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Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering
på arbetsmarknaden - processbeskrivning
Sedan 1 januari 2015 har kompetensnämnden en överenskommelse med Arbetsförmedlingen Järfälla - Upplands Bro om fördjupad samverkan kring unga 16-24 år,
med syfte att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet. En viktig del i den samverkan
är projektet UngKOMP som nu under våren 2018 ska implementeras och bli en del
av den ordinarie verksamheten. I februari 2017 gav regeringen Delegationen för
Unga till Arbete (DUA), ett utvidgat uppdrag att främja samverkan mellan olika aktörer som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjligheter att etablera sig i arbetslivet.
Ett intensivt arbete med att teckna en överenskommelse om fördjupad samverkan för
nyanländas etablering på arbetsmarknaden har präglat hösten 2017 för ett flertal chefer inom kompetensförvaltningen. Enhetschefen för Ung Vägledning har haft i uppdrag att samordna arbetet, i samverkan med Upplands-Bro kommun och den lokala
Arbetsförmedling.
DUA, som nu står för Delegationen Unga och Nyanlända till Arbete, har utarbetat en
modell för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen med syfte att effektivisera nyanländas etablering. DUA har även fördelat statsbidrag till kommuner
som valt att utveckla denna form av samverkan.
En central del av processen med att ta fram överenskommelsen har inneburit en omfattande kartläggning och analys av såväl de lokala kompetensförsörjningsbehoven
som målgruppens sammansättning och behov. Efter en samlad analys har Järfälla och
Upplands-Bro i samverkan med Arbetsförmedlingen tagit fram sju s.k. jobbspår med
SFI, yrkesstudier samt APL för nyanlända i etableringen. Kommunernas gymnasieskolor har beskrivit hur de avser att utveckla studiemöjligheterna för eleverna på
språkintroduktion, genom att erbjuda olika yrkesspår samt utöka antalet yrkesintroduktionsplatser.
Tidigt i processen med framtagandet av överenskommelsen insåg vi att många olika
professioner skulle behöva göras delaktiga i arbetet då det kräver mångfasetterad
kunskap. Vid en stor workshop på Arbetsförmedlingen i oktober med deltagare från
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Järfälla, Upplands-Bro och Af strukturerades det fortsatta arbetet och arbetsgrupper
tillsattes med olika deadlines för de ingående delarna. Det har varit en väldigt intensiv höst men vi nådde i mål och kunde den 19 december skicka in vår överenskommelse till DUA. Arbetet med att verkställa jobbspåren och yrkesspåren på språkintroduktion pågår nu för fullt och kommer kontinuerligt att utvecklas, följas upp, utvärderas och revideras. Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden längre
fram med information kring resultat och utfall.
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