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Jobbcentrum Ung - Jobbcentrum Rehabilitering Enköping
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Jobbcentrum UngJobbcentrum Rehabilitering Enköping
att avsätta maximalt 4 200 000 kr som finansiering under perioden 2018-01-01 till 2020-12-31
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 om medel till en insats med syfte att
motivera till och samordna aktiviteter för ungdomar (16-29 år) som varken studerar eller arbetar
samt att motivera till och samordna aktiviteter för personer i behov av rehabilitering mot arbete.
Insatsen kommer särskilt fokusera på unga med funktionsvariation och på personer som fått eller
riskerar att få sin sjukpenning indragen. Enköpings kommun utgör insatsägare.
Målgrupp för ung-delen är ungdomar 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som ofta på
grund av någon form av funktionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig samhällets resurser och
etablera sig på arbetsmarknaden. Insatsen förväntas arbeta med ca 30 individer per år. Målgrupp
för rehabiliterings-delen är personer över 30 år som varken arbetar eller studerar och som, ofta på
grund av ohälsa och/eller funktionsvariation, har svårt att tillgodogöra sig samhällets resurser och
riskerar att hamna mellan myndigheters ansvarsområden. Prioriterad grupp är personer som avslutats i sjukförsäkringen och som anser sig vara för sjuka för att kunna påbörja en rehabiliterande
insats. Insatsen förväntas arbeta med ca 40 personer/år.
I insatsen kodas deltagarna utifrån behov vid uppstart. De deltagare som bedöms ha behov av en
insats som sträcker sig längre än två månader kodas med grönt. De deltagare som bedöms ha behov
av en insats kortare än två månader kodas med gult.
Inom insatsen har angetts följande effektmål gällande ung-delen: 100 % av avslutade unga kvinnor
och män (gröna och gula) ska ha en förankrad fortsatt planering med identifierade och relevanta
parter i ordinarie verksamhet. Inom denna del har angetts insatsmål: kartläggning och individuell
handlingsplan upprättas för alla unga kvinnor och män tillhörande grupp grön inom två månader
efter första besöket samt kartläggning, individuell handlingsplan samt lotsning till annan aktör
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rörande unga kvinnor och män tillhörande grupp gul genomförs inom två månader efter första
besöket.
Inom insatsen har angetts följande effektmål gällande rehabiliterings-delen: 100 % av avslutade
kvinnor och män (gröna och gula) ska ha en förankrad fortsatt planering med identifierade och
relevanta parter i ordinarie verksamhet. Inom denna del har angetts insatsmål: kartläggning och
individuell handlingsplan upprättas för alla kvinnor och män tillhörande grupp grön inom två
månader efter första besöket samt kartläggning, individuell handlingsplan samt lotsning till annan
aktör rörande kvinnor och män tillhörande grupp gul genomförs inom två månader efter första
besöket.
I projektet ska anställas en ungdomscoach på 100 % och en rehabcoach på 100 %. Ansökan
sträcker sig över perioden 2018-01-01 till 2020-12-31 och innebär en kostnad på 1 400 000 per år.
Dessa coacher kommer ha ett nära samarbete med det jobbcentrum som Enköpings kommun startar tillsammans med Arbetsförmedlingen. I jobbcentrum kommer ordinarie resurser från kommunen och arbetsförmedlingen att samlokaliseras.
Bedömning
Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara
individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för
personal. Denna insats riktar sig i huvudsak mot individer och deltagare kommer att skrivas in i
verksamheten och registreras på individnivå i SUS.
I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Denna verksamhet riktar sig mot dessa prioriterade målgrupper.
I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning
och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuteras av parterna i lokusgruppen och
alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom idén. Enköpings kommun och Arbetsförmedlingen
har skrivit under ansökan.

Åsa Fichtel, Förbundschef

