
 

 

 

 

Arbetsförmedlingen och de 
kommunala ungdomsprogrammen 
Elektroniska bilagor till RiR 2006:14  

 





 

 

Innehåll 
1 AMS avtalsmallar 5 

2 Enkäter till kommuner och arbetsförmedlingar 20 
 

 





   

                                                                      

1 AMS avtalsmallar 

Riksrevisionen bad samtliga länsarbetsnämnder att skicka i samtliga 
gällande avtal till den 1 oktober år 2005. I regel fanns inte avtalen hos 
länsarbetsnämnden centralt utan fick samlas in från respektive 
arbetsförmedlingskontor. Totalt fick Riksrevisionen in 298 KUP-avtal och 232 
UG-avtal. Utifrån dessa avtal kan vi se att 21 kommuner inte hade avtal om 
KUP, och 86 kommuner in hade avtal om UG. Av dessa var det 15 
kommuner som varken hade avtal om KUP eller UG.    

 

I avtalsgenomgången delades avtalen först in utifrån om de utgick från AMS 
nya eller gamla avtalsmall för programmet, alternativt hade en annan 
utformning. Ungefär hälften av avtalen för KUP respektive UG utgick från 
AMS nya avtalsmallar. De flesta av resten av avtalen utgick från de gamla 
avtalsmallarna. Ungefär 5 procent av UG-avtalen, och 2 procent av KUP-
avtalen, bedömdes ha en annan utformning.    

 

Efter denna genomgång granskades varje avtal för att bedöma i vilken mån 
det avvek från den nya, respektive gamla, avtalsmallen för programmet 
ifråga. Utifrån denna avvikelsebeskrivning kategoriserades avtalens innehåll 
gällande de i granskningen redovisade aspekterna1. 

 

I det följande redovisas först de nya avtalsmallarna, inklusive mall till 
kompetensintyg, sedan de gamla. 
 

                                                        
1 En aspekt som inte har behandlats i granskningen men där ändringar är vanliga, särskilt i de avtal 

som utgår från de gamla avtalsmallarna, är ansvaret för att informera praktikanordnare om deras 
ansvar för arbetsmiljöfrågor. Paragrafen om detta ansvar, som enligt såväl de nya som gamla 
mallarna är kommunens, tas ofta bort. 
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2 Enkäter till kommuner och 
arbetsförmedlingar   

Enkäterna skickades, i form av webenkäter, ut till samtliga kommuner och 
arbetsförmedlingskontor. Enkäterna följdes upp med ett flertal påminnelser. 
Arbetsförmedlingsenkäterna skickades till kontorens e-postadresser med 
instruktioner där enkätens syfte framgick samt att enkäten skulle 
vidarebefordras till en ungdomsarbetsförmedlare, eller en arbetsförmedlare 
som arbetade mycket med ungdomar. Kommunenkäterna skickades till 
kommunernas e-postadresser2 med instruktioner om att de skulle 
vidarebefordras till den enhet inom kommunen som hade ansvar för KUP 
och UG för att besvaras av en person med god insikt i programmen. Om 
kommunen inte hade någon verksamhet inom programmen skulle enkäten 
vidarebefordras till en person med god insikt i kommunens 
arbetsmarknadspolitiska verksamhet.  

 

Fördelen med upplägget på enkätundersökningarna, att skicka en enkät till 
samtliga kommuner och arbetsförmedlingar, är att det blir en 
totalundersökning. Detta är positivt för möjligheterna att generalisera utifrån 
resultatet. Det gör även att det inte finns några statistiska felmarginaler, då 
det gjorts något urval. Den möjliga svagheten med upplägget är antagandet 
att de uppgifter respondenten ger är representativa för hela 
arbetsförmedlingskontoret/kommunen. Riksrevisionen har sökt minska 
denna felkälla genom att i största möjliga mån ställa frågor om faktiska 
förhållanden, snarare än enskilda tjänstemäns bedömningar. I övrigt finns, 
utöver risken för att överdriva egna insatser, samma möjliga felkällor som i 
andra enkätundersökningar. Frågor kan uppfattas på olika sätt av olika 
respondenter och undersökningens bortfall kan vara snedvridet. Den 
förstnämnda felkällan har Riksrevisionen försökt att minska genom att i ge 
tydliga instruktioner till hur frågorna ska tolkas. Den höga svarsfrekvensen i 
enkätundersökningarna, 85 respektive 90 procent, gör att risken för att 
bortfallet skulle ha stor påverkan på resultatet liten.  

