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Missiv – Socioekonomisk analys av två insatser inom
Dua- överenskommelsen i Eskilstuna kommunUngdomstrainee och utbildningskontrakt

Förslag till beslut
1. Rapporten Socioekonomisk analys av två insatser inom Duaöverenskommelsen i Eskilstuna kommun- Ungdomstrainee och
utbildningskontrakt godkänns och förvaltningen ges i uppdrag att i det fortsatta
arbetet beakta de rekommendationer som lyfts fram i rapporten.

Ärendebeskrivning
Rapporten räknar på vad kostnaden och vinsten blir för samhället för två av
insatserna som finns inom ramen för den lokala Dua-överenskommelsen1 mellan
Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna avseende
ungdomsarbetslösheten. Kalkylerna bygger på schabloner utifrån
nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs beräkningar på vad ett
utanförskap för individer i åldersgruppen kostar, projektets kostnader samt
förväntat resultat. Uppdraget till rapporten kommer från Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämndens komplettering av verksamhetsplan (2015:75). En
uppföljning av den socioekonomiska analysen kommer att göras preliminärt under
slutet av 2017/början av 2018.
Prognosen för de två insatserna pekar på att insatsen ungdomstrainee beräknas gå
med samhällsekonomisk vinst efter tre år. För kommunen pekar det på ett positivt
resultat efter sex år. För utbildningskontrakt pekar också den samhällsekonomiska
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vinsten infinna sig efter tre år, och kommunen beräknas gå med vinst redan efter ett
år. Prognosen för utbildningskontrakt skulle dock behöva kompletteras med ett
antagande om att flera av de som blir klara med sina grundskolestudier även
fortsatt kommer behöva insatser för att komma ut i arbetslivet.
För att säkra prognosen ger rapporten några rekommendationer för det fortsatta
arbetet inom överenskommelsen. Det handlar dels om att sätta mål/förväntade
resultat för alla respektive insatser som finns inom Dua-överenskommelsen. Det
ger möjlighet till att följa insatsernas resultat, samt att kunna relatera resultaten till
det övergripande målet inom överenskommelsen om att minska arbetslösheten till
riksnivå år 2020. Rapporten rekommenderar även att det sätts delmål i de insatser
som är av mer förberedande karaktär t.ex. i form av antal som ska fullfölja
gymnasiestudier. Vidare pekar rapportens analys på att se över möjligheten till
samverkan med fler relevanta samhällsaktörer (som t.ex. Landstinget), integrera ett
lärande i arbetet med målgruppen utifrån målgruppens behov (medskapande),
möjligheten till att processkartlägga för att få tydliga roller och flöde mellan olika
insatser, samt göra riskanalys för att mininera risker t.ex. avhopp eller andra
identifierade risker.
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