BILAGA 3. UTVECKLING AV NY VERKSAMHET SOM SKA
BEDRIVAS I SAMVERKAN
Den 24 oktober 2018 genomförde Dua ungas styrgrupp en revideringsworkshop för att utvärdera
det samverkansarbete som bedrivits inom ramen för avtalet som upphör 2018-12-31. Syftet var
att fatta beslut om hur samverkansverksamheten ska bedrivas fortsättningsvis, samt identifiera
nya områden för samverkan där parterna identifierat att nuvarande verksamhet inte möter
målgruppens behov. Analysen baserade sig på den gemensamma kunskapen om målgruppen, hur
den befintliga samverkansverksamheten bedrivs i nuläget och vilka segment i målgruppen som
nås respektive inte nås av den.
Under workshopen identifierades att samverkansverksamheten behöver utvidgas och inkludera
fler aktörer och arenor för att möta fler segment av målgruppen och fylla fler behov, i syfte att
bygga upp en samverkan som har möjlighet att långsiktigt sänka arbetslösheten hos unga i
Malmö. Hur verksamheten ska bedrivas rent konkret och vilka aktörer som ska inkluderas
kommer att arbetas fram gemensamt av parterna i Dua-ungas styrgrupp och dokumenteras i en
handlingsplan.
Utvecklingsområden
Följande nya utvecklingsområden för samverkan identifierades:
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Utveckling av det uppsökande arbetet i samverkan med nya förvaltningar och avdelningar
inom Malmö Stad: kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, grundskoleförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen, förskoleförvaltningen, samtliga socialtjänstavdelningar samt
avdelningen social resurs.
Fördjupa samverkan med Region Skåne kring arbetet mot ohälsa.
Samverkanskulturen på Ung Malmö behöver utvecklas.
Samverkan kring vägledning och förebyggande insatser, exempelvis med
grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen, samtliga socialtjänstavdelningar samt
avdelningen social resurs.
Utveckla samverkan kring nyanlända för att ge dem möjlighet att fullfölja gymnasiet och att
etablera sig på arbetsmarknaden.

Utvidgning av målgruppen upp till 29 år
Från och med den 1 januari 2019 kommer den samverkan som bedrivs inom ramen för Dua att
omfatta alla unga Malmöbor i åldern 16–29 år som varken arbetar eller studerar eller som är
undersysselsatta. Detta innebär att målgruppen utvidgas till att också omfatta gruppen 25-29 år.
Parterna i överenskommelsen kommer under 2019 att utveckla processer och arbetssätt för att
möta den utvidgade målgruppens behov.

