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Sammanfattning
EUROCITIES-NLAO är ett nätverk av nio europeiska storstäder som genomför
lokala studier som är relevanta för det övergripande temat: EU-strategin för Aktiv
Inkludering. Nätverket är finansierat av EU-Kommissionen, Direktoratet för
sysselsättning, social politik och lika rättigheter. Städerna i nätverket är
Stockholm, Bologna (Italien), Brno (Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna),
Birmingham (Storbritannien), Köpenhamn (Danmark), Krakow (Polen), LilleRoubaix (Frankrike) och Sofia (Bulgarien). Under våren 2011 har alla städerna
skrivit korta rapporter om strategier, åtgärder, projekt och verksamheter med syfte
att inkludera unga. Fokus har varit åtgärder för att stödja unga att komma in på
arbetsmarknaden och förhindra avhopp från skolan. NLAO har även gett ut ett
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nyhetsbrev under våren och arbetat vidare med hemsidan:
http://www.eurocities.eu/Minisites/NLAO_subsites/Stockholm/.
I detta ärende presenteras Stockholms rapport om inkludering av unga.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom utvecklingsenheten i samverkan med
arbetsmarknadsavdelningen.
Bakgrund
Europaforum vid Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms
stad ingick från mars 2009 till augusti 2010 i EUROCITIES Network of Local
Authority Observatories on Active Inclusion (NLAO) pilotstudie. Fem europeiska
städer (Stockholm, Bologna, Prag, Rotterdam och Southampton) deltog i projektet.
Sedan sommaren 2010 har nätverket utvidgats till nio europeiska städer:
Stockholm, Bologna (Italien), Brno (Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna),
Birmingham (Storbritannien), Köpenhamn (Danmark), Krakow (Polen), LilleRoubaix (Frankrike) och Sofia (Bulgarien).
På Utvecklingsenheten har en projektledare arbetat 40 procent under våren 2011
och arbetsmarknadsavdelningen har bidragit med 10 procent i informationsstöd.
Strategin aktiv inkludering omfattar både socialtjänst- och arbetsmarknadsfrågor,
därför har projektet hela tiden varit ett samarbete mellan stadsövergripande- och
arbetsmarknadsavdelningen.
Syftet med projektet är att genom lokala studier undersöka hur EU:s aktiva
inkluderingsstrategi implementeras och fungerar på lokal nivå inom ett antal olika
områden. Tidigare har tre rapporter producerats (inkludering på bostads- och
arbetsmarknaden samt social ekonomi). EUROCITIES har även sammanställt en
övergripande europeisk rapport om boende och sysselsättning baserad på städernas
rapporter. Syftet med rapporterna är att beskriva hur policy på lokal nivå påverkar
människor i riskzon för social utslagning. Målet med projektet är ett ömsesidigt
lärande samt att genom jämförelser och goda exempel påverka policy framöver.
Aktiv inkludering är en strategi för att bekämpa fattigdom och social utslagning i
Europa baserat på gemensamma mål och principer som delas av alla EU:s
medlemsländer. Strategin innehåller tre delar: adekvat minimiinkomst,
inkluderande arbetsmarknader och tillgång till social service av god kvalitet. En
aktiv inkluderingspolicy ska underlätta integrationen av hållbar, kvalitativ
sysselsättning för dem som kan arbeta och bidra med tillräckliga resurser för ett
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värdigt liv tillsammans med stöd till samhällsdeltagande för dem som inte kan
arbeta. 1
Socialtjänstens roll för att stimulera aktiv inkludering är därmed tudelad: 1) hjälpa
målgruppen att bli anställningsbar 2) stödja dem som inte kan arbeta att leva ett
värdigt liv, genom rådgivning, bidrag, omvårdnad och stöd till rimliga
levnadsvillkor.
Projektet har finansierats av EU-Kommissionen, Direktoratet för sysselsättning,
social politik och lika rättigheter. EUROCITIES har fått förtroende från
Kommissionen att fortsätta arbeta med nätverket 2011-2013. Stockholm har i sin
tur, (efter ansökan) godkänts av EUROCITIES att delta i nätverket. Under 2011
täcker EUROCITIES budget totalt sett en halvtidstjänst i Stockholm.
Ärendet
Inkludering av unga i Stockholm är baserad på rapporter, litteratur (se referenslista
i rapporten) och intervjuer. Innehåll och struktur har i viss mån styrts av
EUROCITIES för att det ska finna möjlighet att jämföra städernas arbeten med
varandra.
Rapporten ger en överblick av de myndigheter som arbetar med inkludering av
unga och hur dessa är organiserade. På nationell nivå handlar det framförallt om
Arbetsförmedlingen och Ungdomsstyrelsen. På lokal nivå presenteras Stockholms
stads arbete för att stödja unga till inkludering i samhället. Rapporten beskriver
framförallt strategier i stadsdelsförvaltningarna, skolan och på Jobbtorg som syftar
till att öka inkluderingen av unga. Inom skolan finns exempel på preventiva
insatser som entreprenörskap i skolan, läxhjälp samt hur skolan kan samverka med
exempelvis socialtjänst. Rapporten betonar att skolavhopp och ofullständig
skolgång oftast är anledningen till att ungdomar hamnar i långvarig arbetslöshet.
Ett skäl som nämns är att arbetsmarknaden blivit alltmer kravfylld och att det
numer är mycket svårt att få en fast anställning utan gymnasieexamen. Därmed är
det preventiva arbete för att förhindra avhopp från skolan mycket viktigt samt det
uppföljningsarbete som Gymnasieslussen bedriver för att återintegrerar eleverna i
skolan. Ansvaret för det kommunala uppföljningsansvaret flyttas enligt
Stockholms stads budget 2011 från Utbildningsförvaltningen till
Arbetsmarknadsförvaltningen. Rapporten lyfter fram detta som en möjlighet till
bättre uppsökande insatser och integrerade insatser mellan utbildning, praktik och
arbetsmarknad.

1

EC Recommendation on the active inclusion of people excluded from the labor market, 3 October 2008
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När det gäller arbetsmarknadsåtgärder för unga presenteras arbetet på Jobbtorg
Kista, ungdomsfilial och de ESF-projekt som finns inom Jobbtorgsorganisationen: Merit, Filur och Unga In.
Rapporten lyfter fram föreningslivet som en viktig grund för inkludering av unga i
lokalsamhället. Två ideella organisationer som verkar i hela staden beskrivs:
Fryshuset och Stadsmissionen.
Några utmaningar som definierats i rapporten är:
- Inkludera den relativt stora grupp av unga som står utanför
arbetsmarknaden nu när ekonomin har vänt och arbetstillfällena ökar
- Utveckla det uppsökande arbetet för att återintegrera de som faller ur
skolan
- Utveckla metoder för att nå unga enligt principen ”en dörr in”
- Utveckla stöd och insatser även till unga vuxna som inte har
försörjningsstöd i preventivt syfte

Bilaga
1. NLAO rapport om Inkludering av unga i Stockholm
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