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Syfte och övergripande mål
Överenskommelsen syftar till att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt
minska ungdomsarbetslösheten. Lysekils kommun och Arbetsförmedlingen kommer avsätta
gemensamma resurser för att jobba fram själva strukturen runt gemensamma arbetsformer och
metoder vilka kommer appliceras på olika målgrupper av unga beroende på behov. Det övergripande
målet är att förstärka och utveckla samordningsarbetet för att minska arbetslösheten och unga i
utanförskap.

Realistiska, uppföljningsbara och tidsbestämda mål


Ungdomsarbetslösheten var 8,8 % oktober 2015 och antas öka till 9,8 % * oktober 2016 och
därefter minska till 9,3 % oktober 2017 och minska ytterligare till 8,3 % oktober 2018.



Öka andelen av unga som fullföljer och tar examen från treårig gymnasieutbildning från
nuvarande 65,9 % läsåret 2014/15 till: 67 % läsåret 2015/16, 68 % läsåret 2016/17 och 70 %
läsåret 2017/18



Minska antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd från nuvarande 81 personer perioden
1/1- 31/10, 2015 till 70 personer perioden 1/1 – 31/10 2016, 60 personer perioden 1/1 –
31/10, 2017 och till 50 personer 1/1 – 31/10, 2018.

Uppföljning av ungdomsarbetslöshet efter oktober månad
* Tanken är att fler ungdomar som idag inte omfattas Arbetsförmedlingens insatser ska kunna skrivas
in och registreras som arbetssökande på Arbetsförmedling. Detta innebär att vi kommer att höja
ungdomsarbetslösheten initialt under 2016 när samverkansarbetet rullar på och vi når allt fler unga i
utanförskap.

Övriga delmål
 Öka antalet unga som återupptar icke avslutade grund- och gymnasiestudier.
 Skapa mer möjligheter till förstagångsjobb för målgruppen genom samverkan.
 Öka målgruppens kunskaper om arbetslivet och yrkesval.
 Öka och förbättra förutsättningarna till praktik och anpassade jobb för unga
funktionsnedsatta.
Målgrupp (bilaga 1)
Alla unga i åldern 16 till 24 som varken arbetar eller studerar, eller som är undersysselsatta i åldern
16-24 år uppskattas till 141 personer i oktober 2015.
Av dessa 141 unga som finns registrerade vid Arbetsförmedlingen i Lysekil utgör 65 personer ”öppet
arbetslösa eller sökande i program”, 54 personer ”sökande med förhinder” samt 22 personer
deltidsanställda med önskemål att arbeta heltid.
Här finns dock ett mörkertal och man vet inte vilka av de 57 timanställda unga vid Lysekils kommun
som ingår i de 22 deltidsanställda som finns anmälda som sökande vid Af eller de 41 unga under 25
år, boende i Lysekil, med beslut om aktivitetsersättning från försäkringskassan som kan ingå i de 54
personer som finns registrerade som sökande med förhinder vid Arbetsförmedlingen i Lysekil. Antalet
i åldersgruppen 20-24 år med ”okänd aktivitet” uppskattas till 24 personer, enligt UVAS som baseras
på registerdata från flera olika myndigheter.
Unga mantalsskrivna i Lysekil som deltar på IM-programmet var 97 personer i oktober 2015, enligt
uppgift från gymnasieadministrationen. Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är under uppbyggnad i
Lysekils kommun och det finns idag inga helt tillförlitliga siffror på antalet unga 16 – 20 år som inte
studerar eller arbetar. Man kan dock anta att det endast är ett fåtal unga som myndigheterna inte
alls har koll på. Dessa ungdomar kan även återfinnas inom socialtjänsten och hos
Arbetsförmedlingen.

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)
Kartläggning av befintlig verksamhet har gjorts i samverkan mellan Arbetsförmedlingen,
Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten och Vuxenutbildningen och Gullmarsgymnasiet.
Gällande insatser inom Vuxenutbildningen finns ett antal verksamheter som riktar sig mot att höja
utbildningsnivån och minska arbetslösheten. Det finns en vilja till ett utökat samarbete med
näringslivet, civilsamhället, branschorganisationer som tar sikt på kompetensförsörjningsbehovet.
Kommuns personalkontor har dock inte kunnat redovisa någon plan för den kompetens- och det
personalförsörjningsbehov som finns idag eller förväntas finnas inom de närmsta åren.

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan (bilaga 3)
Ett ”Arbetsmarknadstorg” med personal från kommunens arbetsmarknadsenhet, socialtjänst,
vuxenutbildning och arbetsförmedlingen inrättas och ska bedrivas i samverkan där såväl ungdomar,
personal, arbetsgivare och övriga intressenter kan mötas.
Genom samordning undviks parallella insatser, tidiga individuella insatser säkerställs till ungdomarna
för att förkorta arbetslöshetstiderna och motverka utanförskap. Även ungdomarna lyfter upp
behovet av en mötesplats. Arbetsmarknadstorg ska även fungera som ett nav för dialog kring
exempelvis framtida utbildningsinriktningar.

Vidare finns en lokal ledningsgrupp (LLG) bestående av chefer från lokala offentliga myndigheter.
Dessutom ingår Lysekils kommun i Samordningsförbundet Väst tillsammans med 7 andra kommuner,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Den lokala ledningsgruppen
kommer att utgöra DUA-överenskommelsens styrgrupp.
Dokumentation och uppföljning
Kommunen ansvarar för att löpande registrera deltagarens aktiviteter under placeringstiden och
överföra denna information till Arbetsförmedlingen. Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande
förordning, ska iakttas vid all hantering av personuppgifter.

Överenskommelsens varaktighet och revidering
Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2016-01-01 - 2018 -12-31.
Överenskommelsen revideras årligen.
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