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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats var att utreda gällande rätt angående ungdomar som är 
arbetslösa och kartlägga ansvarsfördelningen mellan kommuner, myndigheter, skola och 
föräldrar. Metoden som jag har använt mig av är traditionell rättsdogmatisk, med studier 
av aktuell lagstiftning, förarbeten, doktrin samt informationssökning via Internet. Jag har 
även intervjuat personal som arbetar inom skola, kommun, arbetsförmedling och 
socialförvaltningen. Uppsatsen behandlar kommunernas och myndigheters ansvar för 
arbetslösa ungdomar och aktuella lagregler. Det jag kom fram till var att det är viktigt att 
kommunerna tar ett fullständigt ansvar för skolan. Det kommunala uppföljningsansvaret 
kräver en tydlig ansvarsfördelning. Utvärderingar av kommunens åtgärder är väsentligt 
för att kunna finna ut om åtgärderna inte uppfyller syftet. Arbetsförmedlingens roll som 
vägledare för arbetslösa ungdomar är viktig och bör ges mer prioritet. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 
 
 
Det har hänt mycket med vårt samhälle under de senaste decennierna, villkoren för 
ungdomar har ändrats och möjligheten att bli självständig har försvårats för de unga. 
Etableringsåldern (75 procent av en årskull arbetar) har skjutits upp i åldrarna. År 1990 
var etableringsfasen för kvinnor 20 år och för männen 21 år. Etableringsfasen år 2000 var 
för kvinnorna 27 år och för männen var det 26 år.1 Arbetslösa ungdomar utan 
gymnasiekompetens har ökat de senaste åren och ligger på 22 procent.2 Det är särskilt 
viktigt att ungdomar blir uppmuntrade och stöttade under gymnasietiden eftersom att 
ungdomar utan gymnasiekompetens har betydligt svårare att få ett arbete. Nio av tio 
börjar på gymnasiet efter grundskolan, två tredjedelar av dessa ungdomar går ut 
gymnasiet med fullständiga betyg.3 Ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden är 
särskilt sårbara och kan lätt hamna i en ond cirkel med bristande motivation och dåligt 
självförtroende.4 
 
Sedan 1995 har alla kommuner erbjudits att ta ansvar för arbetslösa ungdomar. Det 
utökade ansvaret innebar att kommunen i lag gavs möjlighet att efter avtal med 
länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen anordna praktik eller annan verksamhet för 
arbetslösa ungdomar.5 I juli 2005 gjordes ett förtydligande i skollagstiftningen som angav 
att kommunen hade ett uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år att löpande hålla sig 
informerad om ungdomarnas sysselsättning.6 
 
Många ungdomar är arbetslösa i dag och det finns stora ungdomskullar som snart börjar 
gymnasiet. De ska om några år ut på arbetsmarknaden. Antalet 20 åringar kommer att öka 
med 30 procent fram till år 2010.7 Under 2006 har sysselsättningsökningen varit god men 
hållbarheten kan ifrågasättas. 40-talisterna väntas ta ut sin pension men det dröjer än ett 
tag. Generationsväxlingen dröjer och i det glappet kan många ungdomar riskera att 
drabbas av arbetslöshet. Det finns en risk med att hamna i glappet vilket leder till 
utslagning och att ungdomar inte får användning av sina studier eftersom det är en 
färskvara.8 
 
För arbetslösa ungdomar är det viktigt att veta var de ska vända sig och vilka rättigheter 
respektive skyldigheter de har. Det är av stor vikt att samhället har en tydlig 
ansvarsfördelning och ett engagemang för att undvika att ungdomar ska drabbas av 
arbetslöshet under långa perioder.  
 
                                                 
1 Prop 2004/05:2 s.136 
2 http://www.ams.se/go.aspx?a=67458 2006-12-06 
3 Ungdomsstyrelsens bok, Focus 05 s. 10 
4 Prop 2004/05 s. 136 
5 Ungdomsstyrelsens utredning, Kommunernas ansvar för arbetslösa ungdomar upp till 20 år 
6 http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/72782006 2006-12-06 
7 Ungdomsstyrelsens bok,  Focus 05 s. 10 
8 Sou 2006:31 Anställ unga s. 9 
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I uppsatsen kommer jag att beröra ungdomsförmedlingen, vilket är en kommunal 
verksamhet. Jag kommer även att skriva om ungdomsarbetsförmedlingen som däremot är 
en del av arbetsförmedlingen. Dessa två är olika verksamheter och kan lätt blandas ihop 
på grund av deras namn.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt angående ungdomar som är arbetslösa 
och kartlägga ansvarsfördelningen mellan kommuner, myndigheter, skola och föräldrar. 
Jag ska även undersöka om det förekommer någon samverkan mellan dessa parter. Med 
myndigheter avser jag i första hand arbetsförmedling och socialförvaltning. Gruppen 
arbetslösa ungdomar som jag fokuserar på är i åldrarna 16-24 år. 
 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Denna uppsats kommer inte att behandla vilka ungdomar som är arbetslösa och vilka 
orsaker det kan bero på, som tillexempel etnicitet, klasstillhörighet eller jämställdhet. Det 
är ämnen som är stora i sig och förtjänar att utredas särskilt. Praxis i form av rättsfall 
saknas angående ungdomsarbetslöshet och berörs därför inte i denna uppsats.  
 
 
1.3 Metod och disposition 
 
Vid framställningen av denna uppsats har jag använt mig av traditionell rättsdogmatisk 
metod. Jag har studerat lagstiftning och förarbeten på området. Doktrin på området har 
varit väldigt bristfällig, istället har jag använt mig av rapporter och utredningar som 
skolverket, Arbetsmarknadsinstitutet och ungdomsstyrelsen utfört. Jag har även inhämtat 
information via Internet på olika myndigheter och organisationers hemsidor. I mitten av 
arbetets gång kontaktade jag ungdomsförmedlingen, ungdomsarbetsförmedlingen, 
socialförvaltningen och gymnasieskolan. De var tillmötesgående och tog sig tid att svara 
på några intervjufrågor. Uppsatsens disposition inleds med en inledning för att sedan 
övergå i en historisk bakgrund. Därefter följer en presentation av kommunens ansvar och 
vilka myndigheter som ansvarar för arbetsmarknaden. Dispositionen fortsätter med att 
kartlägga försörjning för arbetslösa ungdomar och vilka långsiktiga effekter som 
ungdomsarbetslöshet kan ha. Uppsatsen avslutas med intervjuer med anställda från 
ungdomsförmedlingen, ungdomsarbetsförmedlingen, gymnasieskolan och 
socialförvaltningen och därefter följer en avslutande diskussion.  
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1.4 Ungdomsarbetslöshet ur ett historiskt perspektiv 
 
Ungdomsarbetslöshet är ett relativt nytt begrepp. Vid slutet av 1960-talet och under 1970-
talet var ungdomar och arbetslösheten under diskussion och samhällelig debatt. De 
politiska åtgärderna var av två olika slag dels de som riktade sig till ungdomar och dels 
de som riktade sig till arbetslösa. I mitten av 1970-talet började dessa två grupper kopplas 
samman. 1980 beslutades att ungdomar under 18 år inte skulle omfattas av statens 
arbetsmarknadspolitiska insatser. 1984 infördes ett ansvar för kommunerna att erbjuda 
ungdomar mellan 18 och 20 år arbete fyra timmar per dag. Samtidigt infördes ett 
rekryteringsstöd till arbetsgivare som anställde ungdomar i åldern 18-24 år. 
Inskolningsplatser upprättades inom den privata sektorn 1986 och inom den offentliga 
sektorn 1989. Den mest dominerade ungdomsinsatsen kom 1992 och innebar att 
ungdomspraktiken ersatte alla tidigare åtgärder. 1995 gjordes ungdomspraktiken om och 
kallades ungdomsintroduktion vilket innebar fyra månaders praktik följt av sex månaders 
anställning. 1998 infördes ungdomsgarantin som innebar att om arbetsförmedlingen inte 
kan hjälpa den arbetssökande med en sysselsättning inom 90 dagar ska kommunen ta 
över ansvaret och erbjuda sysselsättning inom tio dagar. Utöver dessa insatser byggdes en 
institutionell struktur upp av olika institutioner som arbetade med åtgärder som riktade 
sig till arbetslösa ungdomar. Framväxten av olika åtgärder för arbetslösa ungdomar kan 
ses som ett brott mot en etablerad arbetsmarknadspolitisk tradition. Bakgrunden till det 
består i framväxten av den särskilda ungdomspolitik som drevs under 1970- och 1980-
talet.9 
 
