TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

2015-05-28
1 (4)

Diarienummer
2015/GAN 0068 012
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Avsiktsförklaring att teckna en lokal
överenskommelse med Arbetsförmedlingen

Förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden att:
1. Tyresö kommun tecknar en avsiktsförklaring om att teckna
överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa ungdomar med
Arbetsförmedlingen.

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet
Regeringens arbete med att minska ungdomsarbetslösheten
Sveriges mål är att ha lägst ungdomsarbetslöshet i EU år 2020 och att ingen ung
person ska behöva vara arbetslös längre än 90 dagar.
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En av regeringens mest prioriterade uppgifter är att komma till rätta med den
höga ungdomsarbetslösheten. Av det skälet tillsatte regeringen i december 2014
en delegation som aktivt ska arbeta för att få till stånd samverkan mellan
kommuner och Arbetsförmedling, delegationen för unga till arbete. I de
kommundialoger som arbetsmarknadsministern genomfört framkom att
samverkan behöver struktur, men att det måste finnas möjligheter till lokala
lösningar. För att samverkan ska fungera måste det finnas en ömsesidig nytta
och förutsättningar för långsiktiga lösningar.
Regeringen har presenterat åtgärder i vårändringsbudgeten för att bekämpa
ungdomsarbetslösheten.
Delegationen för unga i arbete
Som nämns ovan ska delegationen aktivt arbeta för att få till stånd samverkan
mellan kommuner och Arbetsförmedling.
Utbildningskontrakt
Utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan individ,
Arbetsförmedlingen och kommunen. Inom utbildningskontrakten ska studier
bedrivas på del- eller heltid av en arbetslös ungdom mellan 20-24 år utan
gymnasieutbildning. Vid deltidsstudier ska det vara möjligt att kombinera med
arbete/praktik. Om kommunen ordnar arbete/praktik kan de få ersättning från
Arbetsförmedlingen upp till 11 000 kr/månad för arbete och 3 300
kronor/månad för praktik.
Traineejobb
Målgruppen är arbetslösa ungdomar 20-24 år med en gymnasieutbildning.
Ungdomen kombinerar 50 procent arbete med 50 procent studier i relevant
gymnasial yrkesutbildning. Arbete subventioneras i max ett år.
Yrkesutbildningen på gymnasial nivå ger möjlighet till studiemedel.
Kollektivavtal eller motsvarande är ett krav.
Det finns två olika typer av traineejobb. Ett för hela arbetsmarknaden där det
ska vara brisyrken som kräver en gymnasial yrkesutbildning. 50 procent av
lönekostnaden upp till en lön på 10 000 kronor/månad för halvtid
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subventioneras. Den andra avser traineejobb i välfärden där 85 procent av en
lön upp till 10 000 kronor/månad för halvtid och handledarstöd på 2 200
kr/månad subventioneras. Ett första steg är inom sjukvård, skola och
fritidshem.
Ytterligare förslag från regeringen är Utbyggt kunskapslyft med fler
utbildningsplatser, förbättrad matchning, tidigare insatser, tidigareläggande av
resurser i socialfondsprogrammet, högre studiebidrag m.m.

Arbetslösa ungdomar
Inskrivna arbetslösa ungdomar 16-24 år i mars 2015 som andel (%) av den
registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen är 8 procent i Stockholms län,
vilket är lägst i riket. I Tyresö är motsvarande andel 6,9 procent (165 personer),
vilket är 11:e lägst i länet.

Avsiktsförklaring
Enligt riktlinjer från delegationen för ungdomar i arbete ska kommuner som vill
teckna en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen börja arbetet genom
att skriva under en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska skrivas under före
30 juni 2015. Skälen till detta är:
- Processen kan påbörjas.
- Kommuner kan söka ett statsbidrag på 200 000 kronor för att arbeta
fram överenskommelsen enligt fastställda kriterier senast den 31
december 2015.
- Ta del av medel för ersättningar för arbete eller praktik i
utbildningskontrakten.

Lokal överenskommelse
Delegationen för unga i arbete har tagit fram en mall för hur den lokala
överenskommelsen ska se ut. Den ska lämnas in senast den 31 december 2015.
Det kommer som nämnts ovan finnas medel att söka för att utarbeta en lokal
överenskommelse, men det kommer också att finnas medel att söka för att
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genomföra insatser inom ramen för den lokala överenskommelsen.
Överenskommelsen ska innehålla:
Parter, syfte och mål
Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning
Målgruppen 16-24 åringar som varken studerar, arbetar eller är undersysselsatta
ska kartläggas utifrån olika parametrar och indikatorer. Målgruppens behov ska
också redovisas.
Redovisning av befintlig verksamhet
En inventering av befintlig verksamhet för målgruppen ska göras, både vad som
görs inom kommunen och Arbetsförmedlingen samt andra aktörer. Även
preventiva insatser som att förebygga skolavhopp och sommarjobbssatsningar
bör vara med i inventeringen. Frågor om vuxenutbildningen och
yrkesutbildningen kan behöva vara med.
Verksamhet i samverkan
Överenskommelsen ska omfatta frågan om hur samverkan för att uppnå
uppsatta mål ska bedrivas. En beskrivning bör finnas om organisering av
samverkan, ansvarsfördelning, budget, hur unga nås. Delar som bör
uppmärksammas är tidiga insatser, engagera näringslivet för att få fram praktik,
traineejobb m.m., åtgärder för att minska avhopp från gymnasiet, uppsökande
verksamhet.
Dokumentation och uppföljning
Överenskommelsens varaktighet och revidering

