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Sø;rnrnolnf,ø:ttníng
Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret regleras att ungdomar under zo år
som av någon anledning inte studerar eller arbetar ska erbjudas lämpliga individuella
åtgärder. Kommunerna ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret.
Revisorerna har utifrån sin bedömning avväsentlighet och riskbeslutat att genomföra en
granskning avseende hur kommunen fullgör sitt aktivitetsansvar.

Reuísíonsfrã.gan

r
R.euí

Har utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenliga
rutiner och en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i enlighet med
skollagens krav?

síonell

be

dörnníng

Vår samlade bedömning är att utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen under
zor5 och första halvåret zo16 inte säkerställt att det kommunala aktivitetsansvaret bedrivits på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med skollagens krav.

Kontrolhnäl t - Det finns dokumenterade rutiner, riktlinjer, handlingsplaner samt ansvarsfördelning för aktivitetsansvaret
Under zor5 och första halvåret zo16 har en övergripande struktur för det kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun inklusive dokumenterade rutiner och rilitlinjer
saknats. Det finns en medvetenhet kring detta på tjänstemannanivå i såväl utbildningssom kommunstyrelsens förvaltning och man har en dialog med skolverket rörande hur
detta ska komma på plats. Det har även rekryterats en halvtidsresurs som bl.a. ska ta fram
dc styrandc dokumcnt som krävs för vcrksamhctcn. Förcgångarcn till dct kommunala
aktivitetsansvaret, <iet kommunaìa informationsansvaret (Kia) har haft en han<iìingspian
baserad på tjänstemannainitiativ. Inga beslutade mandat eller uppdrag har dock varit
kopplade till denna gruppering av representanter från berörda förvaltningar och strukturen löstes upp i samband med lagförändring och införande av KAA. DUAöverenskommelsens'verksamhet gränsar till det kommunala aktivitetsansvaret i Lysekil
och i DUA:s tillhörande samverkansgrupp är det möjligt för tjänstemän att ffia ungdomar som faller inom det kommunala aktivitetsansvaret. Det saknas dock även en på ledningsnivå beslutad tydlig ansvarsfördelning för det kommunala aktivitetsansvaret. Därutöver saknas formella interna samverkansavtal.

Kontrollrn&l z

-

Det fìnns tillräckliga resurser för arbetet

I Lysekils kommun fanns under zor5 inga avsatta resurser för arbetet med det
kommunala aktivitetsansvaret. Istället har man på tjänstemannanivå tidigare år (inom
ramen för det kommunala informationsansvaret) initierat forum för samverkan mellan de
olika berörda förvaltningarna. Inför införandet av det kommunala aktivitetsansvaret som
1 Delegationen för Unga till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal
samverkan och utveckla nya samverkansformer for att minska ungdomsarbetslösheten. I linje med
detta tas lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedling och kommun fram i kommuner över
hela landet. https://www.dua.se/article/om-delegationen (avläst 2016-08-19)
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ersatte informationsansvaret avslutade dock den tjänstemannainitierade samverkansgruppen sitt arbete. Under zor5 och första halvåret zotíhar arbete med aktivitetsansvarets målgrupp fortsatt utifrån de berörda förvaltningarnas (skola, socialtjänst och arbetsmarknad) olika uppdrag men inte i linje med åtagandena i skollagen kopplat till aktivitetsansvaret. Inför budget zo16 beslutades (enligt uppgift från en av de utförda intervjuerna) av kommunchef och förvaltningschefer för utbildning och socialtjänst att 3oo tkr
skulle disponeras under zo16 för tillsättande av ansvarig handläggare för det kommunala
aktivitetsansvaret. Givet att rekrytering av ansvarig person tagit längre tid än förväntat
och att det faktiska arbetet med att ansvara för verksamheterna kopplade till det kommunala aktivitetsansvaret inte är påbörjade är det svårt att utvärdera om resurserna är tillräcldiga. Utöver medel för personella resurser finns inga medel avsatta för öwiga kostnader relaterade till verksamheten för det kommunala aktivitetsansvaret.

Kontrollrnãl S-

Det sker en kartläggning och registrering avvilka som omfattas av akti-

vitetsansvaret
Registrering har under 2o1S och första halvåret 2016 inte skett i enlighet med
SCB:s direktiv en gång per halvår. Eftersom uppgifterna inte rapporteras in och det saknas systematik och dokumenterad rutin för kontinuerlig kartläggning över målgruppens
sammansättning finns risk för att personer i målgruppen inte nås.

I(ontrolbnãl q-

Kontakt sker med berörda ungdomar

Eftersom det inte har funnits någon ansvarig funktion på plats under zor5 eller första
halvåret zo16 med mandat och ansvar att agera utifrån det kommunala aktivitetsansvaret
går det inte att säkerställa att kontakt har skett med samtliga berörda ungdomar. Det faktum att linjeverksamheterna arbetat utifrån sina respektive uppdrag innebär att delar av
målgruppen troligen haft kontakt med kommunen. Men det finns risk för att delar av
målgruppen inte blivit kontaktad. Av detta följer också att det saknas en nedskriven, beslutad rutin över hur kontakt ska tas samt inom vilka tidsintervall.

l(ontrolbnó,I S-

Det finns ett tillfredsställande samarbete med andra aktörer både

in-

ternt och externt
Det finns olika arenor för samverkan i Lysekils kommun. Sedan början av 2ot6
finns det exempelvis en samverkansgrupp kopplad till den framtagna DUA- överenskommeisen (Arbetsmarknadstorg). Det har också funnits en tjänstemannainitierad samverkansgrupp kopplat till det kommunaia informationsansvaret. Denna gruppering avslutade
docl< sitt arbete inför införandet av det kommunala aktivitetsansvaret. Under zors och
under första halvåret zo16 har det således inte funnits något samverkansforum där det
kommunala aktivitetsansvaret stått helt i fokus. Av detta följer att det även saknas samverkansavtal mellan de kommunala förvaltningarna och med externa parter samt att det
finns frågetecken kopplat till roller och ansvarsfördelning. Dessa frågetecken blir också
mer markanta eftersom det saknas skriftliga beslut från ledningsnivå rörande organisatorisk placering av det kommunala aktivitetsansvaret.

