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Aktiviteter i processen för Ungdomsjobb 2021 

Aktiviteter som ska utföras i processen för Ungdomsjobb 2021 av kommunernas och 

Arbetsförmedlingens olika rollinnehavare beskrivs nedan för nio olika datum eller 

tidsperioder. 

Övergripande aktiviteter i processen för Ungdomsjobb 2021 

• 7 april 2021: Information om Ungdomsjobb 2021 publiceras 

Information om ungdomsjobb publiceras på Arbetsförmedlingens webb och intranät 

och skickas samtidigt ut via e-post till Arbetsförmedlingens kommunansvariga 

enhetschefer och samtliga 290 kommuner. 

• 7 april – 30 april 2021: Kommunen mejlar en överenskommelse till 

Arbetsförmedlingen som returnerar ett underskrivet exemplar 

Kommunen mejlar en överenskommelse med bilagor till Arbetsförmedlingens 

kommunansvariga enhetschefer som returnerar ett underskrivet exemplar via e-post. 

• 7 april – 31 december 2021: Period då kommunerna har möjlighet att anordna 

ungdomsjobb 

Perioden 7 april – 31 december 2021 gäller för Jobb för ungdomar.  

Perioden 1 juni – 31 augusti gäller för Sommarjobb för ungdomar. 

• 15 oktober 2021: Deadline för kommunerna att inkomma med slutredovisning 

Sommarjobb för ungdomar och prognostiserade kostnader för Jobb för 

ungdomar. 

Deadline för kommunerna att inkomma med en slutredovisning för Sommarjobb för 

ungdomar och prognostiserade kostnader för Jobb för ungdomar. Redovisningen 

innehåller de belopp som ska utbetalas 2021 till kommunerna för Sommarjobb för 

ungdomar och (prognostiserade kostnader) för Jobb för ungdomar. 

• 1 oktober – 15 december 2021: Utbetalning till kommunerna utifrån 

kommunernas slutredovisningar av Sommarjobb för ungdomar och 

redovisningar av prognostiserade kostnader för Jobb för ungdomar 
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• 15 februari 2022: Deadline för kommunerna att inlämna slutredovisning för Jobb 

för ungdomar och återbetala ej förbrukade medel för Jobb för ungdomar till 

Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen kommer att betala ut ytterligare medel till de kommuner som 

under 2021 lämnat uppgifter om prognosticerade (uppskattade) kostnader som 

understiger kommunens faktiska kostnader för Jobb för ungdomar. 

• Efter den 15 februari 2022: Arbetsförmedlingen gör ytterligare utbetalningar till 

de kommuner vars faktiska kostnader varit större än de betalningar kommunerna 

mottagit 2021 utifrån sina prognostiserade (uppskattade) kostnader för Jobb för 

ungdomar 

 

• 15 mars 2022: Arbetsförmedlingen ska senast den 15 mars 2022 lämna en 

preliminär redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av 

hur kommunerna har använt pengarna gällande Jobb för ungdomar och 

Sommarjobb 

 

• 17 maj 2022: Arbetsförmedlingen ska senast den 17 maj 2022 lämna en 

slutredovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av hur 

kommunerna har använt pengarna gällande Jobb för ungdomar och 

Sommarjobb. 