 
Svaren på samtliga frågor redovisas inte i rapporten. Vissa frågor visade sig 
vara svårtolkade. I andra fall utgjorde svaren överskottsinformation i 
förhållande till granskningens revisionsfrågor.  

                                                        
2 Med undantag från Stockholms kommun där enkäten skickades till respektive stadsdelsnämnd. 

Anledningen till detta var att avtalen i Stockholm var skrivna mellan arbetsförmedlingskontoren 
och stadsdelsnämnderna, inte kommunen centralt.  



 

Enkät till kommunala enheter med ansvar för 
KUP och UG 

 

Fråga 1. Har din kommun haft något avtal gällande ungdomsgarantin (UG) 
och det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) under den senaste 
tolvmånadersperioden? 

  Ja Nej 

Ungdomsgarantin (UG) 
  

Det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) 
   

 

Fråga 2. Har arbetsförmedlingen anvisat några arbetssökande till 
ungdomsgarantin (UG) och det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) under 
den senaste tolvmånadersperioden? 

  Ja Nej 

Ungdomsgarantin (UG) 
  

Det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) 
   

 

Instruktioner 
Enkätens frågor gäller genomgående hur verksamheten faktiskt bedrivs, inte 
uppfattningar om hur den borde bedrivas. I de fall då inte statistik finns, vilket kan vara 
fallet för flera frågor, vill vi att den som besvarar enkäten redovisar sin egen 
bedömning. Om verksamhet endast bedrivs inom ett av programmen ska svarsfälten 
för det program där verksamhet inte bedrivs lämnas tomma.    
 

Fråga 3. Vilken position/titel i kommunen har du som fyller i enkäten? 
Om flera personer har hjälpt till att fylla i enkäten kan detta anges. Skriv i så fall vem 
det är som har koordinerat svaren. 

    
 

Fråga 4. Vilken kommunal förvaltning ansvarar för KUP och UG? 

  KUP UG 

Arbetsmarknadsenheten eller motsvarande  
  

Socialförvaltningen eller motsvarande  
  

Utbildningsförvaltningen eller motsvarande  
  

Annan
    

 

Fråga 5. Har de ungdomar som anvisats de senaste tre månaderna haft 
jobbsökaraktiviteter hos arbetsförmedlingen, inom ramen för respektive program, innan 
kommunens insatser tagit vid? 

  KUP UG 

. 
  

 
 

Fråga 6. I vilken mån har anvisningstidens längd varierat under 2003-2005? 
Frågan gäller den genomsnittliga längden (genomsnitt per månad) på 
arbetsförmedlingens anvisningar till respektive program i din kommun (exklusive 
förlängningar). 

KUP --Inget svar--
 

UG --Inget svar--
   

 
 
 
 



 
 

Fråga 7. Är anvisningstiden i genomsnitt kortare nu än i början på år 2003? 
Frågan gäller den genomsnittliga längden (genomsnitt per månad) på 
arbetsförmedlingens anvisningar till respektive program i din kommun (exklusive 
förlängningar). 

KUP --Inget svar--
 

UG --Inget svar--
   

 

Fråga 8. Om ja, vilka konsekvenser har detta haft? 
Flera rutor kan kryssas i. Om de kortare anvisningarna inte har haft några 
konsekvenser lämnas samtliga rutor tomma. Använd gärna "Andra konsekvenser"-
fälten för att fylla i ytterligare alternativ. 