KontrollrnäL6-

Det är tydligt vilka insatser/åtgärder som kan erbjudas

Under zor5 och första halvåret zo16 har de erþudna insatserna/åtgärderna som
erþuds inom det kommunala aktivitetsansvaret inte funnits nedskrirrna. Linjeverksamheterna har istället utifrån sina ansvars- och verksamhetsområden erþudit insatser till de
ungdomar som man kommit i kontakt med. Dock inte i linje med det kommunala aktivi-
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tetsansvarets krav på individuell handlingsplan. Risk finns också att personer inom KAAmålgruppen inte nåtts av kommunens insatser.
Tanken från kommunens sida, vilket framkommit i de genomförda intervjuerna, är framöver att nyttja de verksamheter och insatser som finns i ordinarie utbud för de personer
som ingår i målgruppen. Vilka konkreta insatser/åtgärder som kommer att erbjudas är
dock oklart eftersom arbetet inte är igång då ansvarig handläggare för det kommunala
aktivitetsansvaret påbörjat sin tjänst i augusti zot6. Det finns inga finansiella resurser
avsatta zo16 för extra utbud för målgruppen. Under zor5 och första halvåret zo16 gjordes
heller inga uppföljningar kring vilka insatser/åtgärder som haft bäst effekt, vare sig på
individnivå eller gruppnivå, och individens process har heller inte följts upp.

Kontrolhnäl Z- Arbetet utvärderas

så

att förbättringsområden kan identifieras och åt-

gärdas

Det genomförs ingen utvärdering avverksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret, vare sig på tjänstemannanivå eller på politisk nivå (utöver den statistiska
redovisning som utbildningsforvaltningen redovisar, exempelvis kopplat till IMprogrammen", därutöver har kommunstyrelsen fått information efter den kartläggning
som gjordes inom ramen för utarbetandet av DUA-överenskommelsen). Under zor5 och
första haivåret zo16 har det därmed saknats en formell politisk styrning kopplat till det
kommunala aktivitetsansvaret.

Rekotn¡nendo,tíoner
Kommunstyrelsen bör fastställa den organisatoriska hemvisten för det kommunala
aktivitetsansvaret för att tydliggöra ansvarsfördelning och mandat.
Kommunstyrelsen bör därutöver folja upp att det finns budgetmässiga förutsättningar
för att genomföra det Ìagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, d.v.s. inte bara personella resurser utan även budgetmässiga resurser för att kunna erbjuda relevanta insatser.
Kommunstyrelsen bör likaså utveckla system för kartläggning, registerhållning och
uppföljning av målgruppen samt säkerstäila att kvalitetssäkrad statistik rapporteras in
till Statistiska centralbyrån.
Kommunstyrelsen bör vidare säkerställa att ändamålsenlig dokumentation och faststäilda rutiner och riktlinjer finns för det kommunala aktivitetsansvaret.
Kommunstyrelsen bör även säkerställa att det finns ett samverkansforum med direkt
bäring på det kommunala aktivitetsansvaret.

2 lM-programmen,

eller lntroduktionsprogrammen, har fem inriktningar och är till för dem som inte
är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Målet for de fem introduktionsprogrammen
är att forbereda eleverna antingen för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon
annan utbildning (till exempel på en folkhögskola). Varje elev på ett av introduktionsprogrammen
har en individuell studieplan och läser på heltid. lntroduktionsprogrammen ska ge elever mójlighet
att studera utifrån sina individuella förutsättningar. Källa:
http://www. gym nasieg u iden.se/program/l M (avläst 20 1 6-08- 1 9) samt
http://lysekil.se/download/1 8.6bbc1a1 8'1 54ff4be3691c44411464696913895/Kallelse+till+utbild nings
no/oC3o/o A4mn d e n +20 1 6-02-24.pdf (avläst: 20 1 6-08- I I ).
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Kommunstyrelsen bör också ta fram skriftliga samverkansaltal med berörda interna
och externa parter för att tydliggöra roller och reglera ansvarsförhållanden kopplat till
det kommunala aktivitetsansvaret.

Kommunsffrelsen bör därutöver sammanställa vilka insatser/åtgärder som kan erbjudas ungdomarna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.
Kommunstyrelsen bör även utreda vilka insatser/åtgärder som når önskad effekt på
individ- och gruppnivå.

Kommunstyrelsen bör även säkerställa en ändamålsenlig rapportering och analys till
utbildningsnämnd och kommunsffrelse avseende målgrupp, insatser och resultat för
att åstadkomma en formell styrning av det kommunala aktivitetsansvaret.
Kommunstyrelsen bör dessutom säkerställa att hänsym tas till föreskrifter och allmänna råd från Skolverket.
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7.

Inledning

7.r.

Bøkgrund

Från och med r januari zor5 skärptes skollagen och det blev tydligare att en kommun löpande under året ska hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen är sysselsatta.
Aktivitetsansvaret reglerar att ungdomar under zo år som av någon anledning inte studerar eller arbetar ska erbjudas lämpliga individuella åtgärder. Kommunerna ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt och föra ett register över de ungdomar som omfattas av
ansvaret.
Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en
granskning avseende hur Lysekils kommun fullgör sitt aktivitetsansvar.

7.2. Sffie ochReuÍsionqfrã"ga
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga

Har utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen säkerställt ändamålsenliga rutiner
och en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret i enlighet med skollagens
krav?

7.5.

