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Sammanfattning

I Malmö finns sedan 1 november 2015 en lokal överenskommelse mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen som reglerar samverkan inom ramen för Delegationen för Unga till Arbete
(Dua). I början på 2018 utökades arbetet till att omfatta även nyanlända och en
överenskommelse som började gälla 2018-05-01 tecknades gällande samverkan för att påskynda
nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.
Överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering (Dua Nyanlända)
fastställs av kommunstyrelsen och harmonierar med de målområden som finns i den Strategiska
överenskommelsen mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen (SÖK). Överenskommelsen
löper tills vidare, men ska revideras årligen. Den nuvarande överenskommelsen ska revideras
2019-01-31.
Föreliggande förslag till reviderad överenskommelse har tagits fram av styrgruppen för Dua
Nyanlända och godkänts av den strategiska styrgruppen för den strategiska överenskommelsen
mellan Arbetsförmedlingen och Malmö Stad (SÖK). Den reviderade överenskommelsen gäller
fr.o.m. 2019-02-01 tillsvidare, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Nästa revidering
sker 2020-01-31.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska
behandla förslaget till reviderad överenskommelse i respektive nämnd. Beslut om godkännande
av den reviderade överenskommelsen fattas av kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden tillstyrker förslaget till reviderad överenskommelse om
fördjupad samverkan om nyanländas etablering mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen.
2.Arbetsmarknads- och socialförvaltningen skickar överenskommelsen till kommunstyrelsen för
beslut.
Beslutsunderlag
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samverkan om nyanländas etablering mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen
Överenskommelse DUA Nyanlända 20190201
Strategisk överenskommelse om samarbetet mellan Arbetsförmedlingen i Malmö och Malmö
stad version 1.1
Revideringsrapport Dua Nyanlända 2018

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-02-06
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-02-14
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-02-22
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

I Malmö finns sedan 1 november 2015 en lokal överenskommelse mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen som reglerar samverkan inom ramen för Delegationen för Unga till Arbete
(Dua). I början på 2018 utökades arbetet till att omfatta även nyanlända och en
överenskommelse som började gälla 2018-05-01 tecknades gällande samverkan för att påskynda
nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.
Överenskommelsen om fördjupad samverkan om nyanländas etablering (Dua Nyanlända)
fastställs av kommunstyrelsen och harmonierar med de målområden som finns i den Strategiska
överenskommelsen mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen (SÖK). Överenskommelsen
löper tills vidare, men ska revideras årligen. Den nuvarande överenskommelsen ska revideras
2019-01-31.
Föreliggande förslag till reviderad överenskommelse har tagits fram av styrgruppen för Dua
Nyanlända och godkänts av den strategiska styrgruppen för den strategiska överenskommelsen
mellan Arbetsförmedlingen och Malmö Stad (SÖK). Den reviderade överenskommelsen gäller
fr.o.m. 2019-02-01 tillsvidare, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Nästa revidering
sker 2020-01-31.
Dua-koordinatorn på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har skrivit en rapport,
Revideringsrapport Dua Nya 2018, som sammanfattar arbetet som hittills har bedrivits inom ramen
för överenskommelsen. Rapporten utgör ett underlag för denna revidering.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska
behandla förslaget till reviderad överenskommelse i respektive nämnd. Beslut om godkännande
av den reviderade överenskommelsen fattas av kommunstyrelsen.
Syfte och mål
Överenskommelsen syftar till att genom fördjupad samverkan enligt framtagen modell, påskynda
nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.
Det övergripande målet med överenskommelsen är att långsiktigt korta nyanländas etableringstid
till två år. Med etablering menas arbete med eller utan subvention och reguljära studier.
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Målgrupp
Överenskommelsen omfattar:
A. Nyanlända i upp till 36 månader efter beviljat uppehållstillstånd.
B. Unga nyanlända i åldern 16–24 år som behöver fullfölja en gymnasieutbildning.
Lokala mål
1. Etablera en myndighetsgemensam process för operativ samverkan och gemensamma
ställningstaganden riktat till målgruppen.
Detta ska leda till att:
- en högre andel än 2018 avslutar etableringen med arbete eller studier.
- de som inte avslutar etableringen med arbete eller studier i högre grad än 2018 är inskrivna som
arbetssökande i program, vilket minskar behovet av ekonomiskt bistånd.
- nyanlända utanför etableringen där behov av insatser identifieras, övergår i program med
aktivitetsstöd.
2. Starta minst tre jobbspår med sammanlagt minst 180 platser, där minst 50% av deltagarna
kommer från målgruppen för denna överenskommelse.
Befintlig samverkan inom området
En partsgemensam samverkan om målgruppen finns sedan tidigare dels i den lokala
överenskommelsen om etableringen, samt i den lokala överenskommelsen för att minska
ungdomsarbetslösheten. Denna samverkan ska inte ersätta befintliga strukturer eller
överenskommelser.
Gällande målgruppen unga nyanlända i åldern 16-24 år som behöver fullfölja en
gymnasieutbildning kommer insatser för målgruppen företrädesvis att planeras inom ramen för
den lokala överenskommelsen för att minska ungdomsarbetslösheten, men följas upp inom
ramen för föreliggande överenskommelse.
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