Under senare delen av 1900-talet har skola och utbildning blivit allt vanligare för 
ungdomar. Ungdomar studerar längre och prövar sig fram mellan olika arbets- och 
levnadsformer i större utsträckning nu än förr. Inträdet i arbetslivet har ändrat karaktär 
och fasta etableringar sker allt senare i livet för många ungdomar. Deltidsarbetslösheten 
har ökat vilket kan bero på att många ungdomar studerar allt längre och kanske arbetar 
vid sidan av studierna, därmed skapar det deltids arbeten. Det är allt svårare för 
ungdomar att få en fast ställning på arbetsmarknaden. Kravet för att ha 
gymnasiekompetens har utvecklats till att bli en norm, inte för att kompetensen är 
nödvändig i sig utan för att det tyder på att den arbetssökande är en arbetsam och pålitlig 
person. Ungdomar är ingen homogen grupp, det som förenar dem är åldern. Vissa 
grupper passar in i det postmoderna samhället eftersom de uppfyller kraven på teoretiska 
studier, växlande krav, flexibilitet och snabba omställningar. Det finns även ungdomar 
som känner sig osäkra och främmande och de har svårt att finna sin plats. De kan redan 
tidigt ha haft det svårt i skolan vilket i förlängningen kan leda till arbetslöshet och 
utanförskap. Samhället slår hårt mot de ungdomar som inte trivs i skolbänken med 
stillasittande inlärning.10 
 
Unga människor i åldern 16-24 år är mycket rörliga och det finns svårigheter med att 
kategorisera och kartlägga denna grupp. Ungas försörjning kan växelvis variera mellan 
studielån, arbete och föräldrarnas inkomster. Många reser utomlands och har de ett eget 

                                                 
9  Ungdomsstyrelsen rapport, Att pröva nya vägar s. 14ff   
10 Arbetslivsinstitutets tidning, Inne eller ute om unga i arbetslivet s. 3 f 
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boende kan det många gånger vara i andra eller tredje hand. De är inte alltid registrerade 
på den adressen och därför svåra att nå.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
11 SOU 2003:92 Unga utanför sid. 22 
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Kapitel 2 
KOMMUNENS ANSVAR 

 
 
2.1 Skolans ansvar  
 
Alla barn i Sverige mellan 6 och 16 år har skolplikt (3 kap. 10 § skollagen). Alla elever 
som slutfört grundskolan är berättigad till att bli erbjuden en gymnasieplats. 
Gymnasieskolan är helt frivillig, elever som börjar gymnasiet måste dock delta vid 
undervisningen. Om en elev uteblir från undervisningen i mer än en månad utan att varit 
sjuk eller blivit beviljad ledighet anses eleven ha slutat sin utbildning. Konsekvensen av 
ogiltig frånvaro kan bli att studiestödet dras in. Skolan rapporterar frånvaron till 
Centralastudiestödsnämnden och de gör en utredning om det finns skäl till att inte bevilja 
fler utbetalningar. Utredningen består i att undersöka skolans rapporteringar och ta 
kontakt med eleven eller dennes vårdnadshavare för att sedan ta beslut om en indragning 
är aktuell (2 Kap. 13 § studiestödsförordningen).12  Vårdnadshavare till elev under 18 år 
ska bli informerade om eleven uteblir från lektioner och det ansvaret vilar på rektorn. 
(Kap. 6 gymnasieförordningen). Upprepas frånvaron måste skolan och vårdnadshavaren 
komma till rätta med problemet. För elever över 18 år har skolan ingen skyldighet att 
underrätta vårdnadshavare däremot kan vårdnadshavaren, kontakta skolan och bli 
underrättad om eleven haft frånvaro. Skälen till frånvaron kan i undantagsfall vara 
sekretessbelagda, därför bör en rutin vara att undersöka om eleven gett sitt samtycke.13 
För att underlätta information om elevens frånvaro har en ny modell utformats, lärare 
lägger ut närvaroinformation på Internet och föräldrarna kan logga in och ta del av 
lärarnas rapportering om sitt egna barns närvaro. Detta har visat sig vara mycket populärt 
inte minst bland separerade föräldrar där barnet bor på två olika adresser.14 En fjärdedel 
av alla 17 åringar har separerade föräldrar15  Elever som inte har godkända betyg i 
svenska, engelska eller matematik från grundskolan har inte behörighet till 
gymnasieskolans nationella eller specialutformade program. För dessa elever skall 
kommunen erbjuda ett individuellt program. Programmen kan se olika ut och ska vara 
anpassade efter elevens behov och förutsättningar. Målsättningen är att eleven ska bli 
behörig och kunna delta i gymnasieskolans nationella eller specialutformade program. 
Det finns även möjlighet att kombinera studier med en yrkesutbildning som anställd på 
ett företag, så kallad lärlingsutbildning.16 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Skolverkets rapport, Information om icke skolpliktiga ungdomar- det kommunala uppföljningsansvaret, s 
30 
13 http.www.skolverket.se/sb/d/467/a/6787 2006-12-01 
14 http://www.nyteknik.se/article.aspx?article=26555&stjarna=12006-12-01 
15 SOU 2003:92 Unga utanför s. 86 
16 http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=C5BCB713672B621E65474811C54C9935 s. 20 2006-11-
23 
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2.2 Gymnasiet  
 
Gymnasieutbildning är viktig för att förebygga arbetslöshet. Det har visat sig att personer 
som inte slutfört en gymnasieutbildning är arbetslösa längre tid än de som slutfört en. 
Inskrivningstiden på arbetsförmedlingen är ungefär 60 procent längre för de med 
bristande gymnasiekompetens och även löneinkomsterna skiljer sig mellan dessa två 
grupper. En gymnasieutbildad tjänar cirka 30-40 procent mer i jämförelse med den som 
är utan utbildning.17 Arbetslösa ungdomar utan gymnasiekompetens kan lätt hamna i en 
ond cirkel där bristen på arbetslivserfarenhet gör det svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden.18 För att motverka att ungdomar avbryter sina studier är det viktigt att 
de får stöd med undervisning i första hand, i andra hand bör det erbjudas möjlighet till att 
byta studieväg. Det är mycket bättre att en elev som har skolproblem får stöd i sin 
undervisning än att eleven avbryter sina studier.19 
  
 
2.3 Kommunen 
 
Kommunen har ett lagreglerat ansvar att erbjuda gymnasieplats för alla ungdomar som 
inte fyllt 20 år. Utöver det har även kommunerna ett uppföljningsansvar för ungdomar i 
åldern 16-20 år som inte går en gymnasieutbildning. Uppföljningsansvaret innebär att 
kommunen håller sig informerad om ungdomars sysselsättning.  
 
Skollagen (1985:1100) 1 Kap 18 §   
En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella 
åtgärder. 
 
Uppföljningsansvaret har under senare år tolkats olika i kommunerna och därför gjordes 
ett förtydligande i form av ny lagstiftning (1 juli, 2005). Ansvaret ska skapa 
gynnsammare förutsättningar för kommunerna att erbjuda en lämplig individuell åtgärd 
inom ramen för kommunens befintliga verksamhet. För att kommunerna ska kunna 
fullfölja sitt ansvar måste personuppgifter samlas in och bearbetas. Endast nödvändig 
information ska bearbetas på grund av integritetsskäl (Förordning 2006:39 ). Syftet med 
lagstiftningen är inte att kontrollera vilken sysselsättning ungdomar har. Syftet är att 
kunna erbjuda ungdomar individuella åtgärder.20 För ungdomar som saknar en 
grundutbildning eller på annat sätt inte deltar i en gymnasieutbildning bör åtgärder i 
första hand möjliggöra att de deltar i utbildning. Det bör vara en kommunal angelägenhet 
att kommunens ungdomar har en gymnasieutbildning. Varje kommun bör kunna erbjuda 
vägledning för ungdomar som inte på egen hand lyckas ta sig från grundskolan till 
gymnasiet eller avbryter sina studier på gymnasiet. Uppföljningsansvaret bidrar även till 
att kommunerna enklare kan samordna och samarbeta med andra aktörer som 
ungdomarna kommer i kontakt med. Det medför att det blir effektivare insatser och att de 