Reuisíonskríteríer

r,5.1"

SkoIIag (zoto:Boo)

Skollagens z9:e kapitel g paragraf handlar om kommunens aktivitetsansvar. Enligt den
omfattar en kommuns aktivitetsansvar ungdomar i kommunen som

.
.
.
o

har t'uilgjort sin skolplikt (gått ut grundskolan)
inte har firllt zo år
inte genomför utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbiidning
inte har fullföIjt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning

För att det ska anses att en elev har fullföljt ett nationellt program ska det ha utfárdats ett
examensbevis. För att få ett examensbevis ska eieven ha betyg från alla kurser, och på det
gymnasiearbete, som ingår i elevens individuella studieplan. En elev som endast erhållit
ett studiebevis ingår således i det kommunala aktivitetsansvaret. Studiebevis utfárdas till
en elev som inte uppfitller kraven för examen.s

Enligt det kommunala aktivitetsansvaret ska en kommun:

.
¡
3

löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomarna som omfattas av
aktivitetsansvaret är sysselsatta
erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder

Skolverkets hemsida 2016-01-05
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.
.

'1

6-19 år

i första hand erbjuda åtgärder som syftar till att motivera den enskilde att påbörja
eller återuppta en utbildning
dokumentera sina insatser på lämpligt sätt
föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret

I t5:e och r8:e kapitlet finns allmänna bestämmelser om gymnasieskolan respektive gyrnnasiesärskolan. Enligt dessa ska en skola med annan huvudman än hemkommunen snarast meddela hemkommunen när en elev börjar eller slutar vid skolan. Skolan ska även
meddela hemkommunen om en elev som inte fyllt zo år är frånvarande i betydande utsträckning utan giltigt skäl. Skolans sþldighet att ge stöd eller särskilt stöd till elever påverkas inte av sþldigheten att upplysa kommunen om frånvaro.

1.5.2.

Skoluerketsföreskrifter SKOLFS zot5:zB

Skolverkets föreskrifter om insamling av uppgifter for uppföljning och utvärdering av det
kommunala aktivitetsansvaret, SKOLFS zot5:z8, trädde ikraft den första juli zor5.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som en kommun ska lämna till
Skolverket avseende det kommunala aktivitetsansvaret. S¡'ftet är att följa upp och utvärdera hur kommunen uppfyller sina sþldigheter. Två gånger per år ska uppgifter lämnas,
senast den t september for årets första halvår och senast den r februari för föregående års
andra halvår. För varje individ som omfattas av aktivitetsansvaret ska ett antal uppgifter
lämnas kring aktuella individers sysselsättning eller vilka åtgärder som erbjudits eller pågår.

1.5.5.

Skoluerketsforeskrífter SKOLFS zot5:62

Skolverkets allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, SKOLFS
zo15:62, beslutades i december zor5 och ska därefter följas så till vida att det inte går att
visa att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen på annat sätt.
Syftet med de nya råden är att aktivitetsansvaret ska bli likvärdigt och av hög kvalitet. De
allmänna råden anger vad hemkommunen bör göra kopplat till sþrande lagar och förordningar. I föreskriften anges att kommunen ska arbeta med att styra och leda arbetet genom en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad
handlingsplan för arbetet med aktivitetsansvaret. Kommunerna ska även skapa forutsättningar för intern och extern samverkan. Kommunerna ska därutöver löpande identifiera,
informera och kontakta de ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret och
skapa fungerande rutiner för att identifiera målgruppen. Lämpliga individuella åtgärder
ska likaså erþudas till målgruppen. Dessa ska även dokumenteras. Avslutningsvis ska
kommunerna också ha rutiner för att inhämta uppgifter och föra register över de ungdomar som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret.

7.4. Kontrolbnûl
o
o
o
o

Det finns dokumenterade rutiner, riktlinjer, handlingsplaner samt ansvarsfördelning för aktivitetsansvaret
Det finns tillräckliga resurser för arbetet
Det sker en kartläggning och registrering av vilka som omfattas av aktivitetsansvaret
Kontakt sker med berörda ungdomar
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¡
o
o

Det finns ett tillfredsställande samarbete med andra aktörer både internt och ex-

ternt
Det är tydligt vilka insatser/åtgärder som kan erbjudas
Arbetet utvärderas så att förbättringsområden kan identifieras och åtgärdas

7.5.

Metod oeh ø:ugrän,srr:íng

Granskningen har genomförts genom:

vitetsansvaret

Rapporten har faktakontrollerats i verksamheten och kvalitetssäkrats internt enligt vår
modell för att säkerställa god kvalitet. Granskningen avgränsas till utbildningsnämndens
och kommunstyrelsens kommunala aktivitetsansvar för zoL5 samt första halvåret zot6.
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q,

t-a

I c,ktto"g elser o ch b edömníng ar

Enligt uppgift från de genomförda intervjuerna Iåg ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret under utbildningsförvaltningen under zor5. Vi har dock inte tagit del av något beslut som formellt bekräftar organisatorisk tillhörighet under zo15. Däremot har vi
tagit del av den tjänsteskrivelse som rektor för Campus Väst skrev den z6 augusti zor5
som bl.a. för fram att "Lysekiis kommun inte har en organisation för att följa upp det
kommunala aktivitetsansvaret". I samma skrivelse påpekas vidare att dåvarande förvaitningsledning kontaktats vid ett flertal tillfällen för att skapa en gemensam organisation
som skulle möjliggöra uppfyllande av kraven i enlighet med den förstärkta lagstiftningen.
Bakgrunden till tjänsteskrivelsen var att det inkommit påminnelse från SCB (Statistiska
centralbyrån) eftersom Lysekils kommun inte inkommit med de lagstadgade statistikoppgifterna om målgruppen.
Tjänsteskrivelsen har inte blivit diarieförd och inga politiska beslut har med hjälp av registrator kunnat gå att koppla till skrivelsen. Däremot finns uppgifter om att skrivelsen
mynnade ut i en dialog under hösten zor5 med kommunchef, förvaltningschef för socialförvaltningen samt TF förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Resultatet av dialogen var enligt uppgift attArbetsmarknadsenheten (som organisatoriskt återfinns i kommunstyrelsens förvaltning) skulle rekrytera en halvtidstjänst som skulle vara ansvarig för
det fortsatta arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Inom ramen för den här
granskningen har dock inte formellt beslut återfunnits rörande om Arbetsmarknadsenheten har det formella ansvaret fr.o.m. zo16 och därmed mandatet för att utföra och fo¡-a
upp samtliga åtaganden kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret.
Den fortsatta rapporten utgår från att utbildningsförvaltningen hade ansvaret för det
kommunaia aktivitetsansvaret under zor5 även fast detta inte är formellt klarlagt, samt
att det är oklart vart det formella ansvaret återfanns under första halvåret zot6.

