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-

Remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på
remissen.
Sammanfattning
Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden har genomfört en
utvärdering av insatsen prova-på-studier och föreslår att riktlinjerna
upphör att gälla och att möjligheten därmed tas bort.
Studiestartsstödet anses uppfylla behovet av studiefinansiering för
målgruppen.
Förvaltningen delar socialförvaltningens och
arbetsmarknadsförvaltningens uppfattning att riktlinjerna för provapå-studier inom ekonomiskt bistånd ska upphöra att gälla och att
möjligheten till prova-på-studier därmed tas bort.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat en remiss av utvärdering av insatsen
prova-på-studier inom ekonomiskt bistånd. Remissen ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-06-27. Övriga
remissinstanser är stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna
Rinkeby-Kista och Älvsjö.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst och fritid i
samverkan med administrativa avdelningen.
Ärendet
Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden fick i budgeten för
2015 i uppdrag att skapa ett system och ta fram riktlinjer för provapå-studier under en testperiod av två år för personer som uppbär
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ekonomiskt bistånd. Nämnderna fick också i uppdrag att efter en
tvåårsperiod utvärdera effekterna av insatsen.
Målgruppen som omfattats av prova-på-studierna är personer som
uppbär ekonomiskt bistånd och som saknar grundskole- eller
gymnasiekompetens. Särskilda skäl för att erhålla insatsen provapå-studier är att alla andra möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden är prövade och att studier bedöms öka möjligheten
till arbete. Studierna ska avse komvuxstudier på grundskole- eller
gymnasienivå och kan omfatta heltids- eller deltidsstudier.
Bedömningen om personen har rätt till prova-på-studier ska göras i
samverkan mellan Jobbtorg Stockholm och enheterna för
ekonomiskt bistånd.
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har
genomfört en utvärdering av insatsen och föreslår att riktlinjerna för
prova-på-studier upphör att gälla och att möjligheten därmed tas
bort. Studiestartsstödet anses uppfylla behovet av studiefinansiering
för målgruppen.
Jämställdhetsanalys
Insatsen prova-på-studier finns tillgänglig för personer över 18 år
som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Insatsen är könsneutral. I
socialtjänstrapporten för 2016 framgick att något fler män än
kvinnor varit aktuella för ekonomiskt bistånd under de senaste åren,
vilket kan förklara könsfördelningen mellan de som tagit del av
insatsen. Fyra män och en kvinna erhöll insatsen prova-på-studier
under testperioden 2016-2018.
Synpunkter och förslag
Under de två år som prova-på-studierna har testats i Stockholms
stad har endast fem personer omfattats av insatsen. Av dessa fem
har enbart tre fullföljt studierna. Inom Skärholmens
stadsdelsförvaltning har ingen person omfattats av insatsen.
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Utvärderingen visar att anledningarna till att så få personer
aktualiserats för insatsen prova-på-studier kan ha flera orsaker. En
bidragande faktor är att införandet av studiestartsstödet planerades
under 2016. Studiestartstödet, som infördes 2017, är ett bidrag via
CSN som vissa arbetslösa kan få för att läsa in en grundskole- eller
gymnasieutbildning och på så vis öka sina chanser att komma ut på
arbetsmarknaden. Det är därför troligt, enligt utvärderingen, att
vissa av de personer som befann sig i en förberedelsefas för studier
under 2016 valde att invänta studiestartsstödets införande.
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Av utvärderingen framgår också att anvisningarna och
arbetsprocessen för prova-på-studier av användare har upplevts som
komplicerade och svårarbetade.
Förvaltningen delar socialförvaltningens och
arbetsmarknadsförvaltningens uppfattning att riktlinjerna för provapå-studier inom ekonomiskt bistånd ska upphöra att gälla och att
möjligheten till prova-på-studier därmed tas bort. Förvaltningen
instämmer i att studiestartsstödet anses uppfylla behovet av
studiefinansiering för målgruppen.

Britt Karlsson
Tf stadsdelsdirektör

Anna Mattsson
Avdelningschef

Bilagor
1. Anvisningar för tillämpning av prova-på-studier
2. Utvärdering av insatsen prova-på-studier inom ekonomiskt
bistånd

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Avdelning för socialtjänst och fritid
Bodholmsplan 2, 127 26 Skärholmen
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
skarholmen@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Anna Mattsson, Tf. Stadsdelsdirektör
Stefano Prestinoni, Ansvarig

Datum
2019-05-29
2019-05-29