                                                 
17 Prop. 2004/05:2 s. 136 
18 Prop. 2004/05:2 s. 40 
19 Prop. 2004/05:2 s. 136 
20 http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/7278 2006-11-20 
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ungdomar som kan vara aktuella för flera olika åtgärder inte blir slussade där emellan. 
Det främjar även en nationell likvärdighet.21 Enligt skolverkets statistik omfattades cirka 
32 000 ungdomar av det kommunala uppföljningsansvaret under hösten 2005. Hälften av 
dessa har påbörjat tredje året men avbrutit studierna. Störst andel som avbrutit sina 
gymnasiestudier återfinns i storstadskommunerna och lägst andel i 
glesbygdskommunerna. Ungefär en tredjedel av ungdomarna som ingår i 
uppföljningsansvaret har kommunerna kontaktat. Kommunerna har många gånger haft 
svårigheter att få kontakt med dessa ungdomar och var fjärde kommun saknar en 
förteckning över vilka ungdomar som ingår i uppföljningsansvaret. Enligt skolverket 
finns det i många kommuner en brisfällig rutin om hur ungdomar ska kontaktas. Det 
kommunala ansvaret har i det flesta fall inte varit ett politiskt beslut och därför finns det 
inget politiskt underlag som anger en tydlig ansvarsfördelning. Det medför att ansvaret 
flyter mellan olika förvaltningar, verksamheter och personer i kommunerna. Skolverket 
anser att en tydlig ansvarsfördelning skulle möjliggöra ett strukturerat och målmedvetet 
arbete kring ungdomarna. Detta för att undvika att ungdomar ”faller mellan stolarna” 
eller blir kontaktade av olika verksamheter i samma syfte. Information angående 
ungdomar som var aktuella för uppföljningsansvaret samlades in från intagningslistor, 
grundskolor och gymnasieskolor. Skolverkets studie visade att 90 procent av ungdomarna 
som var aktuella för uppföljningsansvaret hade avbrutit sina studier vid gymnasiet. 
Därför betonar skolverket att det är viktigt att ha en god kontakt med gymnasieskolan, 
något som skolverkets studie visade var bristfällig.22 I interjuver med berörd personal 
kom det fram att sekretessbestämmelser utgjorde hinder för informationsöverföring 
mellan kommunens olika verksamheter framför allt mellan socialtjänsten och 
utbildningssektorn. Sekretessbestämmelser kan vara ett hinder men det finns kommuner 
som lyckats arbeta runt sekretessen. Kommunerna har all information som behövs genom 
befolkningsregister och information om kommunala ersättningar. Utvecklas samarbete 
och ansvarsfördelning kan informationsproblemet lösas. Åtgärder som hade kunnat 
förbättra informationen är ett samarbete med centrala studiestödsnämndens register och 
att skolorna skulle rapportera till kommunen när elever avbryter sina studier.23  
 
Svenska kommuner har möjlighet att ansvara för att ungdomar mellan 18 och 24 år har 
sysselsättning. Villkor för ansvaret är att kommun och lokal arbetsförmedling har tecknat 
avtal.24 I avtalen ska det regleras hur ungdomarna ska hålla kontakt med 
arbetsförmedlingen och vilken ersättning kommunen ska få från staten.25 Nästan alla 
kommuner har tecknat avtal om kommunala ungdomsprogrammet (256 av totalt 290 
stycken).26 Ansvaret medför att kommunerna ska kunna erbjuda sysselsättning inom 

                                                 
21 Skolverkets rapport, Information om icke skolpliktiga ungdomar- det kommunala uppföljningsansvaret s. 
27 ff 
22 http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=9873BBEA86B916EF81DCA618C4596C05 2006-11-22 
23 Skolverkets rapport, Information om icke skolpliktiga ungdomar- det kommunala uppföljningsansvaret, s. 
17 
24 http://www.ams.se/go.aspx?A=62582 
25 Ungdomsstyrelsens utredning, Kommunernas ansvar för arbetslösa ungdomar upp till 20 år  
26 Skolverkets rapport, Information om icke skolpliktiga ungdomar- det kommunala uppföljningsansvaret s. 
23 
 
 



8 
 

någon av dessa två program: kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin. 
Kommunala ungdomsprogrammet är riktat till ungdomar mellan 18 och 20 år och 
ungdomsgarantin är till för ungdomar i åldern 20 till 24 år. Ungdomsinsatser är frivilliga 
för kommuner och genomförs insatserna får kommunen ersättning från staten. Staten har 
med hjälp av länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen ansvar för platsförmedling och 
vägledning för arbetslösa medan kommunerna har möjlighet att ansvara för åtgärderna. 
Arbetsmarknadspolitiken är till största del en statlig angelägenhet dels för att den tillhör 
en del av den ekonomiska politiken och dels för att den ska bidra med ökad rörlighet. 
Ytterligare ett skäl som talar för att det är ett statligt ansvar är att arbetsmarknadspolitiken 
bör vara likvärdig i hela Sverige. Genom avtal om ansvarfördelning kan kommunerna 
utforma åtgärderna med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna. Erfarenheter visar 
även att det kommunala ansvaret har möjliggjort att varje handläggare har kunnat arbeta 
med färre antal ungdomar och därför kunnat anpassa åtgärderna efter de enskilda 
ungdomarnas behov.27 Den kunskap som ungdomen fått genom utbildning och praktik 
skall dokumenteras i ett intyg som sedan kan användas när denne söker arbete.28  
 
 
Lag (2000:625) om marknadspolitiska program  
2 § 
En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar som inte 
genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Insatserna ska inledas med 
vägledning och jobbsökaraktiviteter hos länsarbetsnämnden.  
Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan verksamhet. Rätten till ersättning gäller under 
förutsättning att avtal träffas med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I ett sådant 
avtal skall anges de villkor som ska gälla för att ersättning skall lämnas. 
Kommunen skall till den som deltar i verksamheten och som inte fullföljt utbildning inom gymnasieskolan 
betala ut ersättning med 1535 kronor per månad. 
För övriga deltagare beslutar kommunen vilken ersättning som skall lämnas. Lag (2000:1071) 
 
 
Kommunala ungdomsprogrammet 18-20 år 
 
Programmet är ämnat att ge utbildning och yrkeserfarenhet för att motivera till fortsatta 
studier eller leda till en anställning, insatsen ska vara individinriktad. Kommunen och 
arbetsförmedlingen ska enas om utbildningens innehåll och praktikens upplägg. 
Inledningen till ungdomsprogrammet startar alltid med jobbsökaraktiviteter som 
arbetsförmedlingen ansvarar för. När en ungdom 18-20 år skrivit in sig på 
arbetsförmedlingen ska denne erbjudas ungdomsprogrammet inom 90 dagar. För 
ungdomar som inte slutfört gymnasieutbildning utbetalas 1535 kronor per månad 
(skattepliktig ersättning) från kommunen. För de ungdomar som slutfört gymnasiet 
beslutar kommunen om vilken ersättning som ska utbetalas.29 För att undvika att 
ungdomar avbryter sina studier har den lägre ersättningsnivån satts för de som inte 
slutfört gymnasiet.30 Under år 2005 påbörjade 17 618 ungdomar programmet och 4536 
ungdomar deltog i genomsnitt varje månad. Ungdomarna fick i genomsnitt vänta 59 
                                                 
27 Ungdomsstyrelsens utredning, Kommunens ansvar för arbetslösa ungdomar 
28 Prop 2004/05:2 s.91 
29 http/www.ams.se/go.aspx?a=67746 sid. 109-116 
30ungdomsstyrelsens utredning, Kommunens ansvar för arbetslösa ungdomar upp till 20 år s. 43 
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dagar innan de blev erbjudna en plats i ungdomsprogrammen. Ungdomsprogrammen 
genomfördes i drygt tre månader i de flesta kommunerna.31Skolverket har gjort en 
utredning om det kommunala ungdomsprogrammet som visade att de flesta kommuner 
ansåg att arbetsförmedlingen inte tog sitt ansvar för ungdomarna. Även riksrevisionen har 
i en utredning om arbetsförmedlingen yttrat att arbetsförmedlingens insatser för 
ungdomarna varit bristfälliga. Kommunen och arbetsförmedlingen har egna individuella 
handlingsplaner för ungdomarna. Osäkerhet på vilken status dessa handlingsplaner har till 
varandra tyder på ett bristande samarbete. Tillämpningarna av reglerna kring kommunala 
ungdomsprogrammet skiljer sig åt mellan kommunerna och därmed även 
förutsättningarna för ungdomar att delta.32  
 
 
Lag (2000:625) om marknadspolitiska program 
2 § 
En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer åta 
sig en skyldighet att erbjuda ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och 
utvecklande insats på heltid. En sådan skyldighet gäller från och med den dag den unge fyller 20 år till dess 
hon eller han fyllt 25 år. 
 
