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Förlängningsansökan Jobbcentrum 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Jobbcentrum, för perioden 1 januari 

2021 fram till 31 december 2021, maximalt 2 020 000 kronor 

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  

 

Ärende 

 

Ansökan 

 

Enköpings kommun som insatsägare driver tillsammans med Arbetsförmedlingen som 

samverkanspart insatsen Jobbcentrum sedan 2018-01-01. Insatsen har en specifik styrgrupp 

som rapporterar till Lokusgruppen i Enköping. 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. 

 

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, samlokalisering och individuella behov. Ambitionen 

är att implementera de delar som visar sig framgångsrika. Målsättningen är att i högre 

utsträckning än tidigare involvera Arbetsförmedlingens fristående aktörer. I den aktuella 

ansökan ingår förutom två tjänster för jobbcoacher även en arbetsförmedlartjänst. 

Arbetsförmedlaren på Jobbcentrum i Enköping har ett nära samarbete med övriga parter inom 

kommunen för att stötta personer att komma vidare ut i arbete eller studier. Som en tydlig 

fördel anges att arbetsförmedlaren är samlokaliserad på jobbcentrum tillsammans med andra 

parter.  

 

 

 

Styrgruppen och Lokus Enköping ser ett behov av att förlänga den pågående insatsen med 

anledning av de stora störningar som orsakas av Coronapandemin. I ansökan anges att i det 
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osäkra läget som råder går det inte att göra en rättvisande nulägesanalys och formulera en ny 

ansökan. Dessutom är det osäkert hur krisen kommer att påverka Arbetsförmedlingens 

prioriteringar vilket också kan komma att påverka behoven hos målgrupperna. En ökad 

arbetslöshet leder till att målgrupper som redan står långt från ett arbete får svårare att komma 

in på arbetsmarknaden. Det finns en oro att målgrupperna för Jobbcentrum - Ung och 

Jobbcentrum - Rehabilitering kommer att öka och med anledning av det önskar Lokus 

Enköping att förlänga nuvarande insats med ett år, till och med 31 december 2021, för att 

därefter kunna göra en ny ansökan under förutsättning att läget har stabiliserats och det går att 

göra en välgrundad analys. 

 

 

Bedömning 

 

En sammantagen bedömning är att det finns skäl för att insatsen Jobbcentrum Enköping ska 

fortsätta finansieras av medel från Samordningsförbundet under ytterligare ett år. 

Jobbcentrum är fortfarande under uppbyggnad och utveckling och med ytterligare ett år på sig 

ökar förutsättningarna för att sätta ramarna för en fortsatt god samverkan därefter. 

 

Jobbcentrum Enköping ska enligt ansökan arbeta med de målgrupper som prioriteras inom 

förbundet, unga personer samt individer som har ett särskilt behov av stöd och som många 

gånger riskerar att fastna i ett långvarigt bidragsberoende.  

 

I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. 

Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats i 

Lokusgruppen och Arbetsförmedlingen och Enköpings kommun står bakom ansökan om 

förlängning.  

 

 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


