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Bildningsnämnden

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen
Ärende
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ska främja statlig och
kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att
effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Dua verkar för att
arbetsmarknadspolitiska insatser får större genomslag på lokal nivå.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (okt -18).docx
Bilaga 1. Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering.pdf
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Bakgrund
Delegationen (Dua) för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag
att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya
samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i
arbetslivet.
Delegationens för unga och nyanlända till arbete verkar för att
arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större
genomslag på lokal nivå. Delegationen främjar statlig och kommunal
samverkan och utveckling av nya samverkansformer.
I Duas uppdrag ingår att föra dialog med, och främja dialog mellan: enskilda
kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), arbetsmarknadens
parter med flera om hur arbetsmarknadspolitiska insatser för unga och
nyanlända kan utvecklas och effektiviseras på lokal nivå.
Det främsta verktyget för att främja samverkan är lokala överenskommelser
mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.
Dua ska samla och sprida goda exempel på samverkansformer samt identifiera
hinder, problem och brister i samverkan mellan stat och kommun vid
genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. I arbetet ska Dua särskilt
uppmärksamma vikten av jämställdhet i arbetslivet och beakta möjligheterna
att motverka en könsuppdelad arbetsmarknad.
Arbetet ska bedrivas i nära dialog med Arbetsförmedlingen. Målet är att nya
arbetsformer som utvecklas till följd av delegationens arbete ska kunna
integreras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Delegationen ska i
arbetet också särskilt samråda med Svenska ESF-rådet.1
Linköpings kommuns arbete med Dua
Linköpings kommun har sedan den 2018-03-01 en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen och Kinda kommun om fördjupad samverkan om
nyanländas etablering där tre jobbspår ingår. Överenskommelsen revideras
årligen. Se bilaga 1.
I Linköpings kommun finns en styrgrupp som består av chef för
Arbetsförmedlingen, skolchef för gymnasie- och vuxenutbildning, chef
avdelningen för arbetsmarknad och integration samt chef för avdelningen för
försörjningsinsatser på Socialförvaltningen.
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Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp där chef för Jobb och kunskapstorget är
sammankallande. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram en lokal
överenskommelse för unga.
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