 
Ungdomsgarantin 20-24 år 
 
Om arbetsförmedlingen inte kunnat erbjuda någon lösning för arbetslösa ungdomar i 
åldern 20-24 år tar kommunen över ansvaret (om ett avtal har tecknats) efter 90 dagar. En 
individuell handlingsplan ska sedan utformas tillsammans med den arbetssökande, 
kommunens kontaktperson och personal från arbetsförmedlingen. Därefter har 
kommunen 10 dagar på sig att ordna en aktivitet. Syftet med ungdomsgarantin är att bidra 
till att ungdomar ska kunna försörja sig själva omedelbart eller på sikt. Aktiviteterna kan 
bestå av baskunskaper inom ett ämne, och/eller utbildning som varvas med praktik. 
Inledningsvis anordnas alltid jobbsökaraktiviteter. Ungdomsgarantin får högst pågå i 12 
månader och den ska utgå från den individuella handlingsplanen i samarbete med 
näringslivet på orten och offentliga arbetsgivare. Ersättningen för ungdomsgarantin är 
den samma som arbetslösersättningen, den lägsta ersättnings nivå är dock 320 
kronor/dagen eller en utvecklingsersättning på 3280 kronor/månaden. Under år 2005 
påbörjade 24 279 personer ungdomsgarantin och i genomsnitt deltog cirka 5800 
ungdomar/månad.33 
 
 
Aktivitetsgarantin från 20 år 
 
Aktivitetsgarantin riktar sig till personer över 20 år och som har problem att komma in på 
arbetsmarknaden. Genom denna garanti bör långtidsarbetslösa bli erbjuden 
aktivitetsgarantin senast 27 månader efter att det blivit arbetslösa. Syftet är att grupper av 
                                                 
31 http/www.ams.se/go.aspx?a=67746 sid. 109-116 
32 http://www.skolverket.se/information om icke skolpliktiga ungdomar det kommunala 
ungdomsprogrammet 
33http: 77www.ams.se/go.aspx?a=67746 s. 142-149  
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arbetslösa ska bli bättre rustade för att hitta ett arbete. Inom aktivitetsgarantin arbetar en 
handledare med små grupper, handledarens uppgift är att försöka få deltagarna att tänka i 
nya banor och stärka deras självförtroende för att antingen kompetenshöja sig eller aktivt 
söka mer arbete. En individuell handlingsplan för varje deltagare löper som en röd tråd 
för alla aktiviteter som genomförs. I aktivitetsgarantin finns också alla 
arbetsmarknadspolitiska program samlade. Aktiviteter kan bestå av jobbklubbar, 
vägledning, möjlighet att läsa på folkhögskola, projektarbete och arbetspraktik. 
Ersättningen för arbetsgarantin motsvarar arbetslösersättning dock med lägst 320 
kronor/dag. Den som inte har rätt till a-kassa får en ersättning med 223 kronor/dag. 
Företag, kommuner eller organisationer som anordnar verksamhet inom aktivitetsgarantin 
kan få en ersättning på högst 150 kronor per dag, det bygger på ett samarbetsavtal mellan 
företag och arbetsförmedling.34   
 
 
2.4 Budgetpropositionen 2007 
 
Regeringen kommer att besluta om en kraftig minskning av medel till 
arbetsförmedlingarna. Nu deltar cirka 155 000 personer varje månad i någon av 
arbetsförmedlingens program. Minskningen kommer att innebära att år 2007 ska antalet 
deltagare minskas till 90 000 och till år 2008 ska antalet sänkas till 65 000. I regeringens 
budgetproposition för 2007 anges att en jobbgaranti ska ersätta det kommunala 
ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin. Jobbgarantin kommer att vara till för 
ungdomar som är under 25 år och innehålla utbildning och praktik. 
Arbetsmarknadsstyrelsen har infört ett stopp för samtliga program med vissa undantag 
vilket berör ungdomar som går kortvariga program och som riskerar att bli 
långtidsarbetslösa. Dessa program kommer att upphöra senast den 18 december 2006. 
Aktivitetsgarantin kommer även att få vara kvar men det totala deltagarantalet får inte 
öka och dessa platser ska endast vara tillgängliga för arbetslösa som riskerar att bli 
utförsäkrade.35 
 
Regeringen kommer att ge mer information om jobbgarantin och dess innehåll under 
våren 2007. Ungdomar i åldern 20-24 kommer även att kunna ingå i det så kallade 
nystartjobben om de har varit arbetslösa i minst ett halvår. För nystartjobben kan 
arbetsgivare få en summa motsvarande arbetsgivaravgiften och ålderdomspensionen. 
Subventionen för nystartjobben kommer att gälla under högst ett år. Regeringens mål är 
att få ungdomar in på arbetsmarknaden tidigare i livet och att det ska bli lönsamt att 
arbeta. Regeringen vill även att det ska bli enklare att anställa människor.36 
Arbetsförmedlingens resurser kommer att bli mer inriktade på matchning mellan 
arbetssökande och företag. Arbetsförmedlaren ska ses mer som coach för den 
arbetssökande. Offentliga arbetsförmedlingar ska utökas med branschförmedlingar, 
bemannigsföretag och andra specialförmedlingar.37 

 

                                                 
34 http://www.ams.se/admin/Documents/faktablad/aktg.pdf 
35 http://www.ams.se/GO.aspx?a=69895 
36 Prop. 2006/07:1 sid. 74ff 
37 Prop. 2006/07: 1  sid.  55 
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Kapitel 3 
MYNDIGHETER SOM ANSVARAR FÖR ARBETSMARKNADEN 

 
 
Arbetsmarknadsverket omfattar arbetsmarknadsstyrelsen och är en central 
förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor. Arbetsmarknadsverket är chef 
för länsarbetsnämnderna (lag 1999:1423) och lyder direkt under regeringen och ska vidta 
väsentliga åtgärder så att riksdagen och regeringens beslut blir verkställda. 
Länsarbetsnämnderna ska följa arbetsmarknadsverkets riktlinjer och mål för 
verksamheter. Arbetsmarknadsverket fördelar resurser till länsarbetsnämnderna och 
ansvarar för att rapportera till regeringen angående resultat av verksamhet och ekonomi 
som har åstadkommits. I länsarbetsnämnderna ingår den offentliga arbetsförmedlingen 
och arbetsmarknadsinstitutet.38 Arbetsförmedlingens främsta uppgift är att förmedla 
arbetssökande till lediga arbeten. Arbetsförmedlingen ska stödja och rusta människor så 
att de kan ta de lediga arbetena. Arbetslöshetsförsäkringen ska tas tillvara och reglerna 
ska tillämpas på ett enhetligt sätt. I arbetsförmedlingens uppdrag ingår även att 
effektivisera och påskynda inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper.39 
 
  
 3.1 Arbetsförmedlingen 
 
Arbetsförmedlingen har tre olika servicevägar: arbetsförmedlingen på Internet, den lokala 
arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingens kundtjänst. Gör ungdomen anspråk på 
arbetslöshetsersättning inleds det alltid med ett personligt besök på den lokala 
arbetsförmedlingen för att kunna identifiera vilken service som ungdomen är i behov av. 
Arbetsförmedlingen ska informera om vilka skyldighet som ungdomen har om hon eller 
han uppbär arbetslöshetsersättning. Samtliga ska stå till arbetsmarknadens förfogande 
även om en del kan ha behov av att höja sin kompetens genom ett 
arbetsmarknadspolitiskt program.40 En handlingsplan ska uppföras med vilka arbeten som 
den arbetslöse ska söka och vilken bevakning som arbetsförmedlingen ska utföra. För de 
som har många idéer och lätt för att uttrycka dem är det lätt att utforma en handlingsplan, 
men för det som inte har så stor arbetslivserfarenhet kan det vara lite svårare att utforma 
en handlingsplan inför framtiden. Är en kommunalåtgärd aktuell informerar 
arbetsförmedlaren om att arbetsförmedlingen kräver att ungdomen är aktivt 
arbetssökande även under praktiktiden. Arbetsförmedlingen ska även informera om vilka 
rättigheter som den arbetssökande har.41 
 

 
 
 
 

                                                 
38 Prop. 1999/2000:98 s. 69 
39 http://www.ams.se/go.aspx?c=32486 
40 Prop. 2004/05:2 s. 18 
41 Ungdomsstyrelsens utredning, Kommunens ansvar för arbetslösa ungdomar upp till 20 år s. 22 
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Huvuduppgifter för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
Förordning (2000:628) 
3 § 
 Den arbetsmarknadspolitiska verksamhetens huvuduppgifter är: 
– att effektivt sammanföra den som söker arbete med den som söker arbetskraft 
– att främja sysselsättning och kompetensutveckling för arbetslösa personer på en effektiv och flexibel 
arbetsmarknad 
– att underlätta för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning 
från arbetsmarknaden 
- att motverka långa tider utan reguljärt arbete  
– att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad och på andra sätt bidra till ökad jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt tillökad mångfald i arbetslivet. 
 
 
3.2 Förvaltningslagen  
 
Myndigheter har ett gemensamt regelverk i förvaltningslagen. Förvaltningslagen har 
vissa basregler för hur myndigheter ska handlägga sina ärenden och sköta kontakterna 
med allmänheten. Tanken med lagen är att bidra till att myndigheterna får ett så korrekt 
underlag som möjligt för att besluten ska blir riktiga i sak. En viktig del är även att 
servicen till allmänheten är god. Lagstiftarens uppfattning är att det finns ett samband 
mellan rättssäkerhet och service. Om myndigheterna lämnar snabba, enkla och entydiga 
besked och räcker den enskilde en hjälpande hand kan rättssäkerheten främjas. Förutom 
att myndigheterna ska handla opartiskt, omsorgsfullt och korrekt i formell juridisk 
mening har myndigheterna en skyldighet att se till att den enskilde kan ta till vara sin rätt. 
Förvaltningslagen har numera regler om myndigheternas serviceskyldighet, samverkan 
mellan myndigheter, snabb och enkel handläggning, lättbegripligt språk och muntlig 
handläggning.42 
 
Förvaltningslagen (1986:223) 
4 § 
Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som 
rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn 
till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. 
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. 
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta. 
 
