Gemensam redovisning av
regeringsuppdrag
2019-03-20
1 (5)
Arbetsförmedlingen Dnr Af-2018/0054 3296
Skolverket Dnr 7.5.2-2019:440

Bilaga 3. Beslutsunderlag delområde 2 Lokala
samverkanspiloter
Inriktning 2, Gemensamt uppdrag att främja övergångar till studier. Stöd till
operativ samverkan för fler i studier
En förbättrad och fördjupad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna är en nyckel
för att få fler arbetslösa att påbörja studier i syfte att stärka sin kompetens och gångbarhet på
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har sedan 2017 en strategi för matchning till jobb genom
utbildning där samverkan med kommun, folkhögskolor och leverantörer pekas ut som ett särskilt
viktigt område.
Arbetsförmedlingen fick i maj 2018 tillsammans med Statens Skolverk (nedan Skolverket) ett
gemensamt uppdrag om att stödja och underlätta samverkan mellan på lokal nivå mellan kommuner
och Arbetsförmedlingen i syfte att få arbetslösa med utbildningsbehov påbörja reguljära studier (se
bilaga 1). Till uppdraget har respektive myndighet tillfogats 7,5 miljoner kronor i extra anslag.
Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet senast den 29 mars 2019. Skolverket och
Arbetsförmedlingen har i början av oktober tagit fram tre möjliga inriktningar att arbeta med. Detta
PM beskriver en av inriktningarna.
Nedan presenteras ett förslag på åtgärd i enlighet med det nya uppdraget i regleringsbrevet.

Förslag
Arbetsförmedlingen och Skolverket väljer ut 10-15 kommuner och Arbetsförmedlingsenheter som

Lokal förstärkning i 10-15 kommuner och Arbetsförmedlingsenheter
motsvarande två månaders heltidstjänster ska förstärka det operativa
samarbetet.

tillskjuts extra medel motsvarande 2 månadslöner, en heltidstjänst, i syfte att tillsammans med
respektive organisation arbeta förstärka det operativa arbetet för att realisera våra gemensamma
uppdrag och samverkansavtal.

Syfte och mål

Åtgärden förstärker realiserande av gemensamma åtagande mellan kommun och
Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingsenheten och kommunen beslutar utifrån lokala behov vilka frågor
och processer som ska prioriteras.
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Åtgärden görs för att förstärka realiserandet av gemensamma åtaganden mellan kommun och
arbetsförmedling. Syftet är att ge den lokala samverkan förutsättningar för att bygga upp strukturer
för den operativa samverkan. Åtgärden fungerar som pilotbaserat arbete och innehållet regleras inte i
förväg. Det är den enskilda Arbetsförmedlingsenheten och kommunen som avgör vilka frågor och
processer som ska prioriteras. Det är denna nivå som bestämmer ett gemensamt mål för åtgärden.
Arbetet ligger därefter till grund för utformning av goda exempel och utvärdering, något som
Skolverket och Arbetsförmedlingen står för.

Genomförande

Till åtgärden hör processledning och en genomförandepeng.
Verksamheten förväntas fortsätta i ordinarie linjearbete efter avslutad
finansiering.

