgifter om ansökan, inskrivning och

avhopp inom gymnasieskolan. Enligt uppgift sker ingen avstämning gentemot

offentliga befolkningsdata om aktuell åldersgrupp.

Enligt SYV var det cirka 5 av 85 elever som gick ut åk 9 under våren 2012 som inte

hade behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Samtliga har erbjudits och

tackat ja till att gå på IP. I dagsläget finns drygt 10 ungdomar inskrivna på

programmet. Antalet ungdomar hemmahörande i Lekebergs kommun som varje år

avbryter sina gymnasiestudier anges vara begränsat och man lyckas i regel fånga

upp dessa ungdomar inom ramen för det uppsökande arbetet.

IP är, vid sidan av studie- och yrkesvägledning, den främsta insats som ungdomar

som varken studerar eller arbetar erbjuds av kommunen. Här upprättas en

individuell studieplan som kan ha inslag av både ämnesstudier, praktik och

yrkesutbildning. Det nämns att t.ex. svets- och maskinförarutbildning köpts in för

några ungdomar som önskat en sådan profil. Om praktik ingår i en elevs studieplan

finns enligt samordnaren på IP möjlighet att ta del av resurser inom AME.

För ungdomar som inte önskar gå på IP samverkar SYV och samordnare inom IP

för att skräddarsy individuellt upplägg med vägledning och eventuella insatser via

5
I nya gymnasieskolan Gy11 motsvarar introduktionsprogrammen f.d. individuella

programmet. Lekebergs gymnasieskola erbjuder tre introduktionsprogram;
preparandutbildning, individuellt alternativ och yrkesintroduktion.



7 av 9
PwC

AME. Det framgår av kommunens årsredovisning 2012 att AME arbetar riktat med

jobbförberedande insatser för ungdomar (18-24 år):

”Ungdomsarbetslösheten är ett prioriterat mål för AME:s arbete. Passagen arbetar

tätt tillsammans med AF för att coacha ungdomar ut till arbete, medan Jobb- och

praktikcenter dels anställer ungdomar, men också arbetar förberedande för att

rusta ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden.”

Arbetet med kommunens informationsansvar, både vad gäller uppföljning och

insatser sker inom ramen för respektive verksamhets befintliga resurser och

arbetsuppgifter. Det har inte avsatts särskilda medel för ändamålet.

Samverkan med externa aktörer

Vidare uppges samarbetet med AF vara tämligen begränsat inom ramen för Kultur-

och bildningsförvaltningens arbete med informationsansvaret. Däremot

förekommer det att SYV och samordnare på IP vid behov hjälper ungdomar som

önskar skriva in sig som arbetssökande. Framför allt handlar det om ungdomar som

närmar sig eller fyllt 20 år. En mer strukturerad samverkan uppges finnas mellan

AME och AF. Bland annat finns sedan mitten av 2012 ett avtal med AF om 20

platser för jobbcoachning för ungdomar. Det innebär att ungdomar som inte har

försörjningsstöd kan hänvisas till AME via AF, något som tidigare inte varit

möjligt.6

2.3.2. Nya rutiner på gång
Utifrån nulägesbeskrivningen hade Kultur- och bildningsförvaltningen vid

granskningstillfället tagit fram utkast till nya rutiner för arbetet med

informationsansvaret. Förvaltningen avser att förankra rutinerna hos nämnden

innan de tas i bruk.

Av förslaget framgår bland annat att rektor för IP ska ansvara för arbetet i sin helhet

samt att en förteckning över aktuella ungdomar ska uppdateras två gånger per år.

SYV och samordnare inom IP ansvarar för att individuella insatser erbjuds och följs

upp. Ungdomar som avböjer kontakt kontaktas åter efter tre månader. Samarbete

med AME och Barn och familj ska ske vid behov. Rektor föreslås även ansvara för

att rapportera aktuell situation till nämnd och förvaltningschef två gånger per år.

2.3.3. Vår kommentar och bedömning
Vi konstaterar att Kultur- och bildningsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för

att fånga upp, kontakta och erbjuda insatser för ungdomar mellan 16-20 år som

varken studerar eller arbetar. Det har i mångt och mycket skötts utan tydliga

uppdrag och dokumenterade rutiner. Samtidigt finns ett inarbetat tillvägagångssätt

mellan berörda funktioner.

Vår bedömning är att arbetsrutinerna behöver ses över och utvecklas i olika

avseenden. I samband med granskningen hade Kultur- och bildningsförvaltningen

redan inlett en sådan översyn. Vi menar att alla berörda enheter och funktioner

6
Årsredovisning 2012, Lekebergs kommun.
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inom kommunen på ett tydligare behöver sätt involveras i processen och de nya

rutinerna.

Nuvarande kartläggningsmetoder för att fånga upp aktuella ungdomar bör

utvecklas genom att utgå från offentliga befolkningsdata som uppdateras löpande.

Detta för att minimera risken för att man missar att kontakta eventuella inflyttade

ungdomar som varken studerar eller arbetar.

De ungdomar som kontaktas av kommunen erbjuds enligt vår bedömning

ändamålsenliga och individuellt anpassade insatser. Vidare är vårt intryck att

samverkan och samordning av resurser mellan Kultur- och bildningsförvaltningen

och AME är välfungerande. Med andra ord finns en ändamålsenlig organisation på

plats, men ansvarsfördelningen kan förtydligas. Det finns också potential att

fördjupa och strukturera samarbetet med externa aktörer, såsom AF.

2.4. Uppföljning och utvärdering
Enligt Kultur- och bildningsförvaltningen sker i dagsläget ingen samlad uppföljning

av kommunens arbete med informationsansvaret. Således har nämnden inte heller

fått någon information om t.ex. målgruppens omfattning, i vilken utsträckning som

kommunen lyckas nå aktuella ungdomar, vilka insatser som ges och vad dessa har

lett till för resultat.

Bristen på strukturerad uppföljning och utvärdering uppges hänga ihop med

avsaknaden av fastställda mål och ambitionsnivå för verksamheten. Som kontrast

nämns den strukturerade uppföljningen av måluppfyllelse i skolan som sker med

utgångspunkt i konkreta mål.

2.4.1. Vår kommentar och bedömning
Vi bedömer att Kultur- och bildningsnämnden inte följer upp och utvärderar arbetet

med det kommunala informationsansvaret på ett tillfredsställande sätt.
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