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Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning
av samverkansmedel

Bakgrund

Regeringen beslutade i december 2014 att tillsätta en Delegation (A
2014:06) för större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot
ungdomsarbetslöshet, Delegationen för arbete till unga (Dua).
Delegationen ska enligt regeringens förslag till vårändringsbudget för
2015 (prop. 2014/15:99) förfoga över 75 mnkr för 2015, 90 mnkr 2016
och 25 mnkr 2017 i syfte att främja lokal samverkan. Vad som anges
nedan om fördelning av samverkansmedel gäller under förutsättning att
erforderliga riksdags- och regeringsbeslut fattas i samband med
hanteringen av vårbudgeten i mitten av juni.
Vid sidan om denna information finns ett antal dokument framtagna.
Det är
• en mall för avsiktsförklaring,
• ett formulär för ansökan om medel för utarbetande av en lokal
överenskommelse,
• en mall för en lokal överenskommelse, samt
• ett stödmaterial för utarbetande av en lokal överenskommelse.
Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida
(www.dua.se).

Övergripande om samverkansmedel för 2015

Delegationen avser att fördela medel för 2015 till kommuner som har
ingått eller avser ingå lokala överenskommelser om samverkan med
Arbetsförmedlingen avseende arbetslösa unga enligt fastställda kriterier.
En kommun kan ingå en överenskommelse med Arbetsförmedlingen
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enskilt eller tillsammans med en eller flera andra kommuner. Om
kommuner utarbetar och ingår en överenskommelse tillsammans ansöker
de också hos Dua om eventuella samverkansmedel tillsammans.
Delegationen avser att fördela medel till kommuner i två steg.

Samverkansmedel för att utarbeta en lokal överenskommelse

Delegationens avsikt är att varje kommun som före den 30 juni 2015 till
Dua lämnar in en avsiktsförklaring om att senast den 31 december 2015
ingå en överenskommelse enligt fastställda kriterier ska kunna beviljas
upp till 200 000 kronor. Medlen ska användas för att täcka kostnader
kopplade till utarbetandet av överenskommelsen. Avsiktsförklaringen
ska skrivas under av företrädare för kommunen/kommunerna och
Arbetsförmedlingen. En ansökan om medel som behörig företrädare för
kommunen/kommunerna skriver under krävs också. Dua kommer att ta
fram ett enkelt formulär för detta. Det kommer inte att krävas en ny
avsiktsförklaring i samband med en ansökan om medel, utan en eventuell
tidigare inlämnad avsiktsförklaring gäller.

Samverkansmedel för genomförande av en lokal överenskommelse

Delegationen avser också att fördela samverkansmedel till kommuner
som har ingått lokala överenskommelser enligt fastställda riktlinjer.
Denna möjlighet ska finnas både för kommuner som ansökt om och fått
stöd för utarbetande av en överenskommelse och för kommuner som
inte har gjort det. En ansökan om medel för genomförande av
samverkansinsatser inom ramen för en befintlig lokal överenskommelse
ska lämnas in senast den 31 oktober 2015 och vara underskriven av en
behörig företrädare för kommunen/kommunerna. Till ansökan ska fogas
den överenskommelse som ansökan avser. Närmare information om
denna andra utlysning av medel kommer att lägga ut på Dua:s hemsida
och skickas ut till samtliga kommuner senast i början av september.
Preliminärt tidschema

28 april – 22 maj

Dialogkonferenser i kommuner
Arbetsförmedlingen – Dua. Information ges om
överenskommelser och samverkansmedel.

Ca 22 maj

Samlad information läggs ut på Dua:s hemsida.

30 juni

Sista dag att lämna in en avsiktsförklaring om att
ingå en lokal överenskommelse och ansöka om
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medel för att utarbeta en lokal
överenskommelse.
Augusti-september

Beslut om och utbetalning av medel för att
utarbeta en lokal överenskommelse.

September

Utlysning av resterande medel. Närmare
kriterier och prioriteringar kommer att
fastställas.

31 oktober

Sista dag att ansöka om medel för genomförande
av samverkansinsatser inom ramen för en lokal
överenskommelse.

November-december

Beslut om och utbetalning av medel för
genomförande av samverkansinsatser inom
ramen för en lokal överenskommelse.

