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Information till kommuner
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utvecklar tillsammans med
Arbetsförmedlingen och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ett
verktyg för uppföljning av samverkan kring unga.

Bakgrund
Sedan årsskiftet 2014/2015 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utveckla sin
samverkan med kommuner för att minska ungdomsarbetslösheten och öka effekterna
av arbetsmarknadspolitiska insatser. Dua har i uppdrag att följa upp samverkan och
Arbetsförmedlingen ska vara dem behjälpliga. I de överenskommelser som tecknats
ingår att kommunen ska bidra med den information som behövs för att möjliggöra
uppföljning. Uppföljningen behövs på nationell nivå som underlag för regeringens
politik, och på lokal nivå för att synliggöra kommunernas, Arbetsförmedlingens och
det gemensamma arbetet kring unga.

Uppföljningens innehåll
Uppföljningen ska besvara fråga hur många unga som får vilken insats och vad denna
sedan resulterar i. Uppföljningen visar alltså antalet i olika insatser och inte vem som
får vilken insats; och på kommun, region och nationell nivå mfl. Olika jämförelser
kommer att göras möjliga.

Systemverktygets utformning
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att utveckla ett system för digital överföring av
information från kommunernas olika systemverktyg och Arbetsförmedlingens data till
en gemensam tjänst. Systemet ska tillgodose behovet av att på ett enkelt sätt följa upp
de insatser som görs inom Arbetsförmedlingens och kommunernas (lokala) samverkan
avseende unga och nyanlända utan att ytterligare arbete krävs av
handläggare/administratör på kommunen.
Under våren har Dua, Arbetsförmedlingen och SKL tillsammans med några
referenskommuner identifierat den information som kan samlas in (se bilaga.) För att
möjliggöra en hopslagning av information/data från olika kommuner och
Arbetsförmedlingen samt för att kunna redovisa den på ett meningsfullt sätt, har SKL,
Arbetsförmedlingen och Dua samt medverkande referenskommuner identifierat
kategorier som kommer att användas i statistikrapporterna (se bilaga).
Möten med olika leverantörer av kommuners verksamhetssystem har också hållits för
att säkerställa möjligheten att automatiskt föra över information från dessa.
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För att möjliggöra hopslagning av information behöver kommunen gå igenom
kommunens benämningar för olika aktiviteter och stämma av dessa mot de kategorier
som kommer att användas vid sammanslagningen av information. I de fall
kommunens insatser inte har samma benämning som det nationella systemet kommer
kommunens insatser att kopplas mot definitionerna i det nationella systemet.
Arbetsförmedlingen erbjuder stöd i detta arbete. Eftersom det är flera leverantörer av
verksamhetssystem till kommuner behöver ni lämna information om vilket/vilka
verksamhetssystem din kommun använder sig av.

Tidplan, pilotkommuner och kontaktuppgifter
Under september månad är målsättningen att börja testa tekniken för den automatiska
insamlingen av data/information från ett antal pilotkommuner. Om din kommun är
intresserad av att vara pilotkommun meddela detta till
informationssamverkan@arbetsformedlingen.se

Det behövs en kontaktperson per kommun; en person som har kunskap om de insatser
som finns i respektive kommuns verksamhetssystem inom relevant område.
Var vänlig lämna information om kontaktperson, och uppgift om vilket
verksamhetssystem ni använder senast den 1 september 2017 via webbformulär på
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadsysselsattning/ungassyssels
attning/verktygforstatistikuppfoljning.12742.html
Om ni har frågor så kontakta gärna SKL eller Arbetsförmedlingen enligt
kontaktuppgifterna nedan.
Från hösten 2017 kommer det att vara möjligt att koppla upp sig till det nationella
systemverktyget och ta del av data (utifrån de kommuner som är anslutna).
Vår målsättning är att alla kommuner ansluter sig till systemverktyget under hösten
2017.

Kostnad för anslutning till systemverktyg
I de fall det uppstår en utvecklingskostnad kan det finnas möjlighet för kommuner att
söka statsbidrag för att delfinansiera kommuners anslutning till systemverktyget. Mer
information kring statsbidrag kommer under hösten på Duas hemsida www.dua.se.
Kontaktpersoner:
SKL per.overberg@skl.se och annika.londono@skl.se
Arbetsförmedlingen informationssamverkan@arbetsformedlingen.se
Dua karin.hermanrud@regeringskansliet.se
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Bilaga: Definition och benämning av insatser.
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