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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 2023 fram till 31 december 2024, maximalt 5 305 000 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.

Ärendet
Ansökan
Enköpings kommun ansöker tillsammans med Arbetsförmedlingen om finansiering för
insatsen Jobbcentrum – din väg framåt under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2024.
Ansökan gäller en förlängning av tidigare insats som beviljats till och med 31 december 2022.
Syftet med insatsen är att utöka stödet till individer bosatta i Enköpings Kommun som står
långt ifrån arbetsmarknaden med behov av samordnade arbetslivsinriktade
rehabiliteringsinsatser.
Målet är att ge dessa personer meningsfulla aktiviteter som främjar deras möjlighet och
förmåga för att nå egen försörjning. Insatsen ökar Jobbcentrums kompetens och förmåga att
arbeta närmare Arbetsförmedlingen men även möjligheten att identifiera utökad samverkan
med de parter som idag ingår i kommunens LOKUS-grupp. Vidare ska insatsen verka för att
stärka samarbetet med externa aktörer samt skapa en tydlig gemensam uppföljningsprocess.
Insatsen syftar även till att påbörja en utökad samverkan med andra kommuner, i synnerhet
Håbo Kommun, avseende utbyte av erfarenheter och eventuella samarbeten kring
arbetsgivarperspektivet.
Målgrupper för insatsen är unga personer mellan 16–29 år som står utanför studier eller
arbetsmarknad samt vuxna personer över 30 år som står utanför studier eller
arbetsmarknad.
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Båda grupper är av karaktär att de har identifierade behov av samordnade
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och behöver stöd för att öka sin förmåga att nå
anställning eller studier.
Andra individer som kan ingå i ovan nämnda målgrupper kan vara personer som är
utrikesfödda och har lämnat etableringen med och inte kommit vidare till arbete på grund av
vissa utmaningar eller hinder, personer som inte kan matchas mot Arbetsförmedlingens
befintliga aktiviteter, personer med försörjningsstöd, tidigare långtidssjukskrivna med flera,
alla med behov av samordnade insatser mellan flera parter.
Metoder som används är samtalsmetoden motiverande samtal (MI) och Supported
employment (SE), progressionsmätningsverktyget SMAIL kommer även att användas med
uppföljning varje kvartal. Finansierade resurser arbetar med mottagande och stöd vid
samordnad arbetslivsrehabilitering, gör initiala kartläggningar och handlingsplaner, samt
vägleder till aktiviteter och insatser.
Ansökan avser 200 % coacher/handläggare Rehab, 100 % coach Unga, 25 %
arbetsförmedlare samt 100 % arbetsmarknadskonsulent. Resurserna ska arbeta med
mottagande och stöd vid samordnad arbetslivsrehabilitering, göra initiala kartläggningar och
handlingsplaner samt vägleda till aktiviteter och insatser.
Ansökan avser att fortsätta Jobbcentrums utveckling av den arbetsinriktade verksamheten,
utöka aktiviteter och individuella insatser för att kunna möta och hjälpa fler, samt befästa sin
plats som samverkande part mot andra enheter och parter för individernas bästa. I ansökan
förs ett resonemang om förutsättningarna för implementering hos både kommunen och
Arbetsförmedlingen.
Bedömning
Ansökan avser en individinsats med fortsatt finansiering av en del av Jobbcentrum, där
Enköpings kommun är insatsägare och Arbetsförmedlingen samverkanspart. Ansökan har
diskuterats och tagits fram genom en dialog i Lokusgruppen under våren 2022, och med
enskilda dialoger med Arbetsförmedlingen som är samverkanspart.
Bedömningen är att ansökan ligger i linje med styrelsens inriktning gällande målgrupp och
innehåll. De mätbara mål och de resultat som insatsen strävar efter överensstämmer också
med styrelsens inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande och frågan
om implementering kommer följas upp genom kvartalsrapportering till förbundet.
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