Diarienummer

Överenskommelse
om fördjupad samverkan om
nyanländas etablering
1. Parter



Malmö stad – 212000-1124
Arbetsförmedlingen – 202100-2114

2. Syfte
Att genom fördjupad samverkan enligt framtagen modell, påskynda
nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.

3. Mål
Övergripande mål

Att långsiktigt korta etableringstiden till två år1.
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.
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Med etablering menas arbete med eller utan subvention och reguljära studier
Upp till 36 månader efter det första uppehållstillståndet.
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2. Starta minst tre jobbspår med sammanlagt minst 180 platser, där minst
50% av deltagarna kommer från målgruppen för denna överenskommelse.

4. Målgrupp



Överenskommelsen gäller
A. Nyanlända2 som ska etablera sig på arbetsmarknaden.
B. unga nyanlända i åldern 16-24 år som behöver fullfölja en
gymnasieutbildning.

5. Lokal modell



Parterna åtar sig att arbeta enligt den i bilaga beskrivna modellen.
Beskrivningen av den lokalt anpassade modellen omfattar följande delar:
» En kartläggning och en analys av det lokala
kompetensförsörjningsbehovet
» En kartläggning och en analys av målgruppens sammansättning och
behov
» En beskrivning av hur verksamheten i samverkan ska bedrivas och
organiseras
» En beskrivning av de (minst tre) lokala spår som den lokala
modellen omfattar
» En beskrivning av hur kommunen och Arbetsförmedlingen
gemensamt avser att stödja de unga nyanlända som inte har en
fullföljd gymnasieutbildning i syfte att fullfölja en
gymnasieutbildning och att etablera sig på arbetsmarknaden.

6. Uppföljning
Parterna åtar sig att följa upp den fördjupade samverkan. Kommunen
ansvarar för att löpande registrera deltagarnas aktiviteter under tiden i
kommuninsats. Under förutsättning att det systemstöd för uppföljning av
unga som utvecklas av Arbetsförmedlingen i samverkan med SKL och Dua,
också kommer att omfatta målgruppen nyanlända, ges kommunerna
möjlighet att ansluta också de verksamhetssystem som då kan bli aktuella,
till det gemensamma systemet.
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7. Överenskommelsens varaktighet och
revidering



Överenskommelsen gäller

Fr.o.m. 2019-02-01
t.o.m. tillsvidare, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Överenskommelsen revideras årligen.

Nästa revidering sker 2020-01-31
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