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SYFTE
Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

MÅL
Målen i överenskommelsen är framtagna för att skapa förutsättningar för uppfyllande av
överenskommelsens syfte. Överenskommelsen har två mål:
1. Genom samverkan erbjuda målgruppen adekvat stöd för att ta sig vidare till
arbete eller studier.
Målindikatorer
Kvantitativ: Andelen unga inom målgruppen för överenskommelsen som avslutas till arbete och studier ska öka
jämfört med föregående år.
Kvalitativ: Bedömning av hur väl samverkan fungerar utifrån relevanta aspekter/på olika områden.
2. I samverkan utveckla och implementera nya arbetssätt, insatser och
processer där parterna identifierat att nuvarande verksamhet inte möter
målgruppens behov
Målindikator
Kvalitativ bedömning av utvecklade arbetssätt, insatser och processer i förhållande till överenskommelsens syfte.
Målen har utformats så att parterna dels ska kunna kvalitetssäkra befintlig samverkansverksamhet
genom att följa upp mål 1, dels utveckla ny samverkan då behov av det identifieras inom ramen
för mål 2.

MÅLGRUPP (bilaga 1)
Alla unga Malmöbor i åldern 16–29 år som varken arbetar eller studerar eller som är
undersysselsatta.
De grupper som samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad är inriktat på är:
• Unga 16–19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
• Unga 18–29 år som uppbär försörjningsstöd.
• Unga arbetslösa 16–29 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och där medverkan från
kommunen kan öka deras förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden eller fullfölja
studier.
• Unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar och saknar känd aktivitet.

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET (bilaga 2)
UngMalmö har utvecklats som den huvudsakliga plattformen/strukturen för det operativa
samverkansarbetet mellan överenskommelsens parter inom ramen för föregående
överenskommelse. Inom ramen för UngMalmö bedrivs samverkan, både kring individer och för
vidareutveckling av gemensamma processer, inom en rad områden.

UTVECKLING AV NY VERKSAMHET SOM SKA BEDRIVAS I
SAMVERKAN (bilaga 3)
Med utgångspunkt i den struktur för samverkan som byggts upp inom ramen för föregående
överenskommelse (se bilaga 2), och mot bakgrund av de lärdomar som gjorts, har ett antal
utvecklingsområden för den fortsatta samverkan identifierats.

DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING
En handlingsplan med konkreta målvärden, aktiviteter och uppföljningsbara indikatorer kopplade
till respektive mål tas fram gemensamt av parterna i början av varje verksamhetsår.
Handlingsplanen följs upp i slutet av varje verksamhetsår. Resultatet av uppföljningen ligger
sedan till grund för revideringen av bilagorna till överenskommelsen, eller vid behov
överenskommelsen som helhet.
Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden och
överföra denna information till Arbetsförmedlingen. EU:s Dataskyddsförordning (General Data
Protection Regulation), samt de svenska lagar som kompletterar den, ska iakttas vid all hantering
av personuppgifter.

ÖVERENSKOMMELSENS VARAKTIGHET
Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01 tills vidare. Bilagorna revideras årligen (se
Dokumentation och uppföljning) och hela överenskommelsen revideras vid behov.
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