  KUP UG 

Fler av anvisningarna förlängs  
  

Planeringen av programmet har försvårats  
  

Programmet har blivit mer strukturerat  
  

Färre kombinerar idag utbildning och praktik  
  

Färre deltar i utbildning utöver jobbsökarkurser  
  

Andra konsekvenser
   

Andra konsekvenser
    

 

Fråga 9. Hur fördelar sig verksamheten totalt på praktik, utbildning 
respektive annat? 
Jobbsökarkurser räknas som utbildning. Var god kontrollera att svaren för respektive 
program summerar till cirka 100% och framförallt att de inte summerar till mer. 
Använd gärna ”Annat”-fältet för att fylla i ytterligare ett alternativ. 

  KUP UG 

Praktik  
  

Utbildning  
  

Annat
   

Summa  1 0 0 %  1 0 0 %   
 

Fråga 10. Hur stor andel av utbildningen inom respektive program bedrivs hos 
följande aktörer? 
Var god kontrollera att svaren för respektive program summerar till cirka 100% och framförallt 
att de inte summerar till mer. Använd gärna ”Annat”-fältet för att fylla i ytterligare ett 
alternativ. 

  KUP UG 

I egen regi  
  

Arbetsförmedlingen  
  

Komvux  
  

Gymnasieskola  
  

Folkhögskola  
  

Studieförbund  
  

Högskola/universitet  
  

Annan aktör
   

Summa  1 0 0 %  1 0 0 %   



 
 

Fråga 11. Hur stor andel av ungdomarna har tillbringat en del av 
programtiden med att läsa in gymnasiekurser? 
Med andel av programtiden menas här hur det totala antalet timmar hos 
utbildningsanordnaren förhåller sig till det totala antalet timmar av verksamhet i 
respektive program. Med gymnasiekurser menas även de kurser vid folkhögskola och 
Komvux som ger gymnasiepoäng. 

  KUP UG 

Hela programtiden  
  

Mer än tre 
fjärdedelar av 
programtiden    

Mer än halva 
programtiden    
Mer än en 
fjärdedel av 
programtiden    

En viss del men 
mindre än en 
fjärdedel    
 

 

Fråga 12. Hur stor andel av utbildningen inom respektive program utgörs 
av… 
Var god kontrollera att svaren för respektive program summerar till cirka 100% och 
framförallt att de inte summerar till mer. Använd gärna ”Annat”-fältet för att fylla i 
ytterligare ett alternativ. 

  KUP UG 

Jobbsökaraktiviteter hos Af  
  

Jobbsökaraktiviteter hos kommunen  
  

Datortek  
  

Körkort  
  

Övrig teoretisk utbildning  
  

Övrig praktisk utbildning  
  

Annat
   

Summa  1 0 0 %  1 0 0 %   
 

Fråga 13. Hur stor del av praktiken inom respektive program bedrivs inom... 
Med fiktiv arbetsmarknad menas arbeten i kommunen som skapats för att arbetsträna eller 
testa personens arbetsförmåga. Var god kontrollera att svaren för respektive program 
summerar till cirka 100% och framförallt att de inte summerar till mer. Använd gärna ”Annat”-
fältet för att fylla i ytterligare ett alternativ. 

  KUP UG 

Fiktiv arbetsmarknad  
  

Den egna kommunens verksamhet  
  

Annan offentlig verksamhet  
  

Näringslivet  
  

Föreningslivet  
  

Annat
   

Summa  1 0 0 %  1 0 0 %   
 
 
 
 
 



 
 
 

Fråga 14. Hur stor andel av ungdomarna har samma upplägg på 
programmet? 
Frågan rör endast den ursprungliga anvisningen, i den mån det görs förlängningar. Med 
"samma upplägg" menas att aktiviteterna som ungdomarna deltar i är desamma, 
exempelvis att de först har två veckors gemensam introduktion sedan sex veckors 
praktik. Ett gemensamt programupplägg utesluter inte att innehållet i ett visst moment 
är individanpassat, exempelvis att praktiken utförs på olika arbetsplatser. 

KUP --Inget svar--
 

UG --Inget svar--
   

 

Fråga 15. Vilka av följande begränsningar sätter AMS/arbetsförmedlingen/länsarbetsnämnden (i avtal eller i 
övrigt) upp vad gäller innehållet i programmen? 
Kryssa för eller ange villkor/andel för de begränsningar som sätts upp (icke angivet villkor/andel tolkas som att någon sådan 
begränsning inte finns). I det fall de två "Annat"-fälten används glöm inte att även kryssa i rutan för det eller de program 
begränsningen gäller. 

