Samverkan om nyanlända
UPPSALA 16 MARS 2017

Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar

•
•
•
•
•

Överenskommelser i 287 kommuner
Framgångsfaktorer
Utmaningar
Identifierade hinder och problem
Påtalade behov av åtgärder

Varför samverkan
•
•
•
•
•

Individ
Arbetsmarknad
Arbetsförmedling
Kommun
Samhälle

Duas utökade uppdrag
Tilläggsdirektiv (A2014:06):
• Främja frivillig samverkan för att insatser för nyanländas, företrädesvis
nyanlända ungdomars, etablering i arbetslivet ska få större genomslag
på lokal nivå
• Ta fram modeller för hur samverkan kan fördjupas
• Stödja Arbetsförmedlingens och kommunernas arbete att pröva
sådana modeller i praktiken
• Besluta om statsbidrag i syfte att effektivisera nyanländas etablering i
arbetslivet
• Följa upp den utökade samverkan
Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända

Utgångspunkter för Duas arbete avseende nyanlända
• Frivilligt för kommunen
• Nyanlända som målgrupp – möjligt att lokalt utvidga målgruppen
• Nuvarande ansvarsfördelning och ordinarie resurser

• Gemensam mål- och problembild – lokala processer för att nå dit
• Kompetensförsörjningsperspektiv – involvera arbetsgivare
• Individen ska äga sin egen process
• Stort behov av utbildning

Modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering
1. Kartläggning och analys av de lokala
kompetensförsörjningsbehoven och målgruppens
sammansättning och behov
2. Beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas och
organiseras inklusive spår som ska leda till arbete
3.

Arbetsprocessen kring individerna

4. Samverkan om nyanlända unga

Del 1 – Kartläggning och analys
• Kartläggning av det lokala kompetensförsörjningsbehovet
– branscher, offentliga och privata, arbetsgivare, stora och små arbetsplatser, kort
och lång sikt, m.m.

• Kartläggning av målgrupperna
– ålder, kön, utbildningsbakgrund, kompetens

• Analys av arbetsmarknadens behov och målgruppens
sammansättning och behov
– hur behöver samverkan organiseras för att klara utmaningarna

• Vad saknas i nuvarande verksamhet?
– Vad kan göras effektivare? Hur kan arbetsgivare involveras? Vilka andra aktörer
behöver bidra? Vilken utbildning behövs?

Del 2 – Beskrivning av verksamheten
• Organisering av samverkan
–

Organisationsstruktur för samverkan (styrgrupper, arbetsgrupper, etc)

–

Vad respektive part bidrar med från ordinarie verksamhet (personal, lokaler, verksamhet)

–

Vilka övriga aktörer är aktuella att samarbeta med

–

Hälsofrämjande perspektiv, jämställdhetsperspektiv, individens ansvar

• Spår som leder till arbete
–

Vilka arbetsgivare medverkar i utformningen

–

vilken typ av utbildning ingår

–

Vilka spår är aktuella

–

Särskilt om vad som görs för lågutbildade nyanlända

• Uppföljning av verksamhet och individer

Spår som leder till arbete
• Säkerställa arbetsgivares kompetensförsörjning
och en effektiv väg till arbete för individen
• Spåren utformas i samarbete med arbetsgivare
och innehåller direkt anknytning till en arbetsplats
• Inga väntetider mellan insatser
• Insatserna ska avse behövliga kunskaper
– i svenska språket,
– i yrket,
– om svenska samhället, m.m.

• Modellen ska innehålla minst 3 spår
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Särskilda insatser för unga nyanlända 16-24 år som inte
fullföljt en gymnasieutbildning
Ny lagstiftning: unga nyanlända ska kunna få uppehållstillstånd
med längre giltighetstid under förutsättning att de bedriver
gymnasiestudier.
I överenskommelsen ska framgå hur parterna ska säkerställa att
målgruppen ges ändamålsenligt stöd för att:
• fullfölja en gymnasieutbildning,
• etablera sig på arbetsmarknaden inom 6 månader.

Överenskommelsen ska innehålla
•

Kommun/er och Arbetsförmedling primära parter
–

men även andra samverkansparter kan ingå. Arbetsgivare ska medverka.

•

Syfte: Att genom fördjupad samverkan enligt framtagen modell,
utifrån lokala behov, påskynda nyanländas etablering

•

Mål: Att långsiktigt korta etableringstiden till två år

•

Målgrupp A: Nyanlända individer över 20 år som ska etablera sig
på den svenska arbetsmarknaden.

•

Målgrupp B: Unga nyanlända 16-24 år som inte har
en fullföljd gymnasieutbildning.

•

Beskrivning av gemensam verksamhet inklusive spår, medverkande
arbetsgivare och utbildningsanordnare.
–

i bilaga till överenskommelsen om fördjupad samverkan

Statsbidrag 2017:01
Bidrag kan sökas för utarbetandet av en överenskommelse om
fördjupad samverkan enligt av Dua framtagen modell.
• Ansökan Dua tillhanda senast 30 september 2017
– Maxbelopp att söka baseras på antal kommunmottagna
– Ansökningar behandlas löpande och så länge medel återstår

• Överenskommelse och modell Dua tillhanda senast 31
december 2017