2.7.

I{ontrolbnäl t - Doku:rrl.erttero,de rutíner, ríktlínj er, hø:ndlíng s4tluner s o;lr.t o;r.su ar sfrr delníng

2.1.1.

Iakttagelser

Sedan lagstiftningen infördes r januari zor5 rörande det kommunala aktivitetsansvaret

har det inte funnits dokumenterade rutiner, riktlinjer, handlingsplaner respektive en beslutad, nerskriven ansvarsfördelning i Lysekils kommun. Därutöver finns inga mål, indikatorer, aktiviteter eller mätetal specifikt knutna till det kommunala aktivitetsansvaret i
Lysekils kommun. Vare sig under zor5 eller forsta halvåret zot6.
Dessförinnan, d.v.s. inom ramen det kommunala informationsansvaret, har det genom
tjänstemannainitiativ funnits en grupp med representanter från socialtjänst, utbildningsförvaltning och arbetsmarknadsenhet inom kommunen samt representant för Arbetsförmedling som träffats 3-4 gånger per termin och arbetat med informationsansvaret. MedIemmarna i gruppen har inte haft något formellt mandat från ledning och inga uttalade
ansvarsområden respektive resurser. I november 2oL4 skickade sammankaliande i gruppen ett mejl till dåvarande t f förvaltningschef för utbildningsförvaltningen för att påtala
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behovet av formella beslut för att kunna uppfylla lagkraven fr.o.m. r januari 2o1S. I den
mailkonversation vi tagit del av tog också t f förualtningschef för utbildningsförvaltningen
på sig ansvaret för att kalla tili möte med berörda chefer. Inför införandet av det kommunaia aktivitetsansvaret avslutar även den s.k. KlA-gruppen sitL arbete eftersom gruppens
deltagare ansåg att organisationen, d.v.s. Lysekiis kommun, vid den tiden inte levde upp
till de krav som skulle implementeras via det kommunala aktivitetsansvaret och att en
formellt beslutad förändring behövde ske.

Enligt uppgift från genomförd intervju kom aldrig något möte till stånd och processen
avstannade fram till dess att rektor för Campus Väst skrev den tidigare omnämnda tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen skrevs i augusti zor5 för att återigen påtala behovet avbeslut kring resurser och organisation för att kunna uppSrlla det lagstadgade åtagandet i
Lysekils kommun. ¡-änsteskrivelsen mynnade som sagt inte ut i något politiskt beslut.
Däremot uppges i intervjuerna att 3oo tkr (per helår) avsattes i budget zot6 för en haivtidstjänst samt att Arbetsmarknadsenheten har ansvarat för rekryteringsprocessen av
handläggningstjänsten. Ansvarig handläggare återfinns organisatoriskt under Arbetsmarknadsenheten men enligt uppgift från de genomförda intervjuerna har det alitså inte
tagits ett formellt beslut kring organisatorisk placering av det kommunala aktivitetsansvaret.

utifrån respektive uppdrag under zor5 och första halvåret zot6, d.v.s. insatser mot unga har genomförts trots att KAA-verksamheten inte varit igång. r januari zo16 började också DUAöverenskommelsens arbete i Lysekils kommun. Målgruppen för detta samverkansarbete,
vars övergripande sy{te är att sänka ungdomsarbetslösheten, är bredare än målgruppen
för det kommunala aktivitetsansvaret (åldersspannet är ungdomar t6-24 år). Framöver
finns möjligheter att den samverkansorganisation som startat genom det s.k. Arbetsmarknadstorget kan vara en del i arbetet för att uppfirlla kommunens åtagande kopplat till
det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsmarknadstorget innebär att personal från Arbetsmarknadsenheten, socialtjänst, vuxenutbildning och Arbetsförmedling träffas kontinuerligt för att planera och koordinera insatser riktade mot målgruppen, tillsammans
med ungdomarna. Tanken är att via befintliga strukturer i de samverkande organisationerna nyttja befintligt utbud för att skapa individuella planer som ska hjälpa ungdomarna
mot egen försörjning via arbete eller studier.+ Detta innebär dock att ett beslut behöver tas
som förtydligar KAA-målgruppen som en undergrupp inom Arbetsmarknadstorgs fokus-

I

de genomförda intervjuerna betonas att linjeverksamheterna fortsatt agera

område.

I DUA-överenskommelsen finns också uppsatta mål som har en koppling till det kommunala aktivitetsansvaret:
Ungdomsarbetslösheten var B,B procent i oktober zor5 och antas öka till 9,8 procent i oktober zo16 (beroende på att fler ungdomar som tidigare inte har omfattats
av Arbetsförmedlingens insatser ska skrivas in och registreras som arbetssökande
på Arbetsförmedlingen) för att därefter minska till 9,3 procent i oktober zorT och
minska ytterligare till 8,3 procent i oktober zor8

a Dokument

som benämns "Bilaga 3- Verksamhet i samverkan och insatser med särskild anledning

av DUA", s.

'1.
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Öka andelen av unga som fullföljer och tar examen från treårig gymnasieutbildning från nuvarande 65,9 procent läsåret zot4l2or; till 67 procent läsåret
2oLSl2oL6, 68 procentläsåret zotífzorT och 7o procentläsåret zotT/zot9

Minska antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd från nuvarande 8r personer (under perioden t/t-gtlto-zorS) till 70 personer (under perioden t/t-gtltozot6),6o personer (under perioden tlr-gtlto-zor7) och till 5o personer (under
perioden r/ r-gtl to-2o18)5
Utöver att åldersspannet är annorlunda definierat i DUA-överenskommelsen i jämförelse
med det kommunala aktivitetsansvaret är det dock också viktigt att beakta att det enligt
DUA-överenskommelsen inte finns en tillförlitlig statistik rörande de ungdomar som inte
återfinns hos någon myndighet. D.v.s. de ungdomar som inte har fyllt zo år och vare sig
studerar, uppbär försörjningsstöd eller återfinns som registrerade arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.6

2.7.2.