  KUP UG 

Praktiken får ej vara inom kommunal verksamhet  
  

Praktiken får endast vara inom kommunal verksamhet  
  

Praktiken får ej vara inom säsongsbranscher  
  

Jobbsökarkurser är den enda utbildning som får förekomma i 
programmet    

Reguljär utbildning får ej förekomma i programmet  
  

Reguljär utbildning får endast utgöra en viss andel av en 
ungdoms totala programtid: (ange andel)    

Reguljär utbildning får endast förekomma i programmet om: 
(ange villkor)    

Annat
   

Annat
    

 

Fråga 16. Vem sköter under tiden för respektive program.... 
Eventuella inledande jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi (se tidigare fråga) räknas i denna fråga inte in i 
programtiden. 

  KUP UG 

...ungdomens 
vägledning    

...uppföljningen 
av ungdomens 
arbetssökande    
 

 

Fråga 17. Hur ofta följer i regel kommunen upp ungdomarnas arbetssökande med ungdomarna... 
Endast ett svarsalternativ kan anges. 

  KUP UG 

...när de är i 
praktik?    

...under den 
övriga tiden i 
programmet?   
 

 

Fråga 18. Hur ofta under programtiden följer i regel arbetsförmedlingen upp ungdomarnas.... 
Endast ett svarsalternativ kan anges 

  KUP UG 



 
...arbetssökande 
(med 
kommunen)?    

...aktiviteter i 
övrigt (med 
kommunen)?    
 

 

Fråga 19. Hur ofta styrs aktiviteterna inom programmen av någon av följande skrivna handlingsplaner? 
Flera svarsalternativ kan anges. Med handlingsplan menas här ett dokument som är individuellt anpassat. 

  KUP UG 

Af:s individuella handlingsplan  
  

Af:s individuella handlingsplan efter 
uppdatering i samråd med 
kommunen (exempelvis vid ett 
trepartssamtal)  

  

En ny handlingsplan som kommunen 
och Af upprättat i samråd 
(exempelvis vid ett trepartssamtal)    

En handlingsplan som upprättats av 
kommunen, utan samråd med Af     

 

Fråga 20. Hur ofta utfärdar kommunen ett intyg? 
Frågan gäller förekomsten av skrivna intyg som redogör för vilka aktiviteter den enskilda 
ungdomen deltagit i under sin tid i programmet. Intyget ska täcka hela programtiden 
(inte exempelvis enbart praktiken). 

  KUP UG 

. 
   

 

Fråga 21. Vilken ersättning per månad får deltagarna i KUP i er kommun och 
vilken ersättning får kommunen per ungdom och månad? 
När det gäller ersättningen till ungdomarna efterfrågas först den som ersätts av 
arbetsförmedlingen. I det fall kommunen bidrar med ytterligare medel, för att höja 
deltagarersättningen, ska detta anges separat. 

  Ersättning kr/månad 

Deltagarersättning till ungdom utan gymnasieutbildning  
k r  

Eventuellt tillägg från kommunen till ungdom utan 
gymnasieutbildning  k r  

Deltagarersättning till ungdom med gymnasieutbildning  
k r  

Eventuellt tillägg från kommunen till ungdom med 
gymnasieutbildning  k r  

Administrativ ersättning till kommunen  
k r   

 

Fråga 22. Hur många timmar i veckan i genomsnitt deltar ungdomarna i 
verksamhet inom programmets ram under den delen av programmet som de 
inte har praktik? 
Med "fria aktiviteter på egen hand" menas exempelvis att en viss dag avsätts åt 
arbetssökande på egen hand. 

