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Tack för ett givande år!
Lyckad regional konferens i Skellefteå
I oktober arrangerade Temagruppen konferensen Alla unga kan jobba eller
studera i Skellefteå, i samarbete med SKL, Plug-in 2.0, Region Västerbotten och
Europeiska Socialfonden. Under konferensen presenterades bland annat ny
kunskap om ungas övergångar från skola till arbetsliv och om unga som varken
arbetar eller studerar. Men framförallt delade ESF-projekt i Västerbotten med sig
av sina erfarenheter av att arbeta med SYV, språkutveckling och ökad
anställningsbarhet. Under den sista dagen hölls en workshop om hur
projekterfarenheterna kan implementeras i ordinarie verksamhet.
Filmer från konferensen

Temagruppen har publicerat åtta nya skrifter
Under året har Temagruppen publicerat åtta skrifter som på olika sätt belyser
villkoren för unga som varken arbetar eller studerar.
Skrifterna handlar om att ta tillvara unga nyanländas drivkrafter och kunskaper,
hur lärlingsutbildning och olika former av praktiksamarbete med arbetsgivare
kan utvecklas och hur introduktionsprogram och kommuners aktivitetsansvar
kan förbättras. Vidare presenterar vi siffror om unga som varken arbetar eller

studerar (uvas) på nationell och regional nivå, hur många unga som vi inte hittar
i register och som är i okänd aktivitet. Vi beskriver de utmaningar som uvasgruppen har och de insatser som krävs för att stötta denna grupp. Våra studier
visar att tidiga investeringar i ungdomsgrupper som är i riskzon för att inte klara
skolan eller att senare kunna etablera sig i ett yrke är samhällsekonomiskt
mycket lönsamma.
I rapporterna lämnas konkreta förslag på förändringar i arbetssätt, regler,
organisering och förhållningssätt.
Läs och ladda ner rapporter

Ny rapport om arbetslivskontakter kommer i
december
Senare i december kommer Temagruppen att publicera rapporten Inte bara
praktik - en kartläggning av ungas arbetslivskontakter i arbetsmarknadsprojekt
finansierade av Europeiska socialfonden. Rapporten kartlägger insatser där unga
får direkt kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser, yrken eller branscher.
Kartläggningen ger en delvis ljus bild av läget. Utöver praktik kommer ungdomar
i socialfondsprojekt ofta i kontakt med en stor variation av insatser i många olika
branscher. Kartläggningen belyser samtidigt några oroväckande trender. Mer än
40 procent av projekten uppger till exempel att arbetsgivare inte deltar i
utformningen av projektens insatser med arbetslivsanknytning. Det är enligt
projekten också en stor utmaning att säkerställa lämpliga praktikplatser för
deltagarna. Avslutningsvis belyser kartläggningen hur brister i skolornas studieoch yrkesvägledning påverkar de unga flera år efter avslutad skoltid.
Håll utkik efter rapporten på www.temaunga.se

Forskare och experter skriver om ungas
etablering
Strax efter årsskiftet publicerar Temagruppen i samarbete med Studentlitteratur
skriften Ungas etablering och arbetslivets förändringar - sexton forskare och
experter beskriver utmaningar och möjligheter.
Du kommer att hitta den på www.temaunga.se

Kommunal och regional uvas-statistik
Temagruppen har under året deltagit i ett tjugotal seminarier och konferenser
arrangerade av andra aktörer, för att samla och sprida kunskap om villkoren för
ungas etablering i arbetslivet, från Malmö i söder till Piteå i norr. Intresset för att

få mer kunskap om villkoren för unga som varken arbetar eller studerar (uvas)
är generellt stort ute i kommunerna.
Statistik över andelen uvas för din kommun
Rapporten Unga utanför i åtta regioner presenterar uvas-statistik för de åtta
ESF-regionerna
Rapporten Aktivitet: Okänd?

Webbseminarium om nyanlända
Det senaste året har stort fokus också legat på unga nyanländas etablering. I
Almedalen deltog Temagruppen tillsammans med Arbetsförmedlingen och
Svenska ESF-rådet i ett seminarium arrangerat av Delegationen för unga och
nyanlända till arbete, på temat Hur fixar unga nyanlända första jobbet, egen
drivkraft eller anpassat stöd? Du kan se seminariet i efterhand på Duas
webbplats.
Rapporten Unga vill och kan i nytt land, som låg till grund för presentationen i
Almedalen, presenteras mer ingående i ett webbseminarium. Där fördjupas de
utmaningar som ungdomarna möter men även vilka framgångsfaktorer som finns
i arbetet med unga nyanländas etablering. Se webbseminariet här.

Temagruppen tackar för de här tio åren!
Temagruppen startade redan under Europeiska socialfondens förra
programperiod (2007) och avslutar snart sitt tionde och sista projektår. Mycket
har hänt under de här åren, bland annat har vi tagit fram ett statistiskt mått för
andelen unga som varken arbetar eller studerar (uvas). Du kan se statistik för
din kommun eller ditt län här.
Under det senaste året har nio aktörer suttit i Temagruppens styrgrupp och vi
tackar representanterna för arbetet under året: Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Kronofogden, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Nordens Välfärdscentrum, Skolverket, Sveriges Kommuner
och Landsting, Teknikföretagen och Tillväxtverket.
Vi tackar också alla er som arbetar, på strategisk och operativ nivå, med att
främja ungas etablering i arbetslivet. Ert engagemang i frågorna har gjort vårt
arbete roligt och meningsfullt. Lycka till med ert fortsatta arbete!

Nu lämnar Temagruppen över stafettpinnen till
nya aktörer
Detta är Temagruppens sista nyhetsbrev, men funktionen att samla in och sprida
kunskap och goda exempel kommer att finnas kvar. Svenska ESF-rådet och

forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd, Forte, har inlett ett samarbete
för att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Samarbetet,
som kallas "Socialfondens temaplattform hållbart arbetsliv", kommer att pågå
fram till mitten av 2019. Temaplattformen spänner över flera områden;
omvärldsanalys, kunskapssammanställningar, analys av resultat i pågående
projekt och dialog med regionala och nationella aktörer. Läs mer om samarbetet
här.
Dessutom har den Nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller
studerar lämnat förslag till regeringen om en permanent Funktion i en befintlig
myndighet som ska stödja de aktörer som arbetar med unga som varken arbetar
eller studerar. Den föreslagna Funktionen ska erbjuda organisations- och
verksamhetsutvecklingsstöd samt informations- och kunskapsstöd. Fokus för
stödet är att bidra till en förbättrad samverkan i kommuner och mellan
kommuner och andra relevanta aktörer. Det handlar också om att sprida
kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och metoder i arbetet för att
öka kvaliteten i insatserna. Läs mer om förslaget här.
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Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och delar erfarenheter och kunskap från
arbetsmarknadsprojekt för unga inom Europeiska socialfonden. Temagruppen drivs av
MUCF och delfinansieras av Europeiska socialfonden.