Det är viktigt att myndigheterna eftersträvar samstämmighet och konsekvens även när de 
har olika inriktningar. Det behövs för att myndigheternas verksamhet i stort ska bli mer 
enhetlig och att det ska vara enkelt för enskilda att ha kontakt med dem. Myndigheterna 
ska även hjälpa varandra i möjligaste mån, dock endast ”inom ramen för den egna 
verksamheten” vilket innebär att myndigheten är endast skyldig att hjälpa till med det 
som rör den egna verksamheten och med vad som är förenligt med god hushållning med 
allmänna medel.43 

                                                 
42 Hellners T, Malmqvist B, s. 11ff 
43 Hellners T, Malmqvist B, s. 84ff  
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Förvaltningslagen (1986:223) 
6 § 
Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten 
 
Det finns i många andra författningar bestämmelser om att myndigheter skall hjälpa 
varandra med upplysningar, råd, utredningar, yttranden, osv. Tillämpningen av dessa 
bestämmelser ska användas framför 3 § förvaltningslagen ett exempel på det är 15 kap.5 
§ Sekretesslagen som anger att myndigheter ska vid förfrågan lämna över uppgifter till 
varandra så länge inte sekretess kan utgöra ett hinder för utlämnade av information.44 
 
 
3.3 Sekretess mellan myndigheter Sekretesslagen (1980:100) 
 
Huvudregeln mellan myndigheter är att det råder sekretess. Om en myndighet lämnar en 
uppgift till en annan följer sekretessen inte automatiskt med. Däremot kan uppgiften 
komma att omfattas av den sekretess som gäller hos den mottagande myndigheten. 
Myndigheten ska självständigt besluta angående sekretess och om en uppgift ska lämnas 
till annan myndighet. Den enskilde kan lämna samtycke till att sekretessen efterges. Det 
gäller för utlämnande till andra myndigheter och till enskilda.45  
 
 
3.4 EU: s sysselsättningsstrategi   
 
EU-länderna har en samordnad sysselsättningspolitik en så kallad sysselsättningsstrategi. 
Det lämnas inga direktiv angående hur länderna ska bedriva sin politik utan endast mål 
och riktlinjer anges. EU: s medlemsländer gör årligen upp en nationell handlingsplan för 
sysselsättning som sedan granskas och kommenteras av EU. Ett av målen inom EU är att 
ingen ungdom ska vara arbetslös mer än ett halvår utan att ha fått förslag på arbete, 
utbildning eller praktik. Ett annat mål som EU har är att högst tio procent av ungdomarna 
ska sluta skolan i förtid.46 Det är allt färre ungdomar i åldern 20-24 år som arbetar eller 
söker jobb, många inom denna ålderskategori studerar istället. Satsningar i mänskligt 
kapital och livslångt lärande står högt på EU: s prioriteringslista.47 Syftet med strategin är 
att kunna dra lärdom av olika medlemsländers kamp emot arbetslöshet samt ”främja en 
kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft och en arbetsmarknad som är 
mottaglig för ekonomiska förändringar”48 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                  
 
44 Hellners T, Malmqvist B, s 84 ff 
45 http://www.fk.se/omfk/offentlig/sekretess/?page=/privatpers/index.php 
46Arbetslivsinstitutets tidning, Inne eller ute s. 29  
47Arbetslivsinstitutets tidning, Inne eller ute s. 29  
48 http://www.regeringen.se/sb/d/2530/a/13795;jsessionid=avzbPVBqUBV_ 
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Kapitel 4 
FÖRSÖRJNING 

 
 
4.1 Arbetslöshetsförsäkringslagen (1997:835) 
 
Ersättning från arbetslöshetskassan består av två olika delar; en frivillig inkomstrelaterad 
och en grundförsäkring. För att bli berättigad till grundförsäkring krävs att den arbetslöse 
ska uppfylla antingen studerandevillkoret eller arbetsvillkoret och att den sökande är 
minst 20 år.49 
 
* För att uppnå studerandevillkoret krävs studier på heltid i minst ett år som då berättigar 
till studiesocialt stöd. Efter utbildningen måste den arbetssökande inom en ramtid av 10 
månader antingen ha arbetat eller varit anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen 
under minst 90 dagar. 
 
* Arbetsvillkoret innebär att under en tolvmånaders period ska den arbetssökande ha 
arbetat minst sex månader med minst 70 timmar per månad eller minst 450 timmar under 
en.halvårsperiod. . 
 
* För den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen krävs medlemskap i en 
arbetslöshetskassa under minst ett år och att arbetsvillkoret är uppfyllt. 
 
 För att bli berättigad till dessa två delar av arbetslöshetskassan finns ytterligare ett krav: 
grundvillkoret som innebär att den arbetssökande ska stå till arbetsmarknadens 
förfogande. Uppfylls dessa krav betalas ersättning ut i 300 dagar efter fem dagars karens. 
Det finns möjlighet att få ytterligare en ny period på 300 dagar om arbetsvillkoret 
uppfylls eller om arbetsförmedlingen bedömer att det behövs.50 
 
 Grundförsäkringen betalas ut med 320 kronor per dag vid tidigare arbetad heltid, 
grundbeloppet minskas ner proportionellt vid färre arbetade timmar. Den 
inkomstrelaterade ersättningen betalas ut med högst 80 procent av den tidigare intjänade 
lönen och har ett tak på högst 730 kronor per dag de 100 första dagarna, sedan sänks taket 
till högst 680 kronor per dag. 
 
Ersättningen finns i första hand för dem som mot sin vilja blir arbetslösa. För de som 
säger upp sig från ett arbete gäller 45 dagars avstängning från arbetslöshetskassan. Har 
den arbetslöse själv orsakat uppsägning kan denne som längst bli avstängd i 60 dagar. 
Den första arbetslösa dagen ska den arbetslöse göra en inskrivning på arbetsförmedlingen 
för att få tillgång till arbetslöshetsförsäkring.51 Arbetsmarknadsstyrelsen ansvarar för 
arbetslöshetsförsäkringssystemet och arbetsförmedlingen informerar om försäkringarna 
och har ansvar för kontroll över om arbetssökande uppfyller kraven som berättigar dem 

                                                 
49 http://www.alfakassan.se/_pages/arbetsloshetsforsakring/grundersattning.asp 2006-11-30 
50 http://www.aea.se/hur_lange_kan_man_fa_ersattn.aspx 2006-11-27 
51 http://www.ptk.se/templates/TextPage____308.aspx 2006-11-27 
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till understöd (förordning 2000:628 16 §)52 Den arbetslöse har rätt till att få ett beslut om 
arbetslöshetsersättning omprövat. Efter en omprövning finns det möjlighet att överklaga 
hos länsrätten. För både omprövning och överklagan finns en max tid på två månader från 
det att beslutet har tagits.53 
 
Regeringen har i en proposition lämnat förslag till förändringar i 
arbetslöshetsförsäkringslagen. Om förändringarna godkänns kommer den nya lagen att 
träda i kraft 1: januari 2007. Detta är några av förslagen på förändringar: 
 
*Arbetslöshetsersättningen kommer att bli 80 procent av tidigare inkomst. Efter 200 
dagar sänks ersättningen till 70 procent. När arbetslöshetsperioden passerar 300 dagar 
sänks ersättningen till 65 procent av tidigare inkomst. Taket på ersättning kommer under 
hela perioden att vara 680 kronor. Personer som har barn under 18 år kommer att få 80 
procent av sin inkomst under 450 dagar. 
 
*Arbetsvillkoret kommer att ändras, det innebär att minst 80 timmars arbete ska utföras 
per månad, i sex månader under en ramtid på 12 månader. Alternativt 50 timmar per 
månad i en sex månaders period eller sammanlagt 480 timmar under ett halvår. 
 
* Studerandevillkoret kommer att upphöra. 
 
*En ny modell för finansiering av arbetslöshetskassan, vilket medför att medlemsavgiften 
kommer att höjas för de som arbetar dock högst till 300 kronor. 
 
Målet med regeringens förslag är att öka sysselsättningen och få arbetslöshetsersättningen 
att ändra roll och ses som en omställningsförsäkring. Utanförskap måste brytas och allas 
vilja till att arbeta måste tas till vara. Ändringarna i form av sänkt arbetslöshetsersättning 
och höjd egen finansiering av arbetslöshetsförsäkringen ska ses som en del av ett paket 
som ska medföra att fler arbetstillfällen skapas. Den nya arbetsmarknadspolitiken är 
baserad på tre ben som innebär att det ska vara lönsamt att arbeta, det ska inte vara så dyrt 
att anställa personal och arbetsförmedlingens roll ska i första hand vara att matcha 
arbetssökande med lämpliga företag.54 
 
 
4.2 Föräldrars försörjningsplikt 
 
Föräldrabalken (1949:381)  
7 kap 1 § 
Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och 
föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  
När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms ska hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt 
till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa. 
Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skola efter denna tidpunkt, är 
föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 

                                                 
52 http://www.hallonorden.org/ssp/hn/module/presentation/?XModuleId=14245 2006-11-27 
53 http://www.iaf.se/iaftemplates/Page.aspx?id=763 2007-01-16 
54 Prop 2006/07:1 s. 81 ff 
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tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskola eller gymnasieskola och annan jämförlig 
grundutbildning. 
I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. 
 
