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Samverkansinsatser inom Samordningsförbundet 

Insatsens namn 

Jobbcentrum - Ung 

Jobbcentrum - Rehabilitering 

Insatsägare(*) 

Enköpings Kommun, Utbildningsförvaltningen 

Kontaktperson: Linda Lindahl 

E-post: linda.lindahl@enkoping.se

Samverkansparter (*) 

Arbetsförmedlingen 

Kontaktperson: Niklas Forslund 

E-post: niklas.forslund@arbetsformedlingen.se

Beskriv syftet med insatsen (*)

ANKOM 

Syftet med Jobbcentrum - Ung och Jobbcentrum - Rehabilitering är att individer i behov av 

samordnade insatser som ges på jobbcentrum och andra insatser inom Enköpings kommun samt 

insatser från Arbetsförmedlingen ska kunna återgå eller inträda på arbetsmarknaden. Respektive 

part följer sitt regelverk. Genom samordning uppnås större effektivitet och gemensam planering 

för kunder. 

Beskriv målen med insatsen (*) 

Samverkan 

LOKUS-gruppen i Enköping avser att utarbeta en gemensam överenskommelse för att säkerställa 

att berörda handläggare och vårdgivare prioriterar de samverkansmöten de kallas till även om det 

är ett möte de normalt inte skulle delta på. Detta gäller under förutsättning att syftet med 

deltagande är klart formulerat. Denna överenskommelse förväntas underlätta individens process 

både inom Jobbcentrum - Ung och inom Jobbcentrum - Rehabilitering. 

Jobbcentrum - Ung 
En bedömning rörande behovet av insats genomförs vid det första samtalet på Jobbcentrum. Unga kvinnor 

och män mellan 16-29 år som har behov av en insats. Insatsens längd kan variera utifrån individens behov. 

Insatsmål: 

- Kartläggning och individuell handlingsplan upprättas för alla unga kvinnor och män efter första

besöket.

Effektmål: 

- 100% av avslutade unga kvinnor och män ska ha en förankrad fortsatt planering med identifierade
och relevanta parter i ordinarie verksamhet.

Jobbcentrum - Rehabilitering 
En bedömning rörande behovet av insats genomförs vid det första samtalet på Jobbcentrum. Kvinnor och 

män mellan 30-65 år som har behov av en insats. Insatsens längd kan variera utifrån individens behov. 
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Beskriv metod/metoder ni kommer använda (*) 

Jobbcentrum - Ung och Jobbcentrum - Rehabilitering 

Insatserna syftar till att upprätta en individuell handlingsplan utifrån kartläggning av individens 

behov 

Coachens arbetssätt ska: 

• Bedrivas utifrån var individs behov

• Ha ett tydligt fokus på arbete och/eller studier

• Vara motivations- och relationsskapande

• Ha ett tydligt fokus på samordning och ordinarie insatser

Jobbcentrum är ramen 

För att ha effekt bör insatser som strävar efter att få människor i arbete vara individcentrerade 

och ha ett tydligt fokus på arbete och arbetsmarknad. Viktiga framgångsfaktorer är individuellt 

stöd, samordning, tydliga, snabba processer där individen har ett stort inflytande på sin egen 
process med ett självklart fokus på arbete och arbetsmarknad. Då ansökta insatser ska verka inom 

ramen för Jobbcentrum ökar tillgängligheten och möjligheten att haka i ordinarie verksamheter 

vilket underlätta för individerna att tillgodogöra sig ordinarie insatser. 

Samverkan är centralt inom Jobbcentrum. Samverkan bör, om den ska bli framgångsrik, involvera 

de parter som, i det enskilda fallet, behövs för att ta till vara och stärka individens arbetsförmåga. 

Motiverande samtal (Ml) är en framgångsrik metod som kan användas för att motivera till 

förändring och vägleda personer som står vid ett vägskäl i livet. Metoden kommer att diskuteras 

inom arbetsgruppen som ett möjligt verktyg att använda för ungdoms- och arbetscoachen i 

samtal. 

Beskriv metod för uppföljning och utvärdering av målen (*) 

Målen ska följas upp systematiskt genom löpande rapportering till LOKUS-gruppen. Representant 

från Jobbcentrums styrgrupp ansvarar för att detta sker minst 4 gånger per år. 

Registrering ska löpande ske i samverkanssystemet SUS. 

Löpande ska verksamhetens innehåll, mål och eventuella avvikelser beskrivas i rapporter till 

samordningsförbundet. 

Beskriv hur ni tänker ta tillvara resultaten från insatsen 

Jobbcentrum är fortfarande under utveckling och till stor del består verksamheten av befintliga 

resurser från såväl Arbetsförmedlingen som Enköpings kommun. De extra resurser som ansökan 

avser gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av den arbetslivsinriktade verksamheten som 

bygger på samverkan, sam lokalisering och individuella behov. Ambitionen är att implementera de 

delar som visar sig framgångsrika. Resultat och effekter kommer att följas noga men också 

samhällsutveckling och eventuella förändringar avseende målgrupper och behov. 

Målsättning är att i högre utsträckning än tidigare involvera Arbetsförmedlingen fristående 

aktörer. På så sätt ökar möjligheterna att implementera den metodik som tas fram under 

projektet. 

Tillsammans kommer detta att styra vad som implementeras. 

Ange budget/finansiering (separat budget ska bifogas enligt mall) 
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