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Överenskommelse och utbetalningsunderlag för
ungdomsjobb 2021
Arbetsförmedlingsenheten
och
har denna dag träffat följande överenskommelse gällande insatser för att skapa
ungdomsjobb

,

Inledning
Regeringen har 2021-03-11 beslutat om en satsning på ungdomsjobb.
Arbetsförmedlingen får använda högst det belopp som framgår av Bilaga-A2Överenskommelse-och-utbetalningsunderlag-2021-Fördelning-av-medel för att via
kommunerna skapa dessa ungdomsjobb.
Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och födelseår, som under 2020 har
avslutat, eller under innevarande år kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning och
ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna jobb på egen hand på
grund av socioekonomisk utsatthet ska prioriteras. Arbetsförmedlingen ska fördela
medlen till kommunerna med kravet att detta inte inverkar på tillkomsten av redan
planerade jobb.
Kommunen är ansvarig för att ungdomsjobben kommer till stånd med hjälp av den
statliga finansieringen. De av regeringen anslagna medlen till ungdomsjobb ska
huvudsakligen gå till lönekostnader, dock kan en mindre del täcka kommunernas
administrationskostnader för att anskaffa nya ungdomsjobb.
Ersättningen till kommunerna baseras på att en formell överenskommelse tecknas
mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun.

Överenskommelse och utbetalningsunderlag för ungdomsjobb 2021 (2021-04-01)

Kommuninformation
Kommun

Kommunkod

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Plusgironummer

Bankgironummer

Kontaktperson

Telefonnummer (kontaktperson)

Arbetsförmedlingen
Sök Enheten Hitta Jobb
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Kommunens åtagande
Kommunen åtar sig att:
1.

Se till att ungdomsjobben kommer till stånd. För ungdomsjobben gäller att
kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen.
Arbetsplatsen ska vara den kommunala verksamheten och uppfylla
arbetsmiljölagens krav. Anställda genom ungdomsjobb får inte placeras i
kommunala bolag, ideella föreningar eller privata företag.

2. Rekvirera pengar från Arbetsförmedlingen genom att överenskommelsen och
utbetalningsunderlaget tillsammans med bilagorna A2 och A3 skickas med epost till den lokala arbetsförmedlingsenheten senast den 30 april 2021.
3. Tilldelade medel får inte inverka på tillkomsten av redan inplanerade jobb.
4. Senast den 15 februari 2022 ska kommunerna lämna in en slutredovisning till
Arbetsförmedlingen.
5. De medel som har utbetalats till kommunen och som inte har förbrukats ska
återbetalas till Arbetsförmedlingen senast den 15 februari 2022, Bankgiro:
5051-1823, Referens: Återbet. ungdomsjobb.
6. Om kommunen inte lämnat in slutredovisningen och återbetalat de medel
som inte har förbrukats senast den 15 februari 2022 har Arbetsförmedlingen
rätt att kräva tillbaka samtliga utbetalade medel.

Arbetsförmedlingens åtagande
Den lokala arbetsförmedlingsenheten åtar sig att godkänna överenskommelsen och
utbetalningsunderlaget och att e-posta ett underskrivet exemplar tillsammans med
bilagorna A2 och A3 till kommunen och till
sommarjobbssatsningen@arbetsformedlingen.se.
Ansvariga på Arbetsförmedlingens huvudkontor kommer att skicka samtliga
överenskommelser och utbetalningsunderlag till Arbetsförmedlingens
ekonomiavdelning för utbetalning. Utbetalning av kommunernas medelstilldelning
kommer att ske under perioden 1 oktober – 31 oktober 2021.

Ersättning till kommunen
Kommunen får ersättning från Arbetsförmedlingen. Den totala medelsramen för
ungdomsjobb och medelstilldelningen för respektive kommun framgår av Bilaga-A2Överenskommelse-och-utbetalningsunderlag-2021-Fördelning-av-medel.
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Kommunernas slutredovisning till Arbetsförmedlingen
Kommunernas slutredovisning till Arbetsförmedlingen ska bestå av två eller tre
dokument (se nedan). Samtliga dokument skickas med e-post till
Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschef på den lokala
arbetsförmedlingsenheten senast den 15 februari 2022.
1.

Bilaga-B1-Slutredov-deltagare-och-kostn-2021 (i original- (MS Excel-)
format) och

2. Bilaga-B2-Slutredov-deltagare-och-kostn-2021-sammanst
3. De kommuner som inte har förbrukat de medel som har utbetalats av
Arbetsförmedlingen och därför ska återbetala de medel som inte förbrukats
senast den 15 februari 2022 ska även bifoga en inskannad verifikation på
denna återbetalning i pdf-format.
Kommunerna och Arbetsförmedlingen har ingått en överenskommelse om att
kommunerna kommer att diarieföra en egen version av Bilaga-B1-Slutredovdeltagare-och-kostn-2021 original- (MS Excel-) format där deltagarnas förnamn och
efternamn (inte bara initialer) framgår och även deltagarnas födelsedatum (inte bara
födelse-år och –månad) för den händelse att Arbetsförmedlingen skulle behöva
genomföra en spårbar granskning av kommunens slutredovisning.

Giltighetstid
Denna överenskommelse avser ungdomsjobb och gäller från och med dagens datum
till och med 2022-04-30 vid avtalstidens utgång utan särskild uppsägning.
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna
fått ett vardera.
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