  KUP UG 

Fria aktiviteter på egen hand  
h / v  h / v  

Övrig verksamhet  
h / v  h / v   

 

Fråga 23. Tar kommunen kontakt med arbetsförmedlingen om en 
programdeltagare under en längre tid missköter sig eller inte närvarar vid 
verksamheten? 
Om formen av ersättning inte har någon betydelse för i vilken mån arbetsförmedlingen 
kontaktas räcker det med att välja svarsalternativ för raden "Samtliga deltagare". 

Samtliga programdeltagare --Inget svar--
 



 
UG-deltagare med aktivitetsstöd --Inget svar--

 
UG-deltagare med statlig 
utvecklingsersättning 

--Inget svar--
 

UG-deltagare med försörjningsstöd --Inget svar--
 

KUP-deltagare --Inget svar--
   

 

Fråga 24. Hur ofta underrättar 
kommunen arbetslöshetskassan om en 
a-kasseberättigad UG-deltagare utan 
godtagbara skäl avvisar en erbjuden 
utvecklingsinsats eller skiljts från 
verksamheten av kommunen? 

--Inget svar--
 

  
 

Fråga 25. Kommentarer till frågorna och hur de passar in på verksamheten i 
din kommun: 
Beroende på hur verksamheten utformas i din kommun kan vissa av frågorna i enkäten 
vara svåra att besvara eller riskera att ge en felaktig bild av hur programmen bedrivs. 
Om så är fallet i din kommen skulle vi uppskatta att du, utöver att fylla i frågorna 
såsom de är formulerade, beskriver hur ert arbetssätt skiljer sig från det tänkta i 
enkäten. Detta för att dina svar ska kunna tolkas på bästa möjliga sätt. 

    
 

Fråga 26. Varför bedrivs det ingen verksamhet inom 
programmet/programmen i din kommun? 
Denna fråga ställs endast till dem som har svarat att inga ungdomar anvisas till KUP 
och/eller UG. Dela upp svaret per program om anledningarna till att verksamhet inte 
bedrivs skiljer sig åt. 

    



 
 
 

Enkät till arbetsförmedlare som arbetar med 
ungdomar 

 

Instruktioner 
Enkätens frågor gäller genomgående hur verksamheten faktiskt bedrivs, inte 
uppfattningar om hur den borde bedrivas. I de fall då inte statistik finns, vilket kan vara 
fallet för flera frågor, vill vi att den som besvarar enkäten redovisar sin egen 
bedömning.    
 

Fråga 1. Hur stor andel av de ungdomar som varit inskrivna på 
arbetsförmedlingen den senaste tolvmånadersperioden har under sina första 
tre månader haft följande kontakter med förmedlingen? 
Frågan gäller endast de ungdomar som avslutat en tremånadersperiod på förmedlingen. 

Haft ett introduktionsmöte i grupp --Inget svar--
 

Haft ett enskilt möte med en arbetsförmedlare --Inget svar--
 

Deltagit i upprättandet av en handlingsplan --Inget svar--
 

Anvisats till ett arbete av Af --Inget svar--
 

I övrigt fått ett personligt tips om arbete av Af --Inget svar--
 

Fått sina ansökningshandlingar bedömda av Af --Inget svar--
 

Annan tjänst
 

--Inget svar--
 

Annan tjänst
 

--Inget svar--
   

 

Fråga 2. Hur lång sammanlagd tid träffar i genomsnitt en ungdom 
arbetsförmedlingens handläggare under de tre första månaderna av 
arbetslöshet? 

  Minuter 

I stor grupp (över 10 personer)  
m i n 

I liten grupp (upp till 10 personer)  
m i n 

Enskilt  
m i n 

 
 

Fråga 3. Hur ofta.... 
Frågan gäller hur ofta en ungdoms handlingsplan uppdateras i genomsnitt. Med "i 
dialog" menas att arbetsförmedlaren och ungdomen diskuterat handlingsplanens 
innehåll i samband med uppdateringen. 

  Vecka 

....uppdateras ungdomens handlingsplan?  
v a r v e c k a 

....uppdateras handlingsplanen i dialog med 
arbetsförmedlaren  v a r v e c k a  
 

Fråga 4. Vilka krav tillämpar arbetsförmedlingen på 
följande grupper vad det gäller arbetssökande ? 

