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Jobb- och utbildningsexperter i Nacka 

kommun 

Frågor och svar om förstärkt jobbpeng och språk- och 

arbetsintroduktion  

Varför finns det tre nivåer av jobbpeng? 

För att vi ska kunna anpassa insatsen efter kundens individuella behov. