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Överenskommelse Ungdomsjobb 2022 – Jobb för 
ungdomar och Sommarjobb för ungdomar 
Arbetsförmedlingsenheten och kommunen nedan har denna dag träffat följande 
överenskommelse gällande insatser för att skapa ungdomsjobb, Jobb för ungdomar 
och Sommarjobb för ungdomar. 

Inledning 
Regeringen har 2022-04-07 beslutat om en satsning på ungdomsjobb, Jobb för 
ungdomar och Sommarjobb för ungdomar. Arbetsförmedlingen får för respektive 
kommun använda högst det belopp som framgår av Bilaga-C2-Överenskommelse-
Ungdomsjobb-2022-Fördelning-av-medel för att via kommunerna skapa dessa 
ungdomsjobb. 

Jobb för ungdomar  
Jobbperiod Jobb för ungdomar: 2022-05-01 - 2022-12-30 

Målgrupp Jobb för ungdomar: Målgruppen är de ungdomar, oberoende av ålder och 
födelseår, som under 2021 har avslutat eller under 2022 kommer att avsluta sin 
gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala 
aktivitetsansvaret. 

Sommarjobb för ungdomar 
Jobbperiod Sommarjobb för ungdomar: 2022-06-01 - 2022-08-31 

Målgrupp Sommarjobb för ungdomar: Målgruppen är de ungdomar, oberoende av 
ålder och födelseår, som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning samt 
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. 

I Arbetsförmedlingen regleringsbrev står att ”Syftet är att förstärka stödet i områden 
med socioekonomiska utmaningar. Arbetsförmedlingen ska därför fördela medlen till 
kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar enligt Statistiska 
Centralbyråns och Delegationen mot segregations definition av områdestyper 
(områdestyp 1–2).”. Arbetsförmedlingen har därför fördelat medlen för 
regeringsuppdraget utifrån hur många ungdomar i åldersgruppen 15-19 år som bor i 
områden (Regionala statistikområden, RegSO) med områdestyperna 1–2. Detta har 
inneburit att 162 kommuner har möjlighet att teckna en överenskommelse om 
Ungdomsjobb 2022 med Arbetsförmedlingen. Dessa kommuner är de kommuner 
som har Regionala statistikområden (RegSO) med områdestyperna 1 (områden med 
stora socioekonomiska utmaningar) och/eller 2 (områden med socioekonomiska 
utmaningar). Detta har följaktligen också inneburit att 128 kommuner inte har 
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möjlighet att teckna en överenskommelse om Ungdomsjobb 2022 med 
Arbetsförmedlingen. 

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. 

I Arbetsförmedlingen regleringsbrev står att ”Av slutredovisningen ska framgå hur 
kommunerna har använt medlen fördelat på de båda satsningarna och hur många 
ungdomar, uppdelat på kön och ålder, som har fått jobb. Av slutredovisningen ska 
även framgå hur kommunerna har fördelat medlen utifrån olika områdestyper (1–5) 
avseende socioekonomisk status.”. Kommunen ska därför för varje deltagare redovisa 
Regionalt statistikområde (RegSO) och områdestyp för detta Regionala 
statistikområde utifrån den adress där deltagaren är bosatt. 

Ersättningen till kommunerna baseras på att en formell överenskommelse tecknas 
mellan Arbetsförmedlingen och respektive kommun. 

Information om kommunen 
Kommun Kommunkod Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och postort 

Kommunens plusgironummer eller bankgironummer Kommunens diarienummer för överenskommelsen 

Ansvarig för överensk. (skrivit under överensk.) Telefonnummer (ansvarig för överenskommelsen) 

Kontaktperson Telefonnummer (kontaktperson) 
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Kommunens åtagande 
Kommunen åtar sig att: 

1. Mejla en skannad undertecknad version av denna överenskommelse 
tillsammans med bilagorna C2 och C3 till den lokala 
arbetsförmedlingsenheten senast den 30 maj 2022. 

2. 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. 

3. Tilldelade medel får inte inverka på tillkomsten av redan inplanerade jobb. 

4. Senast den 15 oktober 2022 ska kommunerna mejla in en slutredovisning 
(bilagorna D1 och D2) för Sommarjobb för ungdomar och prognostiserade 
(uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar till den lokala 
arbetsförmedlingsenheten. Se även punkt 8 nedan. 

5. Senast den 15 februari 2023 ska kommunerna mejla in en slutredovisning 
(bilagorna D3 och D4 och eventuellt D5) för Jobb för ungdomar till den lokala 
arbetsförmedlingsenheten. Se även punkt 8 nedan. 

6. De medel som har utbetalats till kommunen och som inte har förbrukats ska 
återbetalas till Arbetsförmedlingen senast den 15 februari 2023, Bankgiro: 
5051-1823, Referens: Återbet. Ungdomsjobb (kommunnamn). 