  Ungdomar 
med a-kassa 

Ungdomar 
med 

socialbidrag 

Ungdomar 
utan 

ersättning 

Ett minsta antal 
jobb som alla ska 
söka varje månad: 
skriv antal  

j 
o b b / m å 

n 

j 
o b b / m å n 

j 
o b b / m å n 

Ett individuellt 
antal jobb som ska 
sökas i månaden      



 
Fråga 5. Hur ofta vidtar arbetsförmedlingen följande åtgärder om den arbetssökande 
inte söker arbete aktivt? 
Om någon annan åtgärd är vanligt förekommande kan ett eget alternativ skapas i "Annat"-
fältet. Vi förutsätter att åtgärden föregås av lämplig kontakt med den arbetssökande. 

  
Ungdomar med a-kassa 

Ungdomar med 
socialbidrag 

Ungdomar utan 
ersättning 

Avaktualisering som 
arbetssökande     

Ifrågasättande av a-
kassa   

- - 

Kontakt med 
socialkontoret     

Annat

     
 

Fråga 6. Har din arbetsförmedling haft något avtal gällande 
ungdomsgarantin (UG) och det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) under 
den senaste tolvmånadersperioden? 

  Ja Nej 

Ungdomsgarantin (UG) 
  

Det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) 
   

 

Fråga 7. Har din arbetsförmedling anvisat några arbetssökande till 
ungdomsgarantin (UG) och det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) under 
den senaste tolvmånadersperioden? 

  Ja Nej 

Ungdomsgarantin (UG) 
  

Det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) 
   

Instruktioner 
Om verksamhet endast bedrivs inom ett av programmen ska svarsfälten för det 
program där verksamhet inte bedrivs lämnas tomma.    
 

Fråga 8. Hur många ungdomar anvisade din arbetsförmedling under den senast avslutade 
avtalsperioden i förhållande till det beräknade antalet i avtalet? 

  KUP UG 

. 
  

 
 

Fråga 9. Hur långa har anvisningarna till programmen varit under den 
senaste tolvmånadersperioden? 
Ange antal veckor (exklusive eventuella förlängningar). 

  KUP UG 

I genomsnitt  
v v 

Längsta anvisningen  
v v 

Kortaste anvisningen  
v v  

 

Fråga 10. Hur stor andel av anvisningarna under den senaste 
tolvmånadersperioden har förlängts? 
Med förlängning menas att en ny anvisning, som följer direkt eller nästan direkt på den 
tidigare, görs av arbetsförmedlingen. 

KUP --Inget svar--
 

UG --Inget svar--
   

 



 
Fråga 11. Vilka av följande faktorer har störst betydelse för längden på 

anvisningen till UG? 
Ange den faktor som har störst betydelse, näst störst betydelse och tredje störst 
betydelse av de här angivna alternativen. Detta innebär att endast tre faktorer 
rangordnas, de tre av störst vikt. 

  Störst 
betydelse 

Näst 
störst 

betydelse 

Tredje 
störst 

betydelse 

Arbetsförmedlingens bedömning av ungdomens behov 
   

Arbetsförmedlingens praxis 
   

Arbetsförmedlingskontorets budget 
   

Hur väl kontoret har uppfyllt målet om 
långtidsarbetslösa ungdomar    

Andra verksamhetsnormer från LAN/AMS 
   

Kommunens bedömning av ungdomens behov 
   

Kommunens praxis 
   

Ungdomens uttryckta önskemål 
    

 

Fråga 12. Hur fördelar sig de som anvisats till UG de tre senaste månaderna 
ifråga om vilken ersättning de uppbär under programtiden? 

Aktivitetsstöd --Inget svar--
 

Statlig utvecklingsersättning --Inget svar--
 

Kommunalt försörjningsstöd --Inget svar--
   

 

Fråga 13. Vilken definition tillämpas för att avgöra om en KUP-deltagare har 
en gymnasieutbildning? 
Frågan gäller den bedömning som görs för att avgöra vilken ersättning en viss 
deltagare ska ha. 

