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Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Missiv
Förslag till beslut gällande fördjupad samverkan om
nyanländas etablering på arbetsmarknaden
Beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att
-

påbörja arbetet med framtagande av ett underlag för överenskommelse med
Arbetsförmedlingen i Norra Sörmland gällande samverkan om nyanländas
etablering på arbetsmarknaden
ansöka om statsbidrag för utarbetande av underlaget för överenskommelsen

Ärendet
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att ge Dua (delegationen för unga till
arbete) ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan berörda aktörer som har
betydelse för nyanländas möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Där spelar
Arbetsförmedlingen och kommunerna en viktig roll och syftet är att insatser för
nyanländas etablering i arbetslivet ska få större genomslag på lokal nivå.
Dua har i samråd med några kommuner, Arbetsförmedlingen och SKL tagit fram
en modell för hur samverkan om nyanlända kan fördjupas. Modellen innehåller
gemensamma arbetsprocesser för parterna och olika spår till arbete och utbildning
för individerna. Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun beslutar om att
tillsammans med Arbetsförmedlingen Norra Sörmland arbeta fram
överenskommelser gällande respektive kommun om en fördjupad samverkan och
utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering på
arbetsmarknaden.
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Överenskommelserna som tecknas utgår från lokala behov i respektive kommun
men de insatser som identifieras i respektive lokalt spår kan komma nyanlända
boende och näringslivet i båda kommunerna till nytta.
En person utses att hålla samman detta arbete i båda kommunerna. Det är viktigt att
ha en ansvarig som driver på processen, dels under framtagandet av
överenskommelserna men också som framåt samordnar insatserna och kan hålla i
uppföljning kontinuerligt. Om beslut om detta tas har Arbetsförmedlingen Norra
Sörmland intentionen att tillhandahålla denna resurs.
Efter beslut är taget måste respektive kommun göra en egen ansökan om
statsbidrag för utarbetande av en överenskommelse om fördjupad samverkan då
statsbidraget utbetalas till kommunerna. Ansökan bör skickas in skyndsamt.
Pengarna som utbetalas kan exempelvis användas till workhops för
arbetsgivare/branscher lokalt eller med målgruppen.
Metodik, arbetsformer och innehållet i överenskommelserna kommer att arbetas
fram efter det att beslut om att göra detta tillsammans är taget och kommer att pågå
under sensommaren och hösten 2017. I underlaget för överenskommelserna ska
även redovisas ekonomiska konsekvenser av de insatser som föreslås ske i
samverkan.
Vid utarbetandet av överenskommelsen ska jämställdhets-, barnrätts- och
folkhälsoperspektiven särskilt beaktas.
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