Bedömninq

Det har saknats handlingsplaner för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret på
enhetsnivå och på individuell nivå, såväl under 2015 som första halvåret zot6. Detta ser vi
bl.a. som en följd av att det inte fattats något ledningsbeslut rörande organisatorisk hemvist för det kommunala aktivitetsansvaret och att roller- och ansvarsfördelning under
zor5 och första halvåret zo16 därigenom varit oklar. Avsaknaden av individuella handlingsplaner har även medfört att det inte gjorts någon uppföljning av individernas utveckling (d.v.s. de individer som haft någon typ av insats via linjeverksamheterna) och mäta
verksamheternas resultat utifrån det övergripande målet för allKAA-verksamhet, d.v.s.
återgång till skola.

Vi ser därutöver avsaknaden av dokumenterad, strukturerad, uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret som en brist i det löpande och kontinuerliga arbetet.
Vi anser att också avsaknaden av ett skriftligt samverkansavtal mellan utbildnings- och
socialförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning som en ytterligare komplicerande
faktor när det gäller tydlighet i roller och ansvarsfördelning.
Genom de allmänna råden från Skolverket finns stöd för kommunen i att utveckla och
systematisera arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.
Sammantaget är vår bedömning att kontrollmål r inte är uppfyllt.

z.z.

Kontrollrn&l z- TíIlräcklíga resturser

2.2.7. Iakttagelser
I intervjuerna har det framkommit att det i Lysekils kommun under zor5 inte fanns några
extra budgetanslag för personella resurser samt insatser kopplat till arbetet med det
kommunala aktivitetsansvaret.

5

Lokal överenskommelse mellan Lysekils kommun och Arbetsfórmedlingen avseende samverkan
for att minska ungdomsarbetslösheten, s. 1.
6lbid, s. 2.
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Inför zo16 beslutade, enligt uppgift från genomförd intervju, kommunchef i samråd med
de två förvaltningscheferna för utbildnings- och socialförvaltningarna att 3oo tkr skulle
avsättas för en halvtidstjänst. Detta är också den summa som återfinns i den tidigare citerade tjänsteskrivelsen (som skrevs i augusti zor5). I en av de genomförda intervjuerna
uppges bakgrunden till det satta beloppet som en dialog med jämförbara kommuner rörande vilka personella resurser dessa kommuner lagt på förverkligande av kommunens
åtaganden kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret. Därutöver har det funnits en
dialog med representant för den s.k. KIA-gruppen kopplat till rimiighet i personalomfattning.

Utifrån dessa uppgifter påbörjade chefen för Arbetsmarknadsenheten en rekrytering av en
halvtidstjänst med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret. Rekryteringen drog dock
ut på tiden, det var svårt att identifiera lämpliga kandidater och därför skapades istället en
heltidstjänst där ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret (à 5o procent) kombinerades med ett annat ansvarsområde inom öwiga uppdrag hos Arbetsmarknadsenheten.
Därefter har kommunen kunnat rekrytera en person som påbörjat sin tjänst under augusti
zot6.

till

tkr. Fr.a. är det otydligt om det
handlar om tillskott av medel från kommunsþrelsen eller om varje förvaltning (d.v.s. utbildningsförvaltning, socialförvaltning och kommunstyrelsens förvaltning) ska omfördela
sin andel à roo tkr vardera inom befintlig ram.
Det finns dock ett par frågetecken kopplat

dessa 3oo

Utöver resurserna som läggs för att finansiera halvtidstjänsten har inga ytterligare medel
avsatts för att bekosta särskilda insatser/aktiviteter eller potentiella kostnader relaterade
till deltagarna (såsom arbetskläder eller busskort under praktik). Istäilet förs det i de genomförda intervjuerna fram att tanken är att nyttja befintliga verksamheter och att förhoppningen är att arbetsplatsförlagd praktik ska vara en viktig del i insatserna.

Utifrån ati riet för'st zoi6 fanns avsaiia nrer:lel sanii att reì<r-yteringerr dragii ut på ti,J.en har
det varit en lång period utan personella resurser för att uppfylla åtagandena kopplade till
det kommunala aktivitetsansvaret i Lysekils kommun. Som konstaterades under
kontroilmål r är det inte samma sak som att inga ungdomar i målgruppen haft insatser.
Dock konstaterar en annan respondent att det operativt varit ett glapp på r,S år och att
kommunen inte har arbetat med alla ungdomar som faller inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret och därutöver inte utfört övriga åtaganden.

2.2.2.

Bedömning

Vi konstaterar att det inte fanns någon budget för det kommunala aktivitetsansvaret zot5
samt att det finns frågetecken kring huruvida den i intervjuerna uttalade budgeten på 3oo
tkr kommer från tillskott eller omfördelningar inom befintlig ram hos berörda förvaltningar.
Huruvida de avsatta medlen är tillräckliga för att bedriva det kommunala aktivitetsansvaret i linje med lagens uppställda krav och skoiverkets allmänna råd är svårt att bedöma
eftersom verksamheten inte är uppstartad ännu. Däremot är det vår bedömning att det är
av stor vilit att utvärdera detta framöver, inklusive en uppföljning av huruvida det tänkta
nyttjandet av befintliga insatser är tillräckligt för att nå avsedda effekter med arbetet
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(d.v.s. återgång till skola för målgruppen). Eller om det krävs ytterligare ekonomiska resurser för att kunna tillhandahålla lämpliga individuellt inpassade insatser.

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

2.5.