 
 
Ska ha avslutat ett gymnasieprogram (slutbetyg) 

 
 
Ska ha läst tre år på gymnasiet 

 
 
Vet ej 

  
 
Annan definition; ange vilken 

    
 

Fråga 14. Hur stor del av dem som anvisats till KUP 
den senaste tolvmånadersperioden hade, med 
definitionen ovan, en gymnasieutbildning? 

--Inget svar--
 

  
 

Fråga 15. Vad avgör om en ungdom (20-24 år) anvisas till UG istället för något annat 
arbetsmarknadspolitiskt program? 
Ange i vilken grad du anser att följande påståenden stämmer. Om det finns en annan anledning 
som är avgörande för att en ungdom anvisas till UG kan "Annat"-rutan användas för att fylla i 
ytterligare ett alternativ. 

Personer som är a-kasseberättigade anvisas i högre grad till 
UG 

--Inget svar--
 

Personer med socialbidrag anvisas i högre grad till UG --Inget svar--
 

Personer som Af bedömmer har större behov av vägledning 
anvisas i högre grad till UG 

--Inget svar--
 

Personer som Af bedömmer ligger längre ifrån 
arbetsmarknaden anvisas i högre grad till UG 

--Inget svar--
 

Af:s budget för åtgärderna avgör i hög grad --Inget svar--
 



 
Annat

 
--Inget svar--

   
 

Fråga 16. Hur snart efter avslutad UG 
övervägs i regel anvisning till ett annat 
arbetsmarknadspolitiskt program, 
exempelvis anställningsstöd? 

--Inget svar--
 

Frågan gäller endast de som inte fått reguljärt arbete eller påbörjat reguljär utbildning 
efter programmet.   
 

Fråga 17. Har de ungdomar som anvisats de senaste tre månaderna haft 
jobbsökaraktiviteter hos arbetsförmedlingen, inom ramen för respektive program, innan 
kommunens egna insatser tagit vid? 

  KUP UG 

. 
   

 

Fråga 18. Hur fördelar sig verksamheten totalt på praktik, utbildning 
respektive annat? 
Jobbsökarkurser räknas som utbildning. Var god kontrollera att svaren summerar till 
100% och framförallt att de inte summerar till mer. Använd gärna "Annat"-fältet för att 
fylla i ytterligare ett alternativ. 

  KUP UG 

Praktik  
  

Utbildning  
  

Annat
   

Summa  1 0 0 % 1 0 0 %  
 

Fråga 19. Hur stor andel av utbildningen inom respektive program bedrivs 
hos följande aktörer? 
Var god kontrollera att svaren summerar till 100% och framförallt att de inte summerar 
till mer. Använd gärna "Annat"-fältet för att fylla i ytterligare ett alternativ. Med "I 
kommunens regi" menas här hos den del av kommunen som har hand om 
ungdomsprogrammen. 

  KUP UG 

I kommunens regi  
  

Arbetsförmedlingen  
  

Komvux  
  

Gymnasieskola  
  

Folkhögskola  
  

Studieförbund  
  

Högskola/universitet  
  

Annat
   

Summa  1 0 0 % 1 0 0 %  
 

Fråga 20. Hur stor andel av ungdomarna har tillbringat en del av 
programtiden med att läsa in gymnasiekurser? 
Med andel av programtiden menas här hur det totala antalet timmar hos 
utbildningsanordnaren förhåller sig till det totala antalet timmar av verksamhet i 
respektive program. Med gymnasiekurser menas även de kurser vid folkhögskola och 
Komvux som ger gymnasiepoäng. 

  KUP UG 

Hela programtiden  
  

Mer än tre 
fjärdedelar av 
programtiden    



 
Mer än halva 
programtiden    

Mer än en 
fjärdedel av 
programtiden    

En viss del men 
mindre än en 
fjärdedel    
 
 

Fråga 21. Hur stor del av praktiken inom respektive program bedrivs inom... 
Med fiktiv arbetsmarknad menas arbeten i kommunen som skapats för att arbetsträna 
eller testa personens arbetsförmåga. Var god kontrollera att svaren summerar till 100% 
och framförallt att de inte summerar till mer. Använd gärna "Annat"-fältet för att fylla i 
ytterligare ett alternativ. 

