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KOMMUNFÖRBUNDET 1995-02-28 

 
 

118 82  STOCKHOLM  • Besök: Hornsgatan 15  • Tfn: 08-772 41 00  • Fax: 08-772 42 87 

     Åter till:  
     Svenska Kommunförbundet 
     Skola och barnomsorg 
     Mats Söderberg   
     118 82  STOCKHOLM 

     Senast den 20 mars 1996 

 

Kommunernas ansvar för ungdomar under 20 år - 
en uppföljning. 

Kommun: ............................................................................................................  

Uppgiftslämnare: ................................................................................................  

Befattning:  .........................................................................................................  

Tel: .....................................................................................................................  

Fax: .....................................................................................................................  

 

Avtalet och kostnader 
1  Hur lång är avtalsperioden?   

 1  Upp till 1 år        
 2 Mer än ett år upp till två år.      
 3 Mer än två år upp till tre år.      
 4 Annan tidsperiod (vilken):........................    

 5 Tills vidare        

  

2  Vilken ersättning erhåller en ungdom från kommunen: 

Vid fullföljd treårig gymnasieskola ................................... kr/mån   
Vid fullföljd tvåårig gymnasieskola .................................. kr/mån   
Vid ej fullföljd gymnasieskola ........................................... kr/mån   

 

3  Vilken ersättning erhåller kommunen från Arbetsmarknadsverket ? 
Ersättning avseende stöd till ungdomar och för kommunens insatser 
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Vid fullföljd tre årig gymnasieskola  ................................. kr    
Vid fullföljd tvåårig gymnasieskola  ................................. kr 
Vid ej fullföljd gymnasieskola   ......................................... kr    
 

4  Täcker statens ersättning kommunens kostnader för insatserna ?: 
Bedöms samlat för olika slag av insatser. Bedöms utifrån kommunens tillkommande 
kostnader i fråga om lokaler personal, utrustning m.m.minus den resättning som 
förhandlats fram med länsarbetsnämnden. 

 1 Ja kommunen har full kostnadstäckning.     

 2 Kommunen tillskjuter upp till 250 kr/ månad och individ   

 3 Kommunen tillskjuter mellan 250- 750 kr/månad och individ.  

 4 Kommunen tillskjuter mellan 750- 1250 kr per månad och individ.  

 5 Kommunen tillskjuter mer än 1250 kr per månad och individ.   

Samarbete och samarbetsformer kommunen - 
arbetsmarknadsverket. 
5  Har kommunen kontakt med länsarbetsnämnden (Lan) respektive 
arbetsförmedlingen (Af)? 

a. Länsarbetsnämnden? 
1 Ja, löpande kontakter 2 Ja, ibland 3 Mer sällan eller aldrig     

b. Arbetsförmedlingen? 

1 Ja, löpande kontakter 2 Ja, ibland 3 Mer sällan eller aldrig.  
 

6  Bedöm samarbetsklimatet mellan Arbetsfömedlingen och kommunen i fråga 
om ett kommunalt ansvar för arbetslösa ungdomar!  
 

a. Före avtalsskrivandet   
1 Mycket bra  2 Bra 3 Godtagbart 4 Inte bra 

 b. Under överläggningarna   
1 Mycket bra  2 Bra 3 Godtagbart 4 Inte bra        

 c. Efter det avtalet trätt i kraft   
1 Mycket bra  2 Bra 3 Godtagbart 4 Inte bra 
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7  Bedöm samarbetsklimatet mellan länsarbetsnämnden och kommunen i fråga 
om ett kommunalt ansvar för arbetslösa ungdomar! 
 

 a. Före avtalsskrivandet   
1 Mycket bra  2 Bra 3 Godtagbart 4 Inte bra  

 b. Under överläggningarna 
1 Mycket bra  2 Bra 3 Godtagbart 4 Inte bra  

 c. Efter det avtalet trätt i kraft   
1 Mycket bra  2 Bra 3 Godtagbart 4 Inte bra.. 
 

 8  Hur var överläggningarna med länsarbetsnämnd/arbetsförmedlning inför 
avtal om kommunalt ansvar vad gäller verksamhetens uppläggning. 

  1 “Ett givande och tagande mellan två jämställda parter“   
 2 “Lan/af var i delvis bundet av centrala riktlinjer“    
 3 “Lan/af var i hög grad bundet av centrala riktlinjer“    
 

 9  Hur var överläggningarna med länsarbetsnämnd/arbetsförmedling inför 
avtal om kommunalt ansvar   vad gäller  ekonomisk ersättning till kommunerna. 

  1 “Ett givande och tagande mellan två jämställda parter“   
 2 “Lan/af var i delvis bundet av centrala riktlinjer“    
 3 “Lan/af var i hög grad bundet av centrala riktlinjer“    
 

 10 Vilken typ av information om närvaro kräver länsarbetsnämnden:  
 1 Ingen rapportering        

 2 Översiktliga rapporter periodvis     
 3 Rapportering på individnivå dag för dag.    