Kontrolbnö/ g- Kartläggníng ochregísterhilUníng

2.5.1. Iakttagelser
Sedan sommaren zor5 ska kommunen redovisa statistik kopplat

till det kommunala akti-

vitetsansvaret till Statistiska Centralbyrån, SCB. Syftet med att samla in statistiken är att
få en ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.z Det
ska göras två gånger per år. Inför insamlingen av information skickar SCB ut mallar i Excel till kommunen.
Samtliga genomförda intervjuer bekräftar att Lysekils kommun inte har rapporterat in de
efterfrågade uppgifterna kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret till SCB under
zor5 eller forsta halvan av zo16.
Den 18 augusti zor5 skickade SCB/Skolverket ett mejl till rektor för Campus Väst med
anledning av att inrapportering av de efterfrågade statistiska uppgifterna saknades. Detta
var också en av anledningarna till att den tidigare påtalade tjänsteskrivelsen skrevs z8
augusti 2ot1.

Fram t.o.m. första halvåret zo16 har inga uppgifter rapporterats in. Däremot har Skolverket bjudits in till Lysekils kommun för att förtydliga vilka uppgifter som behöver komma
in samt hur detta ska gå till. Tanken är att den ansvariga handläggaren (som startar sin
anställning i mitten av augusti zot6) ska ansvara for framtida statistikrapportering.
Det som har gjorts i Lysekils kommun under hösten zor5 är att en kartläggning kring
DUA:s målgrupp har tagits fram som en del av förberedelserna inför arbetet med DUAöverenskommelsen. Som tidigare förts fram står det dock i överenskommelsen att inga
fullt tillförlitliga siffror finns i dagsläget (överenskommelsen är daterad zot 5-rz-r7) "pä
antalet unga 16-zo år som inte arbetar eller studerar".s I samma stycke står också att ett
antagande är att det endast handlar om ett fåtal unga som myndigheterna inte har koll på.

Bnligt de genomförda intervjuerna med representanter för utbildningsförvaltningen anses
att forvaltningen har god koll på de ungdomar som slutar nian och inte kommer in på nationella program,liksom drop-outs. Utbildningsförvaltningen presenterar också statistik
kopplat till sina ansvarsområden till utbildningsnämnden med jämna mellanrum. Historiskt har det också gjorts någon eller några avstämningar med representanter för t.ex.
skola (IM) och socialtjänst för att se vilka ungdomar som inte fanns inskrivna hos någon
myndighet och som inte hade någon sysselsättning. Men det avstämningsarbetet har inte
följt någon definierad struktur och har inte heller skett med en kontinuitet. När den sen7

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/om-skolverkets-statistik/vad-hander-kringstatistiken/uppfoljning-av-kommunernas-aktivitetsansvar-1 .229137 (avläst 2016-08-22)
I Lokal överenskommelse mellan Lysekils kommun och Arbetsförmedlingen avseende samverkan
för att minska ungdomsarbetslösheten, s. 2.
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aste avstämningen gjordes mellan skola och socialtjänst är enligt genomförd

intervju

oklart.

2.5.2.

Bedömning

Enligt skollagen ska kommunen löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska också föra register över ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.
För att klara dessa uppgifter måste den grupp som omfattas av ansvaret identifieras. Det
innebär att information måste hämtas från flera olika källor. Givet att det saknas en inrapportering av statistik finns heller ingen systematik i inhämtande av information och
liten kontroll över målgruppen. Därutöver har det under zor5 och första halvåret av zot6
inte funnits någon uppföljning av måigruppen och det kommunala aktivitetsansvaret. Det
faktum att Lysekil är en liten kommun kan måhända underlätta den generella bilden inom
linjeverksamheterna på vilka ungdomar det handlar om. Vår bedömning är likväl att det
finns en stor risk att personer inom målgruppen inte identifieras eftersom det saknas en
beslutad rutin för hur kartläggning och registerhållning av målgruppen ska gå tiil och hur
ofta denna information ska uppdateras.

Vi anser att ett arbete med att ta fram rutiner och processkarta för kontinuerlig kartläggning och registerhållning behöver påbörjas snarast möjligt för att säkerställa att inga unga
hamnar mellan stolarna. I detta arbete kan den kartläggning som gjordes inom DUAöverenskommelsens framtagande vara en informationskälla.
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppnått.

2.4.

KontrolllnäI 4- Konto,kt rnedurr.gdornan'n.&

2.4.1.

Iakttagelser
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i den s.k. KlA-gruppen tog kontakt med ungdomar som återfanns inom målgruppen. Utifrån att det saknades resurser och beslutade uppdrag från ledningsnivå avstannade detta
arbete innan eorS (då det kommunala informationsansvaret blev det kommunala aktivitetsansvaret).

Under zor5 och första halvåret zo16 har ingen uttalad kontakt kopplad till det kommunala aktivitetsansvaret tagits. De ungdomar som återfinns inom målgruppen för det
kommunala aktivitetsansvaret och som har haft kontakt med kommunen (skola, socialtjänst eller arbetsmarknadsenheten) har alltså haft den kontakten utifrån andra aspekter
än det kommunala aktivitetsansvaret.
Det har under denna period inte funnits några personella resurser på plats med uttalat
ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret. Ingen KAA-ansvarig har därtör tagit kontakt
med de aktueila ungdomarna via exempeivis telefon, brev, sociala medier eller genom
möte. Ingen ansvarig person har heller informerat ungdomarna inom målgruppen vad
som kan erþudas inom ramen för KAA. Det betyder också att de ungdomar som faller
inom det kommunala aktivitetsansvaret inte haft en aktiv, individueli planering i enlighet
med de uppsatta lagstadgade kraven. Däremot har, som tidigare påtaiats, insatser gjorts i
linjeverksamheterna utifrån linjeverksamheternas respektive uppdrag. Därutöver har troSeptember 2016
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Iigen unga inom målgruppen handlingsplaner och insatser hos andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen.
Givet att det saknats personella resurser (först p.g.a. avsaknad av budget under zor5 och
därefter p.g.a. att halvtidstjänsten ej blivit tillsatt under första halvåret av 2016) har det
inte skett något strukturerat, förebyggande arbete explicit kopplat till KAA under zor5
respektive första halvåret 2016.