Föräldrar ska ansvara för sina barns omvårdnad, uppfostran och trygghet. En stor och 
viktig del av det är att ansvara för barns försörjning. Skyldigheten fördelas mellan 
föräldrarna efter deras ekonomiska förmåga. Utgångspunkten är att barnen ska ha rätt till 
samma ekonomiska standard som föräldrarna oberoende av om barnet sammanbor med 
föräldern.55 Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning fram till dess de har fyllt 18 år, 
efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska 
förmåga. När barn går i skola förlängs underhållsskyldigheten fram tills 21 års ålder. Till 
skola räknas grundutbildning och gymnasium eller liknande. Huvudregeln i denna 
bestämmelse är att barn som är myndiga ska svara för sin egen försörjning. Motiven 
bakom förlängningen av underhållsskyldighet bygger på att barn inte ska behöva 
skuldsätta sig för att slutföra sin grundutbildning. Skollov och sjukdom räknas inte som 
avbrott i skolgången. Kravet på underhållsskyldighet efter att barn fyllt 18 år är knuten 
till den förutsättningen att denne går i skola.56 
 
 
4.3 Socialförvaltningens ansvar för arbetslösa ungdomar 
 
Socialtjänstlagen (2001:453) 
 4 Kap 1 § 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd 
av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och sin livsföring i övrigt. 

 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det 
stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska människor som har det svårt att tillgodose sina 
behov eller möjlighet att få dem tillgodosedda på annat sätt, ha rätt till försörjningsstöd 
från socialtjänsten. Försörjningsstödet ska tjäna som ett sista skyddsnät för dem som har 
tillfälliga ekonomiska problem och ska garantera en skälig levnadsnivå. Många ungdomar 
har inte hunnit arbeta sig in i samhällets trygghetssystem och måste därför vända sig till 
socialtjänsten. År 2004 tog var fjärde arbetslös emot stöd eller bidrag från stat eller 
kommun.57 För de ungdomar som är arbetslösa och som söker socialbidrag är kravet att 
de måste vara inskrivna som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Det är viktigt att 
socialtjänsten får stöd och kan samarbeta med andra övriga samhälleliga verksamheter för 
att på ett effektivt sätt kunna utnyttja samhällets samlade resurser. Långtidsarbetslösa kan 
lätt annars hamna i en rundgång mellan olika välfärdssystem eftersom att de inte renodlat 
faller inom ett myndighetsområde.58  
 
 

                                                 
55 Schiratzki J, Rättvist underhållsbidrag till barn s. 11 
56 Prop. 2000/01:134 kap 4 
57 Ungdomsstyrelsens bok, fokus 05 sid 10 
58 http://databaser.nj.se/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&iefix=9982 
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Sedan 1988 kan kommunerna ställa motkrav för bidragen som att ungdomarna ska 
genomföra praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.59 
 
 
Socialtjänstlagen (2001:453) 
4 Kap 4 §  
 
Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i nämnden anvisad 
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
 
Målet med lagen om krav på aktivering är att den enskilde bidragstagaren aktivt ska ta 
eget ansvar för sin livssituation och försörjning genom arbete.60 Det ska dock tas hänsyn 
till individens egna förutsättningar och utformas efter individuella bedömningar. 
Socialtjänstlagens huvudprinciper säger även att det bör tas hänsyn till den enskildes 
självbestämmande och integritet. Socialtjänsten ska sträva efter att bidragstagaren ska 
kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och för att kunna uppnå det bör 
samråden ske med arbetsförmedlingen.61  Kommunerna använder sig av olika lagrum 
angående motkrav för bidrag, det beror på att sociallagen är oklar angående 
aktiveringskravet, vad det ska gå ut på och i vilken mån bidragstagaren är skyldig att 
delta. En annan förklaring till att kommunerna använder sig av olika lagrum är att 
sociallagen är utformad som en ramlag, det innebär att kommunen och de enskilda 
tjänstemännen har ett stort handlingsutrymme för att kunna bestämma utformningen av 
åtgärderna. Ramlagstekniken började användas under 1970-talet för att det ansågs vara 
det mest effektiva sättet till att uppnå välfärdsmålen. Genom ramlagstekniken har lagen 
kunnat behållas och lagen har kunnat anpassas till nya behov som uppkommit.62  
 
 Det finns igen automatisk koppling mellan försörjningsstöd och sociala problem idag. 
För många ungdomar handlar det endast om att de saknar ett arbete. Olika grupper av 
ungdomar kan vara aktuella för olika insatser. De ungdomar som står långt ifrån 
arbetsmarknaden kan få stöd genom olika program och de ungdomar som enbart saknar 
arbete kan få hjälp med att exempelvis skriva meritförteckning och/eller träffa 
studievägledare alternativt yrkesvägledare. I vissa kommuner har de valt att handlägga 
förstagångsbesökarna för tillfälligt försörjningsstöd vid en servicedisk istället för den 
ekonomiska enheten för ekonomiskt bistånd. Skälet är att inte ”bli en försörjningstagare” 
om man klarar sig med tillfälligt stöd. En del kommuner samarbetar med 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att hjälpa och stötta personer till att bli 
självförsörjande. Vissa kommuner har valt att ha det ekonomiska biståndet hos en 
särskild nämnd som även arbetar med arbetsmarknad, utbildning och sysselsättning.63  
                                                 
 
 
 
59 Prop. 2000/01:80 sid. 84 
60 Prop. 2000/01:80 sid. 84 
61 Prop. 1996/97:124 sid. 31 
62 Prop. 2000/01:80 sid. 84 
63 http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/FF5CE738-6018-44A0-8B5E-        
4063CDE32046/5702/200610917.pdf 2006-11-23 
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Ungdomar kan söka underhållsstöd från och med 18 år då inte föräldrarna är 
underhållsskyldiga längre. Underhållsskyldigheten gäller fram till 21 års ålder för 
ungdomar som studerar. Socialtjänsten kan göra undantag för dessa åldersgränser vid 
starka sociala skäl. Det är önskvärt att bidragstagarna ska minska bland ungdomar 
framförallt genom att arbetslösa ungdomar söker och får arbeten. Ungdomars inkomst är 
generellt lägre än för den äldre befolkningen, samtidigt har de dyra levnadskostnader 
eftersom att möjlighet till att hitta en bostad till rimlig kostnad kan vara begränsad.64 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Prop. 2004/05:2 s. 40 
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Kapitel 5 
LÅNGSIKTIGA EFFEKTER AV UNGDOMSARBETSLÖSHET 

   
 
Ungdomsarbetslöshet skiljer sig mycket från andra grupper av arbetslösa. Personer som 
är under 24 år är mer drabbade av arbetslöshet och de är arbetslösa kortare perioder. Trots 
att det berör en relativt genomsnittlig kort period strävar vårt samhälle mot att bekämpa 
ungdomsarbetslöshet. Det beror på att ungdomars arbetslöshet kan ha en långsiktig 
negativ effekt. Risker som unga arbetslösa kan drabbas av är att förlora värdefull 
kompetens genom att inte få arbetslivserfarenhet och att deras kunskaper från skolan går 
förlorade för att de inte har möjlighet att praktisera dem. Om arbetsgivare anser att 
tidigare perioder av arbetslöshet innebär att personen är mindre produktiv drabbas alla 
arbetslösa av det. När företag måste säga upp personal blir ofta den som är sist anställd 
uppsagd. En ungdom som sent kommer in på arbetsmarknaden kan lättare drabbas av sist 
in först ut principen. Värderingar och preferenser är under utveckling för de flesta 
ungdomar och kan påverka deras vilja att arbeta och utbilda sig i framtiden. Det har gjorts 
få studier i Sverige angående om det finns ett orsakssamband mellan 
ungdomsarbetslöshet och att senare drabbas av arbetslöshet. I en rapport från 2004 som 
Arbetslivsintitutet har publicerat studerades alla 18 och 19 åringar som gick ut tvååriga 
gymnasium 1991-1994. De som blev arbetslösa direkt efter skolan var även i större 
utsträckning arbetslösa inom en tioårsperiod.65 Erfarenheter från andra länder med 
långvarig ungdomsarbetslöshet tyder på negativa effekter för ungdomars framtida 
levnadsförhållanden. Arbetsmarknadspolitiken utgör därför ett av de viktigaste 
ungdomspolitiska områdena. Ungdomar som drabbas av arbetslöshet måste få bra stöd 
och tillgång till åtgärder för att kunna stärka sina möjligheter till att hävda sig på 
arbetsmarknaden.66 Långtidsarbetslöshet kan leda till utslagning, den som har sökt många 
arbeten kan ge upp sitt sökande för att hon eller han inte tycker att det tjänar något till. 
Om en stor grupp är arbetslös länge finns det risk för att det bildas en arbetslöshetskultur, 
det blir socialt accepterat att vara arbetslös vilket kan medföra att sysselsättningen 
stagnerar i dessa grupper.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
65 http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/aa/2005/aa2005_vol11_s147-156.pdf 2006-11-23 
66 Ungdomsstyrelsens utredning, Kommunens ansvar för arbetslösa ungdomar upp till 20 år s. 38 
67 Ungdomsstyrelsens utredning. Kommunernas ansvar för arbetslösa ungdomar s. 15 ff 
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Kapitel 6 
INTERVJUER 