7. Om kommunen inte lämnat in slutredovisningen och återbetalat de medel 
som inte har förbrukats senast den 15 februari 2023 har Arbetsförmedlingen 
rätt att kräva tillbaka samtliga utbetalade medel för ungdomsjobb. 

8.   Kommunen åtar sig att diarieföra en egen version av Bilagorna D1 och D3 (i 
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/revision av kommunens slutredovisning. 

Arbetsförmedlingens åtagande 
Den lokala arbetsförmedlingsenheten åtar sig att kvalitetssäkra och godkänna; 

- denna överenskommelse tillsammans med bilagorna C2 och C3, 
- slutredovisning (bilagorna D1 och D2) för Sommarjobb för ungdomar och 

prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar, 
- slutredovisning (bilagorna D3 och D4 och eventuellt D5) för Jobb för ungdomar 

och att e-posta ett skannat underskrivet exemplar av dessa till kommunen och till 
sommarjobbssatsningen@arbetsformedlingen.se. 
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Ansvariga på Arbetsförmedlingens huvudkontor kommer att skicka samtliga 
slutredovisningar till Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning för utbetalningar. 
Utbetalningarna till kommunerna för kostnaderna för Sommarjobb för ungdomar 
och för prognostiserade kostnader för Jobb för ungdomar kommer att ske under 
perioden 1 december – 31 december 2022. Ytterligare utbetalningar till kommunerna 
för Jobb för ungdomar, för de kommuner vars faktiska kostnader överstiger 
kommunernas prognostiserade kostnader för Jobb för ungdomar, kommer att ske 
under våren 2023. 

Ersättning till kommunen 
Kommunen får ersättning från Arbetsförmedlingen. Den totala medelsramen för 
ungdomsjobb 2022 och den maximala medelstilldelningen för respektive kommun 
framgår av Bilaga-C2-Överenskommelse-Ungdomsjobb-2022-Fördelning-av-medel. 

Kommunens slutredovisning av Sommarjobb för ungdomar och 
prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar 
till Arbetsförmedlingen 
Kommunens slutredovisning av Sommarjobb för ungdomar och prognostiserade 
(uppskattade) kostnader för Jobb för ungdomar till Arbetsförmedlingen ska bestå av 
två dokument (se nedan). Samtliga dokument skickas med e-post till 
Arbetsförmedlingens kommunansvariga enhetschef på den lokala 
arbetsförmedlingsenheten senast den 15 oktober 2022.  

1. Bilaga-D1-Slutredovisning-deltagare-och-kostnad-2022-Sommarjobb-och-
prognos-Jobb-för-ungdomar (i original-/MS Excelformat) och 

2. Bilaga-D2-Slutredovisning-deltagare-och-kostnad-2022-Sommarjobb-och-
prognos-Jobb-för-ungdomar-Sammanställning 

Kommunens slutredovisning av Jobb för ungdomar till 
Arbetsförmedlingen 
Kommunens 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 2023. 

1. Bilaga-D3-Slutredovisning-deltagare-och-kostnad-2022-Jobb-för-ungdomar 
(i original-/MS Excelformat) och 

2. Bilaga-D4-Slutredovisning-deltagare-och-kostnad-2022-Jobb-för-ungdomar 
-Sammanställning 
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3. Om kommunen inte har förbrukat de medel som har utbetalats för Jobb för 
ungdomar av Arbetsförmedlingen och därför ska återbetala de medel som 
inte förbrukats senast den 15 februari 2022 ska kommunen även bifoga en 
inskannad verifikation/kvitto (Bilaga D5) på denna återbetalning i PDF-
format. Bilaga D5 saknar mall och kan till exempel utgöras av en 
bild/skärmbild från kommunens ekonomisystem eller bank-applikation. 
Återbetalning till Arbetsförmedlingen ska ske senast den 15 februari 2023 till 
Bankgiro: 5051-1823, Referens: Återbet. Jobb för ungdomar (kommunnamn) 
(Arbetsförmedlingens adress är Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm och 
Arbetsförmedlingens organisationsnummer är 202100-2114). 

Information om den lokala arbetsförmedlingsenheten 
Ansvarig lokal arbetsförmedlingsenhet Enhetens diarienummer för överenskommelsen 

Ansvarig för överensk. (skrivit under överensk.) Telefonnummer (ansvarig för överenskommelsen) 

Kontaktperson Telefonnummer (kontaktperson) 

Giltighetstid 
Denna överenskommelse avser ungdomsjobb och gäller från och med dagens datum 
till och med 2023-04-30 vid avtalstidens utgång utan särskild uppsägning. 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna 
fått ett vardera. 

Datum: Datum: 

------------------------------------ ------------------------------------ 

Namnteckning: Namnteckning: 

------------------------------------ ------------------------------------ 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

------------------------------------ ------------------------------------ 

Arbetsförmedlingsenheten i Kommun/Stad: 
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