Tidsutrymmet för genomförandet är begränsat då de extra medlen måste nyttjas under innevarande
verksamhetsår. Åtgärdens upplägg utgår därför från att det ska vara ett extra stöd för att
initiera/fördjupa den operativa samverkan. Verksamheten sker således inte inom ett särskilt projekt
och vid det finansiella slutdatumet avses verksamheten fortsätta i ordinarie linjearbete.
Urval av kommuner/Arbetsförmedlingsenheter
Arbetsförmedlingen och Skolverket ansvarar för urvalet av kommuner/Arbetsförmedlingsenheter.
Utgångspunkten är att i första hand välja ut piloter som idag inte har avsett särskilda resurser för
lokal operativ samverkan.
Urvalet görs med stöd av Arbetsförmedlingens regionsorganisation, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) och RegLab.
Stöd i processledning
Skolverket och Arbetsförmedlingen finansierar särskilt stöd för processledning i inledningen av
åtgärden. Stödet sker i form av upphandlad processledare som hjälper deltagande aktörer att utforma
hur de ska genomföra det fördjupade arbetet.
Ledning och styrning
Åtgärden ska ske inom ordinarie verksamhet och respektive kommun och arbetsförmedlingsenhet
utser lämplig chefsfunktion för ledning av genomförandet. Skolverket och Arbetsförmedlingen
nationellt styr inte genomförandet. Åtgärden bör vara kopplad till de principer/mål som finns
beslutade i gällande samverkansavtal såsom DUA-överenskommelser, lokala överenskommelser,
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lokala riktlinjer för studiestartsstödet eller andra överenskommelser som tar upp kommunens och
Arbetsförmedlingens arbete för att möta utbildningsbehovet hos arbetssökande.
Särskild personalresurs
De deltagande piloterna får resurser motsvarande en heltidstjänst för 2 månader. Syftet är att
använda dessa resurser för att utforma det gemensamma arbetssättet på operativ nivå för att förenkla
samarbetet. Personalresursen kan hämtas från kommunen eller från Arbetsförmedlingen.
Genomförandepeng
Utöver resurs för särskild personal får varje deltagande pilot en specifik genomförandepeng för att
täcka särskilda investeringar under perioden för åtgärden.
Arbetssätt
Deltagande piloter utformar arbetssättet själva utifrån rådande lokala förutsättningar. Arbetet ska
leda till att förenkla samarbetet och öka övergångarna till reguljära studier. Fokus ska vara på
insatser som förbättrar möjligheten att arbeta tillsammans. Exempel på åtgärder kan vara
-

Framtagande av arbetsprocess för hur arbetsförmedlare och studie- och
yrkesvägledare/studiedministratörer ska samarbeta kring rekrytering

-

Framtagande av arbetsprocess för trepartsmöten mellan arbetssökande, kommun och
arbetsförmedling

-

Framtagande av effektivare nyttjande av gemensamma vägledningsresurser

-

Framtagande av lokal process för överlämning av information och dokumentation mellan
Arbetsförmedlingen, myndighetens upphandlade aktörer och kommunen, utifrån rådande
sekretessregler.

Identifiering av hinder
Deltagande piloter har i uppgift att kontinuerligt identifiera och dokumentera hinder för samverkan
samt för att öka övergångarna till studier. Detta kommer användas för att återrapportera uppdraget
till regeringskansliet.

Utredning, uppföljning och utvärdering
Arbetsförmedlingen och Skolverket ansvarar tillsammans för att följa upp de framtagande
arbetssätten, hur dessa har utformats, vilket resultat de har fått och vilka hinder de har stött på.

Budget

Budget uppskattas till cirka 3,2 miljoner kronor varav Arbetsförmedlingen
ansvarar för cirka 2,3 miljoner kronor och Skolverket för cirka 900 tusen
kronor.
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Aktivitet
Särskild personalresurs
(faktureras från kommun)

Genomförandepeng

Per pilot
Per månad
- Lönekostnad 31 000 kr.
- OH-kostnad 14 260 kr.
Månadskostnad: 45 260 kr.
Totalkostnad (2 mån): 90 520 kr.
100 000 kr.

Processledning och
uppstartskostnad
(Skolverkets kostnad)
Utredning/uppföljning
(Skolverkets kostnad)
Totalt

50 000 kr.

Totalt (12 piloter)

1 086 240 kr.

1 200 000 kr.

750 000 kr.

150 000 kr.
3 186 240 kr.

19. Bättre samverkan för fler till studier
Statens Skolverk ska tillsammans med Arbetsförmedlingen stödja och underlätta samverkan mellan
kommuner och Arbetsförmedlingen på lokal nivå om övergång till studier i kommunal vuxenutbildning
och särskild utbildning för vuxna. Samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen kan till
exempel röra gemensam planering för individen, studiemotiverande insatser, tillgång till relevant
information och tillgång till relevanta stödåtgärder och vägledning. I uppdraget ingår också att se över
om det finns hinder för samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommuner och om möjligt föreslå
hur Arbetsförmedlingen och Skolverket kan minska dessa. Syftet med uppdraget är att främja fler
övergångar från arbetslöshet till studier inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna. En gemensam redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)
senast den 29 mars 2019.
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