Vid sökning genomförd zo16-o8-zz återfinns därutöver ingen information om det kommunala aktivitetsansvaret på kommunens hemsida. Vare sig övergripande information,
information om utbud eiler kontaktuppgifter till ansvarig handläggare återfinns på hemsidan. Vi har heller inte tagit del av någon skriftlig information rörande det kommunala
aktivitetsansvaret (exempelvis en tryckt broschyr riktad mot målgrupp eller föräldrar).

2.4.2.

Bedömning

Vi konstaterar att inga kontakter har tagits av kommunen utifrån det kommunala aktivitetsansvaret under zot5 och första halvåret 2ot6. Det är därutöver svårt att som ungdom
hitta information om vad det kommunala aktivitetsansvaret innebär, vilka rättigheter
man som ungdom har, samt vilken typ av insatser kommuner erbjuder. Av detta följer
även att inga individuella planeringar gjorts kopplat till KAA under samma period vilket
medför en ökad risk för passivisering.
Sammantaget är vår bedömning att risken för mörkertal och ökad passivisering inom
måigruppen är stora och att det är viktigt att kommunsþnelsens förvaltning fortsättningsvis aktir,t arbetar för att ta strukturerad kontakt utifrån beslutade rutiner och riktlinjer
och en förtydiigad ansvarsfördelning, samt för att säkerställa individuella handlingsplaner
för målgruppen. Därutöver behöver information om KAA övergripande samt i Lysekils
kommun kommuniceras ut så att målgruppen respektive vårdnadshavare har en möjlighet
att veta vilken hjälp personer inom målgruppen är berättigad till.
Vår bedömning är att kontrolimålet inte är uppfi'lÌt.

2.5.

Kontrollrn&l S- fíIlîredsställonde sarrtuerkø:n internt och externt

2.5.1.

Iakttagelser

Under zor5 och första halvan av zo16 fanns inget samverkansforum, vare sig internt eller
med externa parter, som uteslutande behandlar det kommunala aktivitetsansvaret. Däremot kan ungdomar inom målgruppen lyftas inom ramen förArbetsmarknadstorg som
omfattar kommunala tjänstemän från skola, socialtjänst och Arbetsmarknadsenhet samt
Arbetsförmedling. Den primära målgruppen för Arbetsmarknadstorg är dock de personer
som omfattas av DUA-överenskommelsen (d.v.s. ungdomar upp till z4âr).Arbetsmarknadstorg startade i januari zot6.
Därutöver finns också ett samverkansforum (Lokal Ledningsgrupp för samverkan) med
ovanstående parter plus Primärvård/vårdcentraler, Psykiatri, Samordningsförbundet,
Folkhälsa och integration. I detta forum är det också möjligt att ly{ta diskussioner kring
ungdomar, men även andra målgrupper tas upp.
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Före zor5 fanns den s.k. KlA-gruppen som hade det kommunala informationsansvaret i
fokus. Den gruppen var tjänstemannainitierad och saknade formella ansvarsområden och
budgetmässiga resurser. Gruppen löstes upp inför införandet av det kommunala aktivitetsansvaret.
Det fanns under zor5 och första halvan av 2cl6 inga interna samverkansavtal kopplat tili
det kommunala aktivitetsansvaret och i intervjuer framkommer otydiigheter. Exempelvis
givet det faktum att det inte finns något dokumenterat ledningsbeslut kring organisation
av KAA, viiket medfört frågetecken kring ansvar, roller och befogenheter.
Det finns heller ingen överenskommen struktur för vem som ska tillhandahåila vad rörande de uppgifter som behövs för statistikrapporteringen till SCB.
Det finns heller inga externa samverkansavtal kopplat

2.5.2.

till KAA.

Bedömning

Vi anser att det behöver tas fram samverkansavtal för att säkerställa en god samverkan,
såväl internt som externt. Detta för att tydliggöra roller och ansvar kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret. I linje med detta behöver även ledningsbeslut fattas för att det
ska bli tydligt för alla parter vilken del av organisationen som är huvudman för KAA.
Det behöver också finnas ett uttalat samverkansforum för KAA. Det är möjligt att införliva
detta i ett existerande forum, såsom Arbetsmarknadstorg, men för att det ska bli framgångsrikt är det vår bedömning att detta behöver finnas tydligt beskrivet i ett samverkansavtal.

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

2.6.

Kontrolbn&L6- Tydlíghet i erbjudna ínsø,t-

ser/ùtgärder

2.6.t.

Iakttagelser

Som förts fram under kontrollmål 4 är det inte tydligt vad som erbjuds ungdomarna. Under zor5 och första halvåret zo16 har det inte funnits någon regelrätt verksamhet kopplat
till det kommunala aktivitetsansvaret i Lysekil. I intervjuerna framkommer istället en bild
av att linjeverksamheterna bedrivit ordinarie verksamhet mot de delar av målgruppen
som respektive förvaltning kommit i kontakt med. Dock inte genom en individuell handlingsplan i enlighet med KAA:s krav. Risk finns också för att linjeverksamheterna inte nått
alla ungdomar som ryms inom KAA:s målgrupp.

Ingen processkarta fìnns därmed framtagen för att beskriva processen för ungdomen när
han eller hon har insatser/åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Det finns inte
heller någon officielÌ metodik.