 
 
Respondent 1: Intervju med en anställd på ungdomsförmedlingen 
 
I Luleå kan kommunen erbjuda kommunala ungdomsprogrammet och aktivitetsgarantin. 
Här finns möjlighet att prova på några olika praktikplatser och det finns även möjlighet 
att kompetens höja sig. Kommunen har möjlighet att ”skräddarsy” en handlingsplan 
utifrån ungdomens egna behov och önskemål. Handläggaren har även möjlighet att göra 
uppföljningar på praktikplatser. Genom att kommunen ingår avtal med 
arbetsförmedlingen blir åtgärden inte så bunden som arbetsförmedlingens egna åtgärder. 
Kommunen kan vara mer flexibel och anpassa sin verksamhet efter orten och den 
arbetslöses situation. Arbetsförmedlingens regler och åtgärder är statligt styrda och kan 
ibland vara svåra att anpassa till ungdomens behov. Programmets längd borde ges mer 
prioritet tidigare kunde åtgärden vara upp till ett år vilket gav bättre resultat. Många 
ungdomar fick ett fäste ute i arbetslivet eller började studera. Ungdomar är verksamma i 
programmen under cirka tre månader i dagsläge vilket respondenten anser är för kort tid. 
Åtgärden har visat sig ge bättre resultat om tiden är längre. Lagen om kommunala 
ungdomsprogrammet och aktivitetsgarantin är mycket bra och det är positivt att 
kommunen får möjlighet att efter sina förutsättningar hjälpa ungdomar. Det som är 
problematiskt är att ungdomarna som skrivit in sig på arbetsförmedlingen måste stå till 
arbetsmarknadens förfogande före deltagande i kommunens ungdomsprogram ända upp 
till 90 dagar. En del kommer inte när arbetsförmedlingen kallar dem och då blir de 
utskrivna från arbetsförmedlingen. De resulterar i att ungdomen inte får delta i 
kommunens åtgärder. Respondenten anser att dessa ungdomar som ”hamnar mellan 
stolarna” är de som är i mest behov av kommunens åtgärder. Ungdomsförmedlingen har 
ett bra samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen genom samverkansgrupper 
det som är problematiskt är att arbetsförmedlingens riktlinjer är enbart inriktade på 
arbete, en del ungdomar skulle behöva lite mer vägledning och en puff i rätt riktning. 
Ungdomars möjlighet att kunna delta i kommunala ungdomsprogrammet förutsätter att de 
är inskrivna på arbetsförmedlingen. Den enda myndighetsutövning som kommunen utför 
är när en deltagare på deras åtgärdsprogram har missköt sig. Då har de möjlighet att 
stänga av deltagaren (2000:625 § 28). Sedan mars 2006 har uppföljningsansvaret gjorts 
av Luleå kommun. Lagen är väldigt bra tycker respondenten. Ungdomarna blir 
kontaktade med sex månaders intervall om det inte anger att de är sjukskrivna då blir de 
kontaktade tidigare. Kommunen får listor ifrån skolan som anger vilka ungdomar som har 
avbrutit sin utbildning. Många föräldrar uppskattar att kommunen hör av sig, vissa 
ungdomar kan vara intagna på behandlingshem då informerar kommunen om var de kan 
vända sig när de kommer tillbaka. 
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Respondent 2: Intervju med en anställd på ungdomsarbetsförmedlingen 
  
Respondent 2 är noga med att poängtera att ungdomsarbetsförmedlingen är till för att 
hjälpa till att finna arbete åt arbetslösa ungdomar. Till ungdomsarbetsförmedlingen ska 
ungdomar endast vända sig om de kan ta ett arbete. Ungdomsarbetsförmedlingen har 
inget försörjningsstöd för arbetslösa. Respondenten anser att avtalen med kommunen 
gällande kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin är mycket bra. 
Ungdomsarbetsförmedlingen kan hänvisa ungdomen från och med dag 1 till dag 90 som 
denne är arbetssökande till kommunens åtgärder. I regel ska ungdomen i första hand vara 
arbetssökande på den reguljära arbetsmarknaden ett tag. Praktik som pågår under längre 
tid än åtta veckor har visat sig vara till nackdel för arbetslösa ungdomar. (Undersökningar 
har visat att praktikanter som praktiserar mindre än 8 veckor i större utsträckning har 
möjlighet att få en anställning på arbetsplatsen) Om tiden däremot är under åtta veckor 
leder det till anställningar i större utsträckning. Respondenten uttrycker en önskan om att 
ungdomsarbetsförmedlingens ramar inte skulle vara så begränsade. I nu läge kan 
ungdomarna endast bli erbjudna kommunens åtgärder. Det hade varit önskvärt att kunna 
köpa in utbildningar från olika aktörer. Gymnasieskolan skulle även behöva utvecklas 
och inrikta vissa program mot praktiska yrken med praktik. Respondenten skulle vilja att 
ungdomsarbetsförmedlingen ägnade sig mer åt vägledning och korta praktiker. Ett bättre 
samarbete med fackförbunden skulle även vara önskvärt, i många fall blir praktikanter 
stoppade och får inte komma ut på arbetsmarknaden för att facket nekar till det. 
 
 
Respondent 3: Intervju med en anställd på gymnasieskolans individuella program 
  
Respondent 3 anser att grundskolan är väldigt duktig på att lämna över dokument om de 
elever som påbörjar gymnasieutbildning. Inom gymnasieskolan kan det uppstå brister 
angående dessa dokument i samband med att elever byter program. Dokument med 
information om eleven följer inte med till det nya programmet utan är kvar på det gamla 
programmet. Det är en brist som de själva är ansvariga över och det kan ordnas genom 
bättre rutiner. Respondenten anser att det inte finns några problem med lagar. Vid möten 
med socialförvaltningen blir alla parter inbjudna på så sätt arbetar skolan sig runt 
sekretessen. På frågan om varför hälften av alla gymnasieelever avslutar sina utbildningar 
när det går tredje året gissade respondenten att det beror på att ungdomarna har fyllt 18 år 
och arbetsmiljöskyddslagen tillåter dem att arbeta mer obehindrat. Enligt 
arbetsmiljölagen (1977:1160) 5 Kap. Finns bestämmelser om i vilken utsträckning 
minderåriga (under 18 år) får arbeta. 
 
 
Respondent 4: Intervju med en anställd på socialförvaltningens försörjnings 
avdelning i Luleå. 
 
Respondent 4 säger att det är många arbetslösa ungdomar som vänder sig till dem för att 
få försörjningsstöd (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). I Luleå använder de sig inte av 
motkravet (4 Kap 4 § socialtjänstlagen). Kravet som socialförvaltningen ställer är att 
ungdomarna ska vara arbetssökande, för att kunna kontrollera det måste en fullmakt vara 
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undertecknad av den sökande. När fullmakten är översänd till arbetsförmedlingen kan 
socialförvaltningen göra en förfrågan. De flesta ungdomarna väntar på att få en plats 
inom kommunala ungdomsprogrammet eller aktivitetsgarantin. I vissa fall kontaktar 
socialförvaltningen arbetsförmedlingen för att påskynda väntetiden för ungdomen, det 
gör socialförvaltningen när det kan finnas en risk för ungdomen att hamna i andra 
problem. När ungdomen fått en plats på någon av kommunens åtgärdsprogram räknar en 
anställd från socialförvaltningen om försörjningsstödet till en åtgärdslön som kommunen 
utbetalar. Om ungdomen är under 20 år och inte har slutfört gymnasiet utges ersättningen 
med 1535 kronor i månaden. Samverkan med arbetsförmedlingen kan ibland vara lite 
krånglig på grund av arbetsförmedlingens sekretess. Socialförvaltningen har ett mycket 
bra samarbete med ungdomsförmedlingen det beror bland annat på att den som räknar om 
försörjningsstödet sitter i samma lokaler som ungdomsförmedlingen. Respondenten tror 
att det goda samarbetet beror på att kommunens anställda på ungdomsförmedlingen har 
en god inblick i socialförvaltningens arbete. Respondenten anser att lagen är bra och 
tycker att den fungerar i praktiken. 
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Kapitel 7 
AVSLUTANDE DISKUSSION 