 

 11 Gör länsarbetsnämnden avdrag vid sjukfrånvaro? 
 1 Nej         
 2 Reducerad ersättning utgår (den del som avser ungdomen)  
 3 Fullt avdrag        
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12 Träffar Arbetsförmedlning ungdomarna (för jobbsökeri, vägledning,  
      etc)? 
 1 Sällan eller aldrig       
 2 Ja, någon gång ibland       
 3 Ja, ofta och regelbundet       
 

 Ev kommentar: .......................................................................................................  
 

Kommunens åtgärder 
13 Var befinner sig de ungdomar under 20 år som omfattas av det kommunala ansvaret 
(Lämna ett svar per fråga nedan) 
       Inga Ett    En stor 
        mindre   grupp 
        antal  

a. Inom den kommunala verksamheten?   1   2    3  

b. Inom projekt anordnade av kommunen,  
     som inte ingår i den ordinarie verksamheten.  1   2    3  

c. Projekt/praktik i näringslivet    1   2    3  

d.Kombination praktik-utbildning?   1   2    3  

e. Enbart utbildning?      1   2    3  

 

14 Hur många timmar per vecka är ungdomarna sysselsatta i de mer frekventa 
åtgärder som ungdomar befinner sig i? 
 
 Mindre än 10 timmar  
 10 - 19  timmar  

 20 - 29  timmar  
 30-   timmar  

 Mycket varierande 

15 Hur lång tidsperiod omfattar de åtgärder som är vanligast 
 
 Upp till tre månader  
 3-6 månader   
 Mer än sex månader  
 Mycket varierande  
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16 Finns några övergripande motiv till inriktningen av åtgärderna. Vilka ? 

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

 

17 Hur utarbetas ungdomsåtgärderna? 

 Av kommunen.         
 Av kommunen efter kontakt med lan/af      

Av kommunen och lan/af gemensamt      
 Av lan/af           
 

18 Har det hittlls förekommit några avbrott från åtgärderna:  
 1 Nej/ obetydligt antal.       
 2 Ja, i någon mån. Cirka 5-15 procent).     

 3 Ja i hög utsträckning (Cirka 25 procent eller mer).   
 

19 Om avbrott förekommer, beror de på erhållet arbete/att studier påbörjats? 
 1 Nej/ obetydligt antal.       
 2 Ja, i viss mån.        
 3 Ja i ganska hög utsträckning       

 

20 Hur har det hittills varit att ordna lämpliga åtgärder för ungdomarna?  
(Gör en bedömning hur det varit i flertalet fall) 
 1 Utan några svårigheter 
 2 Har varit möjligt men med vissa svårigheter 
 3 Har varit möjligt men med betydande svårigheter   
 4 Har inte varit möjligt 
 5 Mycket varierande 
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Åsikter om reformen  
21 Vilken är den bästa formen för insatser gällande arbetslösa undomar under 
20 år? 

 1 Arbetsförmedlingen har ansvaret. Kommunen svarar för kompletterande 
insatser 

 2 Kommunen har ansvaret. (Arbetsförmedlingen svarar för platsförmedling och 
vägledning) 

 3 Annat:  ...........................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................   
 
22.Vilken är den bästa formen för avtal och finansiering för fortsatta eller 
utvidgade kommunala insatser på det arbetsmarknadspolitiska området? 

 1 Överenskommelser med lan/af som nu.     
 2 Överenskommelse med lan/af under förutsättning av betyd- 
         ligt mindre central styrning inom arbetsmarknadsverket.  
 3 Öronmärkta medel direkt från regeringen.    
 4 Annat:..................................................................................   
 

23 Hur uppfattar ni att arbetsförmedlingen ser på reformen: 
Af ser den:   1 Positivt       
   2 Varken positivt eller negativt    
   3 Negativt       
   4 Vi saknar uppfattning om deras inställning  
 

24 Har ni upplevt några konflikter/problem mellan de som går på 
gymnasieskolans individuella program och de som befinner sig i 
åtgärdsprogrammet för ungdomar under 20 år?    
  

 1 Nej, eller i mycket liten utsträckning.      
 2 Ja, problemet förekommer.     
 3 Ja detta är ett omfattande problem för oss.   
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25 Har ni observerat några effekter på socialbidragstagandet i och med 
åtgärderna? 

 1 Nej, eller i mycket liten utsträckning.    

 2 Ja.         

 3 Osäkert        

Kommentar: ...........................................................................................................  

................................................................................................................................  

 

Finns andra synpunkter på reform, genomförande, samarbete etc.  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

................................................................................................................................  

 

 

 

Tack för medverkan! 
Återsänd enkäten till avsändaren (sid 1). Eventuella frågor besvaras av  
Karin Skilje, Leif Klingensjö, Mats Söderberg på telefon 08-772 41 00. 
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