Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga
till arbete (A 2014:06)

Dir.
2015:68

Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015
Utvidgning av uppdraget och förlängd tid för redovisning
Regeringen beslutade den 18 december 2014 kommittédirektiv
om större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot
ungdomsarbetslöshet på lokal nivå (dir. 2014:157). En
kommitté i form av en delegation inrättades med uppdraget att
verka för sådana insatser.
Uppdraget utvidgas och förtydligas nu på så sätt att delegationen även ska
 främja att lokala överenskommelser för att minska ungdomsarbetslösheten ingås mellan och genomförs av
kommuner och Arbetsförmedlingen,
 besluta om bidrag för att främja att lokala överenskommelser ingås och
 följa upp arbetet med de lokala överenskommelserna.
Uppdraget ska, med ändring av tidigare beslut, redovisas
senast den 31 mars 2016 och den 28 februari 2017 och slutredovisas senast den 28 februari 2018.
Regeringens politik för att öka ungdomars möjlighet att
etablera sig på arbetsmarknaden
En av regeringens viktigaste uppgifter är att varaktigt minska
arbetslösheten och öka sysselsättningen. Att vara arbetslös
under längre tid påverkar inte bara livsinkomsten, utan ökar
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också risken för ohälsa och social utsatthet. Ungdomsarbetslösheten utgör en betydande andel av den totala arbetslösheten. Det
är därför av central betydelse att unga kan etablera sig på
arbetsmarknaden.
Regeringen har aviserat ett stegvis införande av en 90dagarsgaranti för ungdomar, som innebär en bortre gräns för
hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös innan han
eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till jobb eller en
utbildning. Arbetsförmedlingen fick den 16 oktober 2014 i uppdrag att förbereda införandet av garantin. För att möjliggöra 90dagarsgarantin görs flera olika satsningar: utbildningskontrakt
och traineejobb införs, möjligheten till det högre studiebidraget
inom studiemedlen för unga i åldern 20–24 år som återgår till
studier utvidgas och möjligheterna till studiemotiverande kurs
på folkhögskolan förlängs.
En förutsättning för framgång i det reformarbete som har
påbörjats är kommunernas kunskap, engagemang och bidrag.
Det finns ett stort behov av att olika aktörer samverkar för att
arbetet med att unga ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden
ska lyckas. 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. Det är
också viktigt att Arbetsförmedlingens insatser och arbetsmetoder inom ramen för gällande regler utnyttjas på ett effektivt
och flexibelt sätt.
Under hösten 2014 påbörjade Arbetsmarknadsdepartementet
kommundialoger i syfte att erbjuda kommunerna att tillsammans med Arbetsförmedlingen ta ett gemensamt grepp mot
ungdomsarbetslösheten. Den av regeringen inrättade delegationen har under våren 2015 fortsatt dialogerna med kommuner, i syfte att främja samverkan för att ungdomar ska kunna
etablera sig på arbetsmarknaden. Riksdagen har på regeringens
förslag i Vårändringsbudgeten för 2015 beslutat om ökade
resurser för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv i syfte att främja lokal samverkan genom dele-
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gationen
(prop. 2014/15:99,
bet. 2014/15:FiU21,
rskr.
2014/15:255.
Regeringen har även beslutat att inrätta en samordnare i
syfte att främja förbättrad samverkan mellan myndigheter,
kommuner och organisationer kring insatser för ungdomar som
varken arbetar eller studerar.
Det utvidgade uppdraget att främja lokala
överenskommelser och att besluta om statsbidrag
Mot bakgrund av vad som ovan anges om regeringens politik
för att öka ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden får delegationen följande utvidgade uppdrag.
Delegationen
 ska främja att lokala överenskommelser för att minska
ungdomsarbetslösheten ingås mellan och genomförs av
Arbetsförmedlingen och kommuner,
 får besluta om att lämna statsbidrag till kommuner som
har ingått sådana lokala överenskommelser och till
kommuner som genomför kartläggning inför ingående
av lokal överenskommelse,
 ska lämna den information till Arbetsförmedlingen som
Arbetsförmedlingen behöver för att redovisa utgiftsprognoser och
 ska följa upp de lokala överenskommelserna.
Uppdragets genomförande och redovisning
Delegationen ska i sitt arbete utgå från den ansvarsfördelning
som råder mellan de olika aktörerna, övrig befintlig samverkan
och hur ordinarie resurser används.
Delegationen ska planera och utföra sitt arbete i nära samarbete med den samordnare för unga som varken arbetar eller
studerar som regeringen har inrättat (U 2015:70). Delegationen
och samordnaren ska komplettera och förstärka varandras
arbete i syfte att underlätta möjligheterna för unga att etablera
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sig i arbets- och samhällslivet. Delegationen ska, där så är relevant, gemensamt med samordnaren bl.a. planera de olika aktiviteter som genomförs inom ramen för de båda uppdragen och
där det är möjligt, genomföra dessa gemensamt med samordnaren. Delegationen och samordnaren ansvarar för att deras
kontakter med kommunerna och övriga aktörer hanteras på
lämpligt sätt för att undvika dubbelarbete från de externa
aktörernas sida.
Redovisning av uppföljningen av de lokala överenskommelserna ska möjliggöra resultatjämförelser med andra relevanta
insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen
kommer att bistå delegationen utifrån myndighetens uppdrag.
Om förslag lämnas utifrån det samlade uppdraget ska delegationen redovisa de ekonomiska och administrativa konsekvenserna av förslagen för stat, kommuner eller landsting. I de
fall förslagen innebär ökade kostnader ska delegationen föreslå
hur förslagen ska finansieras. Om något av de förslag som lämnas påverkar det kommunala självstyret ska, inte bara dess
konsekvenser utan också de särskilda avvägningar som lett fram
till förslagen särskilt redovisas.
Uppdraget ska, med ändring av tidigare beslut, redovisas
senast den 31 mars 2016 och den 28 februari 2017. Slutredovisning av uppdraget ska fortfarande ske senast den 28 februari
2018.

(Arbetsmarknadsdepartementet)

