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Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014
Sammanfattning
En kommitté i form av en delegation inrättas med uppdrag att
verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen
ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av
nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga
arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ
inom arbetsmarknadspolitiken. Uppdraget ska slutredovisas
senast den 28 februari 2018.
Behov av långsiktigt utvecklingsarbete
Den höga ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst
prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Regeringen
bedömer att framgång i kampen mot ungdomsarbetslösheten
förutsätter bred mobilisering och samverkan med bl.a. arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer.
Viktiga delar av arbetsmarknadspolitiken handlar om att
kunna erbjuda arbetslösa som behöver det olika former av subventionerade anställningar, som steg på vägen mot arbete utan
stöd. En viktig utgångspunkt i politiken är vidare att arbetsmarknadspolitiska insatser där arbete eller praktik kombineras
med studier bedöms öka möjligheterna för många arbetslösa,
inte minst ungdomar, att etablera sig på arbetsmarknaden.
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Kommunerna har i detta perspektiv en särskilt viktig roll att
spela. De är stora arbetsgivare, med möjligheter att anställa och
erbjuda praktik, samtidigt som de politiskt och administrativt
ansvarar för verksamheter av stor betydelse för många arbetssökande, bl.a. vuxenutbildningen.
I sammanhanget kan konstateras att kommunerna står inför
en omfattande generationsväxling. Många äldre, kompetenta
arbetstagare, inte minst i välfärdssektorn, lämnar yrkeslivet för
pension. Vakanserna som därigenom uppstår måste fyllas. Det
är angeläget att staten bidrar i denna process, så att generationsväxlingen kan ske på ett sådant sätt att kunskap och kompetens
kan föras vidare och kvaliteten kan värnas i verksamheterna,
samtidigt som en övergripande utveckling av arbetslivet i önskvärd riktning möjliggörs, t.ex. när det gäller jämställdhet och en
god arbetsmiljö.
Det är vidare viktigt att uppmärksamma kommunernas kontaktytor med och kunskap om det lokala näringslivet, det civila
samhället, regionala aktörer och statliga myndigheter på lokal
och regional nivå. Det är angeläget att dessa tas till vara i arbetet mot ungdomsarbetslösheten.
I år inleds en ny programperiod för Europeiska socialfonden.
En viktig utgångspunkt för det nationella socialfondsprogrammet är att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. En annan viktig utgångspunkt är att genom samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå
skapa förutsättningar för utveckling och tillämpning av nya
metoder som kan bidra till att öka sysselsättningen. Som en del
av programmet genomförs under 2014–2018 EU:s sysselsättningsinitiativ för unga. Det är angeläget att de möjligheter som
det nya socialfondsprogrammet skapar utnyttjas på bästa sätt.
Utbildningspolitikens utformning är också av stor betydelse
för arbetsmarknadspolitiken. Det gäller både allmänt och mer
specifikt, i förhållande till enskilda arbetsmarknadspolitiska
insatser. I genomförandet av politiken måste det säkerställas en
god samordning mellan arbetsmarknads- och utbildningspolitiken.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer regeringen att ett
långsiktigt utvecklingsarbete bör initieras för att skapa bättre
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förutsättningar för arbetsmarknadspolitiken att få genomslag på
lokal nivå. En delegation bör därför inrättas.
Uppdraget
En kommitté i form av en delegation inrättas med uppdrag att
verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen
ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av
nya samverkansformer. Arbetet ska utgå från både befintliga
arbetsmarknadspolitiska insatser och tillkommande initiativ
inom arbetsmarknadspolitiken. Skillnader i ungas sysselsättningsgrad mellan och inom regioner och kommuner ska uppmärksammas.
Delegationen ska särskilt verka för att kommunerna i sin
verksamhet använder sig av olika former av subventionerade
anställningar, t.ex. stöd för yrkesintroduktionsanställningar och
särskilt anställningsstöd. Delegationen ska också verka för att
fler unga arbetslösa utan fullgjord gymnasieutbildning ges möjlighet att kombinera arbete eller praktik och utbildning.
Inom ramen för sitt övergripande uppdrag ska delegationen
 föra en dialog med enskilda kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsmarknadens parter på det kommunala och landstingskommunala området, övriga centrala
parter på arbetsmarknaden, myndigheter, regionala aktörer
och andra om hur arbetsmarknadspolitiska insatser för unga
kan utvecklas och effektiviseras på lokal nivå,
 främja en sådan dialog mellan de olika aktörerna,
 inom det arbetsmarknadspolitiska området samla och sprida
kunskap och goda exempel om insatser och samverkansformer i arbetet mot ungdomsarbetslöshet,
 identifiera hinder och andra problem och brister i samverkan mellan staten och kommunerna vid genomförandet av
arbetsmarknadspolitiken,
 mot denna bakgrund, påtala eventuella behov av åtgärder
från regeringens sida, samt
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i sitt arbete särskilt uppmärksamma vikten av jämställdhet i
arbetslivet och beakta möjligheterna att motverka könsuppdelning på arbetsmarknaden.

Delegationen ska bedriva sitt arbete i nära dialog med Arbetsförmedlingen. Målet är att nya arbetsformer, för t.ex. samverkan, som utvecklas till följd av delegationens arbete ska kunna
integreras i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Delegationen ska också särskilt samråda med Rådet för europeiska
socialfonden i Sverige.
Delegationen bör i arbetet, där så är relevant, ta del av erfarenheter från den samverkan som äger rum mellan Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting, i syfte att utveckla och förbättra samverkan och samordningen i etableringsprocessen för vissa nyanlända.
Delegationen ska hålla sig informerad om pågående arbete
inom Regeringskansliet av betydelse för delegationens uppdrag,
såväl inom Arbetsmarknadsdepartementet som inom övriga
departement, i första hand Utbildningsdepartementet.
Delegationen ska till sig knyta en referensgrupp med företrädare för olika politiska partier.
Delegationen ska i sitt arbete också samråda med Nationella
delegationen (U2014:07) för lärande på arbetsplatserna inom
ramen för yrkesintroduktionsanställningar och Delegationen
(A2011:05) för jämställdhet i arbetslivet.
Varaktighet och redovisning av uppdraget
Delegationen ska arbeta t.o.m. den 28 februari 2018. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast detta datum. Delegationen ska också senast den 28 februari 2016 och den
28 februari 2017 lämna skriftliga redovisningar av sin
verksamhet. Därutöver ska delegationen löpande hålla
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) informerat
om hur arbetet fortskrider och påtala behov av åtgärder i
enlighet med sitt uppdrag.

5

(Arbetsmarknadsdepartementet)

