Senaste nytt från YA-delegationen
Under hösten har YA-delegationen intensifierat sin utåtriktade verksamhet.
Delegationen har besökt arbetsförmedlare, arbetsplatser och deltagit på ett flertal
konferenser.
Samarbete med Arbetsförmedlingen

YA-delegationen har under hösten besökt olika arbetsförmedlingskontor för att
informera om YA och svara på frågor om anställningsformen.
DUA-dagen

Den 8 november arrangerade Delegationen för unga till arbete (DUA) en
konferens, DUA-dagen. Syftet var för deltagarna att skapa nätverk, dela goda
exempel, utbyta erfarenheter och inspireras i det fortsatta arbetet för att minska
ungdomsarbetslösheten. YA-delegationen höll i ett seminarium och pratade om
yrkesintroduktionsanställningar. Deltog gjorde också representanter och anställda
från Örebro kommun och HSB Skåne.

Samarbete med branscher

YA-delegationen har inlett närmre samarbete med olika branscher, bland annat
fastighet, vård och omsorg samt scenkonst.
YA-delegationen har deltagit vid Fastighetsbranschens utbildningsnämnds (FU)
regionala möten och samtalat om kompetensförsörjning och
yrkesintroduktionsanställningar. Delegationen och FU har även gjort ett

gemensamt mailutskick till drygt 900 arbetsgivare inom branschen för att
informera om YA.
YA-delegationen anordnade ett erfarenhetsutbyte för kommuner som anställt på
YA-avtalen BUI och BAL. Deltagarna tyckte det var väldigt positivt att få träffas
och utbyta erfarenheter och samtala om möjligheter och utmaningar med YA.
Svensk scenkonst och Teaterförbundet satsar på att informera ungdomar om
Dramatens olika yrkesgrupper. Under oktober anordnade Dramaten en
arbetsmarknadsdag då 900 ungdomar bjöds in för att lära sig mer om
kulturbranschen. Förutom Dramaten deltog Kungliga operan, Sveriges riksteater
och Kulturhuset stadsteatern. Delegationen var på plats och pratade med
ungdomarna om vad en yrkesintroduktionsanställning innebär och informerade de
olika scenerna om hur YA kan underlätta framtida kompetensförsörjning.

Uppdatering av webben

Under hösten har YA-delegationen uppdaterat sin webbplats ya-delegationen.se.
Hemsidan är nu mer lättnavigerad och målgruppsanpassad. Det finns separata
ingångar med särskild information riktad till arbetsgivare, handledare respektive
arbetsförmedlare. Utöver information om YA hittar ni YA-delegationens
handledarutbildning, information om validering och reportage om YAanställningar.
Besök gärna vår webb!

Statistik

Per den 30 november 2016 såg statistikläget ut som följande:
762 pågående YA-anställningar med stöd från Arbetsförmedlingen
2808 anställningar totalt (648 kvinnor och 2 160 män).
Nytt inom YA

Yrkesintroduktionsavtalet har tidigare enbart varit riktat till ungdomar. Sedan
våren 2016 har det varit möjligt att få ekonomiskt stöd för att anställa nyanlända
och långtidsarbetslösa, förutsatt att parterna kommer överens om detta. SKL och
kommunal samt Teknikföretagen och IF Metall har öppnat avtalen för de nya
målgrupperna.
En utredning har tillsatts som ska föreslå hur stödet för YA kan utvidgas till att
även gälla arbetsgivare som idag inte omfattas av kollektivavtal. Utredningen
presenteras senast 31 maj 2017. Utredaren ska också se över hur
ansökningsprocessen och administrationen av stödet kan göras mer effektiva.
Detta redovisas senast 31 augusti 2017.
Nästa år

YA-delegationen kommer under våren att arbeta utåtriktat och fokusera på att
sprida information om YA och lyfta de möjligheter som finns med
anställningsformen. Delegationen kommer att delta i ett flertal konferenser,
besöka arbetsförmedlingskontor, samla arbetsgivare för erfarenhetsutbyte samt
göra arbetsplatsbesök.
YA-delegationen kommer att ta fram en ny broschyr med inspiration och
information om YA.
Under våren lanseras en ny del i handledarutbildningen som handlar om att
anställa och handleda personer som behöver extra stöd på arbetsplatsen.

God jul och gott nytt år!
Önskar YA-delegationen

