
   2021-09-09 
   
  Dnr. 2021:15 
  AU 2021-08-19 

  FS 2021-09-16 bilaga nr. 8 - 8.1 
 
 
 

Ansökan Jobbcentrum, din väg framåt 
Förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta  

 
att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för insatsen Jobbcentrum, din väg framåt, Enköping 
för perioden 1 januari 2022 fram till 31 december 2022, maximalt 2 675 000 kronor, 1 år 
med eventuell option på förlängning. 
 
att vid ansökan om förlängning ska parternas egenfinansiering framgå, en tydligare 
beskrivning av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering 
formuleras. Samt ett förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.  
 
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 har tillsammans med Arbetsförmedlingen haft finansiering från 
Samordningsförbundet för en del av det så kallade Jobbcentrum som funnits i Enköpings 
kommun sedan 2018. Under dessa verksamhetsår har Jobbcentrum etablerats som enhet för 
att hjälpa kommuninvånare till arbete eller studier. Målgrupperna har under de verksamma 
åren förändrats och det är i dag en större grupp unga som inte klarat av sin 
gymnasieexamen, individer som begränsas av psykisk ohälsa, har diagnostiserade 
funktionsnedsättningar eller andra utmaningar som gör att vägen till sysselsättning och 
försörjning kräver stödinsatser. 
 
I ansökan anges att de berörda parterna ser en stor ökning av antalet unga utan arbete i 
åldern 20 - 29 år, personer med behov av försörjningsstöd samt personer som stått lång tid 
utanför arbetsmarknaden med behov av stöd och samordnade rehabiliteringsinsatser för ett 
återinträde på arbetsmarknaden. Med bakgrund av detta avser Enköpings kommun, 
tillsammans med Arbetsförmedlingen att göra en ny ansökan för att kunna utveckla arbetet 
på Jobbcentrum för att möta dessa utökade behov.  
 
Ansökan avser perioden 1 januari 2022 till och med sista december 2023. Utan åtgärd 
bedömer parterna att andelen personer med försörjningsstöd kommer att öka ytterligare. 
Andelen personer som står utanför arbetsmarknaden riskerar att stagnera och inte få stöd i 
att nå progression mot egen försörjning. 
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Syftet med insatsen är att verka för att aktivt utöka stödet till unga i åldern 20 - 29 samt de 
personer som står längst från arbetsmarknaden med behov av samordnade rehabiliterande  
insatser. Målet är att ge dessa personer meningsfulla aktiviteter som främjar deras möjlighet 
att nå egen försörjning. Dessutom ska insatsen öka Jobbcentrums kompetens och förmåga  
att arbeta närmare samverkansparter, stärka samarbetet med externa aktörer samt skapa 
en tydlig gemensam uppföljningsprocess. Jobbcentrum - din väg framåt ska erbjuda stöd och 
utveckling för individer genom samordning mellan kommunala enheter, Arbetsförmedling 
och andra parter inom befintlig Lokusgrupp vid behov. 
 
Metod som angetts i ansökan är motiverande samtal (Ml) och Supported employment (SE) 
och som en del i kommande arbete kommer även ett progressionsmätningsverktyg att 
användas med uppföljning varje kvartal, vilket utformas genom Samordningsförbundet 
utvecklingsarbete gällande progressionsmätning. Vidare så kommer Jobbcentrum aktivt 
arbeta med att utveckla en blandning av individuell coaching och samtal i grupp anpassat 
efter deltagarnas behov liksom andra anpassade aktiviteter, bland annat riktade insatser för 
att höja arbetsförmåga, samordnade möten med vårdinstans, coachande samtal, kurser eller 
aktiviteter för att öka motivation och tro på sin egen förmåga, arbetsträning samt utbildning 
mot specifika yrkesroller.  
 
Det är väsentligt för verksamheten att aktiviteterna är av förberedande karaktär och är ett 
komplement till Arbetsförmedlingens verktygslåda. Jobbcentrums aktiviteter utförs i 
kommunens regi men kan kombineras med Arbetsförmedlingens insatser när individen är 
redo för det. Inom insatsen ska parallella samordnade aktiviteter erbjudas utifrån individens 
behov.  
 
Bedömning 
 
Denna ansökan avser en individinsats med fortsatt finansiering av en del av Jobbcentrum 
Enköping. I ansökan har angetts att den målgrupp som ska komma insatsen till godo är unga 
i åldern 20 - 29 som står utan arbete eller studier samt individer över 30 år, utan arbete eller 
studier. Individerna ska ha behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser och kan 
”fångas” upp genom olika myndigheter.   
 
Bedömningen är att den målgrupp och den insats som beskrivs ligger i linje med det som 
Samordningsförbundets styrelse fattat beslut om som inriktning. De mätbara mål och de 
resultat som insatsen strävar efter ligger också de i linje med styrelsens inriktning.  
Uppföljning och utvärdering av insatsen kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats i 
Enköpings lokusgrupp under våren 2021 och lokusgruppen är eniga om att behovet av 
Jobbcentrum som insats finns och fyller sin funktion väl som samverkans - och samordnande 
part i arbetslivsinriktad rehabilitering för individer. 
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Arbetsutskottet föreslår att ansökan ska beviljas på ett år. Samordningsförbundet välkomnar 
en ny ansökan för beslut om ytterligare år. Inför beslut om eventuell förlängning av insatsen 
ska i den nya ansökan framgå: parternas egenfinansiering i insatsen, en tydligare beskrivning 
av hur insatsen ska utvecklas gällande målgrupp, innehåll och implementering samt ett 
förtydligande kring hur ordinarie verksamheter kompletterar insatsen.  
 
 


