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Jobbcentrum Enköping- tilläggsansökan arbetsförmedlare
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt tilläggsansökan till insatsen
Jobbcentrum Enköping
att avsätta maximalt 520 000 kr som finansiering under perioden 2019-01-01 till 2019-12-31
att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från
medlemsorganisationerna framöver
att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande
lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument

Ärendet
Ansökan
Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen ansöker gemensamt om medel till pågående insats
Jobbcentrum Enköping. Enköpings kommun är insatsägare. Ansökan avser finansiering för en
100 % arbetsförmedlartjänst riktad mot målgrupp unga.
Bakgrunden till behovet handlar om att Arbetsförmedlingen under 2018 finansierat två
arbetsförmedlartjänster genom ett arbetsmarknadspolitiskt projekt tillsammans med Enköpings
kommun. Under senhösten 2018 ändrade Arbetsförmedlingen reglerna på nationell nivå för
arbetsmarknadspolitiska projekt. Detta innebär att Arbetsförmedlingen från 2019-01-01 inte
längre kan finansiera de två tjänsterna med projektmedel. Verksamheten Jobbcentrum Enköping
är i fortsatt behov av att utveckla samverkan och samverkansmetoder och LOKUS Enköping
bedömer därför att det finns behov av en arbetsförmedlartjänst i Jobbcentrum under 2019.
Med anledning av att informationen om Arbetsförmedlingens ändrade regler kom sent under 2018
fanns inte möjlighet att ansöka om medel innan årsskiftet, varför denna ansökan till viss del blir
retroaktiv.
Samordningsförbundet beslutade om en ny inriktning om individinriktad och strukturövergripande
insatser inför 2018. Jobbcentrum Enköping riktar sig i huvudsak mot individer och deltagare skrivs
in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS.
Styrelsen har tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller
aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.
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Jobbcentrums verksamhet riktar sig mot dessa prioriterade målgrupper. Denna tilläggsansökan
riktar sig särskilt mot målgrupp unga.
Parterna ansöker om ytterligare medel för att finansiera en arbetsförmedlartjänst kopplad till
insatsen. Verksamheten Jobbcentrum har under 2018 kommit igång bra. Det bedöms angeläget
att verksamheten får fortsätta utveckla samverkan och samverkansmetoder mellan parterna för
att förbättra övergången för individen, där en arbetsförmedlartjänst i insatsen ses som en
förutsättning för att kunna göra det.
Utifrån insatsens inriktning, målgruppens behov och angivna mål bedöms detta som en adekvat
kostnad inom ramen för förbundets inriktning.

Åsa Fichtel, Förbundschef

