
Livets skola, eller livet efter 
skolan?



Duas sammansättning och 
organisation 

• Inrättades dec 2014, arbetar tom feb 2021
• Delegation består av företrädare för 

Arbetsförmedlingen, SKL, Försäkringskassan, 
Skolverket, Kommunal, LSU, ESF-rådet, MUCF, 
Delmos, näringslivsföreträdare, ordf Lil Ljunggren 
Lönnberg

• Kansli 7 personer + ordf.
• Politisk referensgrupp



Här är vi nu
• 287 kommuner har överenskommelser för att minska 

ungdomsarbetslösheten
• 243 kommuner har överenskommelser om fördjupad 

samverkan om nyanlända
• Uppföljningsverktyg för samverkan finns snart i 200 

kommuner



ÖK om samverkan för att minska 
ungdomsarbetslösheten

Sam-
verkan

Verk-
tygs-
lådor

Mål-
grupp

• Aktörer
• Kartläggning
• Gemensamma 

mål
• Uppföljning
• Revidering



Lägsta ungdomsarbetslösheten på 
över 10 år

Men alltjämt svårt för  grupper av unga 
• utrikes född
• nedsatt arbetsförmåga
• ej gymnasieutbildning



Efter skolan
• En av fyra fullföljer inte gymnasiet inom 4 år.
• Majoriteten etablerade i arbetslivet efter 

yrkesprogram.
• Majoriteten i studier efter högskoleförberedande 

program.
• Andelen som varken arbetar eller studerar högst 

bland dem som ej fullföljer gymnasiet.

- Ingen reguljär uppföljning finns av särskolans elever.



Antal inskrivna arbetslösa ungdomar (16-24 år) med utsatt ställning 
på arbetsmarknaden, fördelat på olika grupper, jan 2006 – aug 2017. 
Samma individ kan ingå i flera grupperingar.



Antal inskrivna arbetslösa ungdomar (16-24 år) med utsatt 
ställning på arbetsmarknaden, fördelat på olika grupper, aug 
2018 (Källa AF).

• 79 312 var inskrivna augusti 2018 av dem
• 18 proc nedsatt arbetsförmåga
• 37 proc född utanför Europa
• 41 proc förgymnasial utbildning
– 8 proc nedsatt arbetsförmåga + förgymnasial
– 22 proc född utanför Europa + förgymnasial



Överenskommelser om samverkan 
finns och utvecklas…

• …mellan Arbetsförmedlingen och 
kommuner,

• för unga och nyanlända…
• …men når inte alltid in i grund- eller 

gymnasieskolan.



Enkät om samverkan om unga 
2016

• 252 kommuner svarade, av 287 med ök om unga
• 45 proc anger att unga med funktionsnedsättning 

är prioriterade i samverkan
• 35 proc att samverkan har bidragit till en minskad 

arbetslöshet för gruppen



Samverkan om unga
• Unga med funktionsnedsättning 

prioriterade i 40 procent av 
överenskommelserna

• I 30 procent av kommunerna bedömdes 
samverkan ha bidragit till att 
arbetslösheten minskat i gruppen



Intern samverkan i kommun lika 
viktig som med AF (252 kommuner)



Samverkan har i hög omfattning 
bidragit till (enkät 2016, 252 kommuner)

• Förbättrad syv i 32 proc av kommunerna
• Unga får insats snabbare i 40 proc
• Kartläggningen av ungas behov sker 

oftare gemensamt i 42 proc
• Fler insatser sker gemensamt i 49 proc



AF har i uppdrag att…
• Arbetsförmedlingen ska när det gäller unga 

med funktionshinder särskilt samverka med 
skolan för att underlätta övergången från 
skola till arbetsliv och med 
Försäkringskassan för att öka möjligheterna 
till egen försörjning genom arbete.

15 § Af:s instruktion 



… men har inte alltid en mottagare
• hur är det organiserat i skolan?
• vet skolan vilka unga som har behov av 

stöd?
• många elever går miste om ett samordnat 

stöd från Arbetsförmedlingen. 
• stor osäkerhet kring friskolor.



8 av 10 unga får första jobbet via 
kontakter
• prao
• praktik
• feriejobb
• sommarentreprenörer
• ung företagsamhet
• mentorer
• vägledning och yrkes-/branschinformation
• fadderklasser
• ungdomsanställningar
• studiebesök
• arbetsgivarbesök



Skolan måste bidra till kontakt med 
arbetslivet
• Karriärvägledning
• Studievägledning
• Yrkesvägledning
• Prao/praktik/APL
• All skolpersonal måste vara medveten om 

hur viktigt detta uppdrag är.



Arbetsgivare måste samverka med 
skolan
• Kompetensförsörjningen en 

överlevnadsfråga
• Branschråd
• Programråd
• Strukturera och bjud in; Skänk en timme -

Trelleborg



Prioriterade områden för Dua
• Goda tider – dags att rusta strukturerna inte nedrusta.
• Strukturer och modeller för samverkan för individers etablering
• Strukturer för samverkan om kompetensförsörjning och 

arbetsgivares aktiva deltagande – fler lokala jobbspår 
• Anpassning av reglerna för offentlig upphandling, 

arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning utifrån 
behoven hos arbetssökande och arbetsgivare

• Verksamhetsstöd för samverkan om individer och uppföljning av 
samverkan

• Samverkan inkluderar ytterligare aktörer, landstinget (psykiatrin), 
Försäkringskassan, folkhögskolor, civilsamhället mm



dua.se

susanne.zander@regeringskansliet.se


