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§5
Ny fokusering av arbetet för unga vuxna (AVUX/2019:14)
Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med det
bifogade tjänstemannaförslaget.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda placering för ett aktivitetshus i Tumba/Storvreten.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning av det bifogade tjänstemannaförslaget

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26, § 228, att ändra i arbetet med
unga vuxna. Förändringen avser att stärka och förtydliga uppdraget kring
unga vuxna-verksamheterna.
De tre berörda förvaltningarna (arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (avux), kultur- och fritidsförvaltningen (kof) samt socialförvaltningen (sof)) har tagit fram ett gemensamt förslag som omfattar insatser inom följande områden:






Förstärkt lokalt arbete med unga 16-19 år, inom ramen för KAA, som inte studerar på
gymnasiet.
Schemalagda aktiviteter för samtligaunga 16-19 år inom ramen för så kallade allaktivitetshus samt med bidrag för civilsamhällets insatser och aktiviteter som riktas till unga
16-19 år.
Förstärkt våldspreventivt arbete
Förstärkning av fritidsgårdsverksamheten
Utredning av lokalanvändning.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med övriga förvaltningar. Nämndens huvudsakliga ansvar är det kommunala aktivitetsansvaret, benämnt
KAA i första punkten ovan.
Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar unga, 16-19 år, som
inte studerar på gymnasiet med målet att ungdomen ska fullfölja en gymnasieutbildning. Två team bildas, ett som har sin uppgångspunkt från norra
delen av kommunen och ett som utgår från den södra delen. Förslaget är
att ett av teamen utgår från kultur- och fritidsnämndens lokaler i Alby.
Den andra lokalen är ännu inte utpekad, men avsikten är att även denna
delas mellan avux och kof. Att samma lokal används för de organiserade
kvällsaktiviteterna och KAA-arbetet, som främst sker på dagtid, säkerställer ett flöde av unga mellan kof och avux och innebär att vi tillsammans
når fler.
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Bilaga



Tjänstemannaunderlag för ny fokusering av arbetet för unga vuxna

Särskilt yttrande

Ronnie Andersson (V) och Therese Karlsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
Carl Widercrantz (TUP), Karin Nakamura Lindholm (TUP) och Sture
Nordberg (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
Helle Larsson (M) och Michael Erikson (M) lämnar ett särskilt yttrande, se
bilaga.
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5 Yttrande över nedläggning av mötesplatser för unga
vuxna
Vänsterpartiet anser att det är bra att arbetet med ungdomar 16–19 år och
det våldsförebyggande arbetet förstärks. Däremot var det olyckligt att beslutet att avveckla de hittillsvarande verksamheterna för unga vuxna fattades utan en ordentlig konsekvensbeskrivning och utan dialog med verksamheterna och berörda nämnder.
Vi menar att ytterligare åtgärder för att uppnå de resultat som verksamheterna syftade till krävs och att den kompetens som finns i den hittillsvarande verksamheten måste tas till vara.
I Vänsterpartiets förslag till Mål och budget för 2019 yrkade vi bl.a. att kommunstyrelsens skulle få i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden ta fram
förslag på verksamhet riktad till dem i åldersgruppen 20–25 år som inte längre
omfattas av de hittillsvarande verksamheterna för unga vuxna.
Ronnie Andersson (V)
Therese Karlsson (V)
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Ny fokusering av arbetet för unga vuxna

Det är allvarligt när ungdomar inte går i skolan eller inte har ett jobb och därmed står utanför
samhället.
Vi har nåtts av flera rapporter om problem vid mötesplatserna för unga vuxna. ”Stökiga miljöer som
skapar en grogrund för kriminalitet”, är ett återkommande omdöme. Vi är därför positiva till att
kommunen stänger mötesplatserna för unga vuxna och istället fokuserar på lokala team som ska
söka upp unga utanför studier och jobb för att hjälpa dem och lotsa dem rätt.
Vi menar att följande punkter är två viktiga och grundläggande aspekter för att detta arbete ska bli
framgångsrikt:
• En god samverkan mellan olika förvaltningar.
• En god relation till ungdomarna som gör att den uppsökande verksamheten blir ett
välkommet och naturligt inslag i deras miljöer.
Carl Widercrantz (TUP)
Sture Nordberg (TUP)

Karin Nakamura Lindholm (TUP)
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Ny fokusering av arbetet för unga vuxna (AVUX/2019:14)

Det är bra att de tidigare mötesplatserna läggs ner då de inte klarade av att uppfylla sitt syfte.
Därför ser vi Moderater positivt på denna förändring som syftar till att fokusera mer på de
unga vuxna som är mellan 16–19 år. Det behövs anpassade verksamheter efter målgruppens
verkliga situation, dels via uppsökning dels schemalagda aktiviteter. Detta i syfte att få dem
att i första hand att återvända till studier eller i andra hand skaffa sig ett arbete.
Enligt polisen själva har det hänt att kriminella individer involverade i knarkhandeln i Fittja C
har frekventerat Ungdomens Hus1. Deras närvaro har medfört en risk för att unga människor
kan utsättas för påtryckningar och rekrytering till kriminalitet.
Ett steg i rätt riktning vore att börja behandla de mellan 20–29 år som vuxna och hänvisa dem
till arbetsförmedlingen där andra vuxna får stöd med att söka jobb och söka utbildning. På det
viset kommer de dels hålla till i en annan lokal dels vara upptagna med aktiviteter som tar
dem fram i livet samt att individerna får en mer meningsfull vardag.
Det andra som man bör sluta med är att kalla dem för unga vuxna då det har en negativ
retorisk effekt som inte uppmuntrar att ta ansvar för sin självförsörjning som man förväntas
när man är mellan 20–29 år. När man är 18 år fyllda är man enligt svensk lag vuxen.
Vad har nämnden för plan och strategi för att förebygga en liknande negativ utveckling för de
nya verksamheterna för de unga vuxna 16–19 år?
Vilka typer av schemalagda aktiviteter är det man kommer erbjuda i de nya verksamheterna?
Har de nya verksamheterna gjort några besök hos liknande verksamheter i andra kommuner?
Vad har nämnden planerat för hur man ska hantera målgruppen myndiga vuxna 20–29 år? Var
ska deras lokaler finnas och hur kan vi säkerställa en separering från de som faktiskt är unga
(under 18 år)?
Helle Larsson (M)

Michael Erikson (M)

1
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sveket-mot-fittja-darfor-kom-kriminalitetentillbaka/reprbo!U6b2joAHfyva3Y8ln8Mrpg/