  KUP UG 

Fiktiv arbetsmarknad  
  

Den egna kommunens verksamhet  
  

Annan offentlig verksamhet  
  

Näringslivet  
  

Föreningslivet  
  

Annat
   

Summa  1 0 0 % 1 0 0 %  
 

Fråga 22. Vilka av följande begränsningar sätter AMS/arbetsförmedlingen/länsarbetsnämnden (i avtal eller i 
övrigt) upp vad gäller innehållet i programmen? 
Kryssa för eller ange villkor/andel för de begränsningar som sätts upp (icke angivet villkor/andel tolkas som att någon sådan 
begränsning inte finns). I det fall de två "Annat"-fälten används glöm inte att även kryssa i rutan för det eller de program 
begränsningen gäller. 

  KUP UG 

Praktiken får ej vara inom kommunal verksamhet  
  

Praktiken får endast vara inom kommunal verksamhet  
  

Praktiken får ej vara inom säsongsbranscher  
  

Jobbsökarkurser är den enda utbildning som får förekomma i 
programmet    

Reguljär utbildning får ej förekomma i programmet  
  

Reguljär utbildning får endast utgöra en viss andel av en 
ungdoms totala programtid: (ange andel)    
Reguljär utbildning får endast förekomma i programmet om: 
(ange villkor)    

Annat
   

Annat
    

 

Fråga 23. Vem sköter under tiden för respektive program.... 
Eventuella inledande jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi (se tidigare fråga) räknas i denna fråga inte in i 
programtiden. 

  KUP UG 

...ungdomens 
vägledning    

...uppföljningen 
av ungdomens 
arbetssökande    
 
 
 
 
 
 



 
Fråga 24. Hur ofta under programtiden följer i regel arbetsförmedlingen upp ungdomarnas.... 

Endast ett svarsalternativ kan anges 

  KUP UG 

...arbetssökande 
(med 
ungdomarna 
själva)?  

  

...arbetssökande 
(med 
kommunen)?    

...aktiviteter i 
övrigt (med 
kommunen)?    
 
 

Fråga 25. Hur ofta styrs aktiviteterna inom programmen av någon av följande skrivna handlingsplaner? 
Flera svarsalternativ kan anges. Med handlingsplan menas här ett dokument som är individuellt anpassat. 

  KUP UG 

Af:s individuella handlingsplan  
  

Af:s individuella handlingsplan efter 
uppdatering i samråd med 
kommunen (exempelvis vid ett 
trepartssamtal)  

  

En ny handlingsplan som kommunen 
och Af upprättat i samråd 
(exempelvis vid ett trepartssamtal)    

En handlingsplan som upprättats av 
kommunen, utan samråd med Af     
 

Fråga 26. Hur ofta utfärdar kommunen ett intyg? 
Frågan gäller förekomsten av skrivna intyg som redogör för vilka aktiviteter den enskilda 
ungdomen deltagit i under sin tid i programmet. Intyget ska täcka hela programtiden 
(inte exempelvis enbart praktiken). 

  KUP UG 

. 
   

 

Fråga 27. Kommentarer till frågorna och hur de passar in på verksamheten 
på din arbetsförmedling och i din kommun 
Beroende på hur verksamheten utformas lokalt kan vissa av frågorna i enkäten vara 
svåra att besvara eller riskera att ge en felaktig bild av hur programmen bedrivs. Om så 
är fallet skulle vi uppskatta att du, utöver att fylla i frågorna såsom de är formulerade, 
beskriver hur ert arbetssätt skiljer sig från det tänkta i enkäten. Detta för att dina svar 
ska kunna tolkas på bästa möjliga sätt. 

    

 
Fråga 28. Varför bedrivs det ingen verksamhet inom 

programmet/programmen? 
Denna fråga ställs endast till dem som har svarat att inga ungdomar anvisas till KUP 
och/eller UG. Dela upp svaret per program om anledningarna till att verksamhet inte 
bedrivs skiljer sig åt. 
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