Under zor5 och första halvan av zot6 fanns heller ingen dokumentationsmall eftersom
inga individuellt anpassade handlingsplaner genomfördes. Det betyder också att ingen
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resultatuppföljning kopplat till insatser gjorts, för att se vilka insatser som hade bäst effekt på det övergripande målet (att ungdomarna återgår i studier).
Inga individers process följdes upp genom exempelvis enkätmätning vid ingång, uppföljning och utgång från insatserna/åtgärderna.
Av detta följer också att tidsramarna är oklara (hur länge en ungdom kan ha insatser/åtgärder inom ramen för det kommunaia aktivitetsansvaret).
Under 2o1S fanns inga budgetmässiga medel eller uttalat ansvar kopplat till KAA. Under
första halvåret zo16 har det funnits budgetmedel (Boo tkr för en halr,tidstjänst) men ingen rekrytering var slutförd.

Utifrån vad som framkommit i de genomförda intervjuerna är tanken framöver att i första
hand nyttja de insatser lätgfuder som finns genom de existerande verksamheterna (främst
inom utbildningsförvaltningen och inom Arbetsmarknadsenheten).

2.6.2.

Bedömning

Vi konstaterar att Lysekils kommun inte erþöd individuellt anpassade insatser inom det
kommunala aktivitetsansvaret under zors och första halvan av zot6.
Framöver är det av stor vikt att sammanställa och kommunicera de insatser/åtgärder som
kan erbjudas i olika forum (via exempelvis kommunens hemsida och skriftlig broschy'r),
samt er$uda individuellt anpassade insatser. Därutöver behövs en processkarta tas fram
som beskriver verksamhetens olika steg (samt vilka tidsaspekter som är beslutade). Vidare behöver det fattas beslut om implementering av evidensbaserade metoder. Därutöver
behöver beslut tas rörande att följa upp vilka insatser som når avsedd effekt, vilka resultat
verksamheten når på gruppnivå samt uppföljning av vilka effekter verksamheterna har på
individens process.
Vi bedömer att kontrolimålet inte är uppfyllt.

z.Z.

Kontrolbn&L7- Utu¿irderíng skerftr o,tt ídentífier a o ch &tg är da ftrb ättríng s otnr ã"den

2.7.1. Iakttagelser
Under zor5 och första halvåret zo16 skedde ingen samlad statistisk återkoppling rörande
det kommunala aktivitetsansvaret till utbildningsnämnd, socialnämnd eller kommunstyrelsen. Respektive verksamhetsområde har istället gjort sin uppföljning i linje med tilldelade ansvarsområden (såsom andel rg-åringar som slutför gymnasiet eller statistik kopplat till IM-programmen). Ingen verksamhet rapporterar utifrån uppgifter från de genomförda intervjuerna särskild statistik för målgruppen inom det kommunaia aktivitetsansvaret.
Som framkommit under tidigare kontrollmål har det inte utförts någon verksamhet under
uttalad KAA-flagg under zor5 och första halvåret zot6. Detta har olika skäl och får olika

konsekvenser. Kopplat till det sjunde kontrollmålet har det därigenom inte gjorts någon
utvärdering av verksamheterna och inga förbättringsområden har identifierats respektive
åtgärdats. Vare sig på individ- eller organisationsnivå.
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I samtliga intervjuer framkommer också att det finns en generell bild av att resultatuppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret är ett utvecklingsområde. I nuläget fÏnns
inga struliturer för att mäta effekterna av de framtida insatserna. Därigenom är det svårt
att

se

vad som ska finnas kvar och vad som behöver utvecklas.

2.2.2.

Bedömning

Givet informationen från de genomförda intervjuerna samt analysen av de tillhandahållna
dokumenten konstaterar vi dels att det inte utförts någon uttalad KAA-verksamhet under
zor5 och första halvan av zot6 samt att det saknats strukturer som möjliggör framtida
utvärdering för att identifiera och åtgärda förbättringsområden. Vi anser därmed att det
saknas en formell styrning av det kommunala aktiviletsansvaret.

Resultatuppföljning och utvärdering behöver ske av den framtida verksamheten, både på
aggregerad- och individnivå samt både på tjänstemannanivå och riktat mot ansvariga politiker (inldusive samlad statistisk uppföljning).
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfi'llt.
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S.

Reuisíonellbedörnníng

Vår samlade bedömning är att utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen inte
säkerställer att det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i eniighet med skollagens krav.
Vår bedömning grundar sig på slutsatser och bedömningar för respektive kontrollmål.

5.7.

ß:ekornrnerl.dø,tíoner

-

Kommunstyrelsen bör fastställa den organisatoriska hemvisten för det kommunala
aktivitetsansvaret för att tydliggöra ansvarsfördelning och mandat.

-

Kommunstyrelsen bör därutöver följa upp att det finns budgetmässiga förutsättningar
för att genomföra det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, d.v.s. inte bara personella resurser utan även budgetmässiga resurser för att kunna erþuda relevanta insatser.

-

Kommunstyrelsen bör likaså utveckla system för kartläggning, registerhållning och
uppföljning av målgruppen samt säkerställa att kvalitetssäkrad statistik rapporteras in
till Statistiska centralbyrån.

-

Kommunstyrelsen bör vidare säkerställa att ändamålsenlig dokumentation och fastställda rutiner och riktlinjer finns för det kommunala aktivitetsansvaret.

-

Kommunsþrelsen bör även säkerställa att det finns ett samverkansforum med direkt
bäring på det kommunala aktivitetsansvaret.

-

Kommunstyrelsen bör också ta fram skriftliga samverkansavtal med berörda interna
och externa parter för att tydliggöra rolier och reglera ansvarsförhållanden kopplat tiil
det kommunala aktivitetsansvaret.

-

Kommunstyrelsen bör därutöver sammanställa vilka insatser/åtgärder som kan erbjudas ungdomarna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.

-

Kommunstyrelsen bör även utreda vilka insatser/åtgärder som når önskad effekt på
individ- och gruppnivå.

-

Kommunstyrelsen bör även säkerställa en ändamålsenlig rapportering och analys till
utbildningsnämnd och kommunstyrelse avseende målgrupp, insatser och resultat för
att åstadkomma en formell styrning av det kommunala aktivitetsansvaret.

-

Kommunstyrelsen bör dessutom säkerställa att hänsyn tas till föreskrifter och allmänna råd från Skolverket.
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