 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga ansvarsfördelningen mellan berörda parter för 
ungdomsarbetslösa och undersöka deras samarbete. Min undersökning har lett fram till 
att kommunen har ansvar för grundskola och gymnasieskola. Om kommunen tar ett 
fullständigt ansvar för alla elever som går i skolan kan många ungdomar slippa att riskera 
att hamna utanför arbetsmarknaden senare i livet. En tredjedel av alla gymnasieelever 
lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Det kan undvikas om skolan är uppmärksam 
på vilka elever som behöver extra stöd. Skolplikten skulle kunna utökas och även 
innefatta gymnasieskolan, det skulle medföra att skolan skulle vara tvungen att hjälpa och 
stödja de elever som behöver det. Om skolan skulle vara mer inriktad mot arbetslivet 
skulle ungdomar komma tidigare i kontakt med arbetsmarknaden. Det skulle kunna 
möjliggöra att fler ungdomar kan börja arbeta efter gymnasiestudierna. Cirka 16 000 
ungdomar avslutar sina studier under tredje året på gymnasiet. Det kan bero på att 
ungdomar är myndiga och arbetsmiljölagstiftningens begränsningar upphör vid 18 års 
ålder. Eftersom att etableringsfasen har skjutits upp i åldrarna och ungdomstiden är längre 
nu än den var tidigare skulle myndighetsåldern kunna inträda vid 19 eller 20 år. 
 
Ett förtydligande av kommunens uppföljningsansvar är mycket positivt, det som är 
negativt är att uppföljningen är bristfällig i många kommuner.  En tydlig 
ansvarsfördelning måste kommunerna arbeta fram för att kunna nå de elever som är 
aktuella. Det är en kommunal angelägenhet att försöka få ungdomar i utbildning, det 
drabbar kommunen i förlängningen om många av kommunens ungdomar är arbetslösa 
och saknar utbildning. 
 
Arbetsmarknadspolitiken ska till största del vara en statlig angelägenhet för den tillhör 
den ekonomiska politiken och ska bidra med ökad rörlighet. Att ge kommunen ansvar för 
ungdomsåtgärder talar emot en ökad rörlighet. En kommun som tagit sig an ansvaret att 
utbilda och få ut den arbetslösa ungdomen på arbetsmarknaden vill gärna att ungdomen 
ska stanna kvar i kommunen. Det som talar för att kommunen har ansvar för arbetslösa 
ungdomars åtgärder är att de kan utformas efter lokala förutsättningar. Kommunen har 
den bästa förutsättningen att veta vilka möjligheter som finns inom dess egna domäner. 
Förutsättningen för en kommun att ansvara för de kommunala programmen är att de har 
tecknat avtal med arbetsförmedlingen. Genom att kommunen är med och påverkar hur 
avtalet ska utformas blir det lättare för dem att genomföra sitt åtagande. Arbetet ute i de 
olika kommunerna kan se väldigt olika ut. Det är därför av största vikt att utvärderingar 
genomförs så att arbetssätt kan ändras om arbetet inte uppfyller syftet. I lagen om 
arbetsmarknadspolitiska program anges det att ersättningen till ungdomar som inte har 
fullföljt utbildning inom gymnasiet ska vara 1535 kronor/månad. Däremot är det upp till 
kommunen själv att besluta vilken ersättning som ska lämnas till dem som fullgjort 
gymnasiet. För den sistnämnda gruppen borde det vara en enhetlig ersättning eftersom 
den är statligt finansierad. Var ungdomen bor borde inte påverka vilken ersättning som 
utbetalas för samma åtgärd. 
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Arbetsförmedlingen har fått en del kritik angående deras insatser för ungdomar. För de 
ungdomar som var aktuella för kommunens åtgärdsprogram har inte arbetsförmedlingen 
väglett ungdomarna tillräckligt in i jobbsökaraktiviteter. I intervjun med respondent 2 
som arbetar på ungdomsarbetsförmedlingen angav denne att mer tid för vägledning hade 
varit önskvärt. Även respondent 1 som arbetar på ungdomsförmedlingen ansåg att 
arbetsförmedlingen kunde vara något mer vägledande. Arbetsbelastningen för 
arbetsförmedlingens anställda är möjligen för hög och resurserna för knappa. Även om 
kommunen tar sig an den arbetslöse ungdomen i ett senare skede är det viktigt att den 
inledande kontakten med arbetsförmedlingen är god och uppfyller det syfte som 
arbetsförmedlingen arbetar för.  
 
Samarbetet mellan socialförvaltningen och ungdomsförmedlingen fungerar väldigt bra. 
Respondent 4 som arbetar på socialförvaltningen uppgav: ungdomsförmedlingen har en 
god inblick i vårt arbete, därför fungerar samarbetet. För ett lyckat samarbete krävs en 
god inblick i varandras arbete. Förutsättningarna i Luleå är goda för att 
ungdomsförmedlingen och delar av socialförvaltningen är samlade i samma lokaler. En 
idé skulle kunna vara att även ungdomsarbetsförmedlingen var förlagd i samma lokaler 
som ungdomsförmedlingen. Allt skulle vara samlat inom samma byggnad och ett dagligt 
samarbete hade kunna förenkla arbetet.   
 
Socialförvaltningen har som motkrav på arbetslösa ungdomar att de är inskrivna på 
arbetsförmedlingen. När ungdomen söker försörjningsstöd måste en fullmakt skrivas 
under av dem som intygar att socialförvaltningen får uppgift om inskrivning på 
arbetsförmedlingen. Det kan tyckas märkligt att en myndighet med starkare 
sekretesskydd måste ha en fullmakt från en annan myndighet med ett svagare 
sekretesskydd. Det är den enskilda myndigheten som ska besluta om en sekretesshandling 
ska utges och förvaltningslagens regler om samarbete ska ge företräde åt sekretesslagen. 
 
Intervjuerna är utförda enbart i Luleå och det är endast en anställd på varje område som 
svarat på frågor. Det visar hur arbetet fungerar i Luleå och det är enskilda uppfattningar 
som jag har fått ta del av. Interjuverna har ändå varit viktiga för att få en inblick i hur 
arbetet ser ut i praktiken. 
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BILAGOR 
 

Intervjufrågor som var till underlag för interjuver med ungdomsförmedlingen, 
ungdomsarbetsförmedlingen, gymnasieskolan och socialförvaltningen. 
 
Frågor till ungdomsförmedlingen. 
 
¤ Uppföljningsansvaret: Hade ni någon liknande verksamhet före förtydligande gjordes i 
lagstiftningen? 
 
¤  Finns det några nackdelar/fördelar med lagen? 
 
¤ Verksamheten bygger mycket på samarbete, fungerar det gentemot socialtjänsten, 
skolan, arbetsförmedlingen? 
 
¤  Hur länge har kommunen anordnat ungdomsåtgärder? 
 
¤ Finns det nackdelar/fördelar med att kommun och arbetsförmedling ingår avtal? 
 
¤ Stöter ni på många hinder på grund av sekretess? 
 
¤ Vad önskar du dig av lagstiftaren? 
 
Frågor till ungdomsarbetsförmedlingen 
 
¤ Anser du att avtalen med kommunen är positivt/negativt? 
 
¤ Vilka hinder stöter ni på? 
 
¤ Tycker du att ert samarbete med kommun, skola och socialtjänst är bra? 
 
¤ Vilka lagregler gäller för arbetsförmedlingen? 
 
¤ Vad önskar du dig av lagstiftaren? 
 
¤ Hur lång tid brukar det ta för arbetsförmedlingen att hänvisa vidare? 
 
¤ Anser du att det kan vara negativt att vänta 3 månader med att hänvisa ungdomarna 
vidare? 
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Frågor till gymnasieskolan 
 
¤ Fungerar skolans samarbete med kommunen och socialtjänsten? 
 
¤ Finns det fördelar/nackdelar med skollagen? 
 
¤ Hälften av alla gymnasieelever som slutar skolan går tredje året. Skulle lagstiftaren 
kunna göra något för att förhindra det? 
 
Frågor till socialförvaltningen 
 
¤ Är det många arbetslösa ungdomar som behöver försörjningsstöd? 
 
¤ Tycker du att lagen är bra utformad finns det nackdelar/fördelar? 
 
¤ Vilket annat lagstöd kan vara aktuellt för motkrav? 
 
¤ Är motkravet problematiskt att genomföra? 
 
¤ Tycker du att ert samarbete med arbetsförmedling, skola och kommun fungerar? 
 
¤ Upplever du att sekretessen hindrar er i erat arbete? 
 
¤ Vad önskar du dig av lagstiftaren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


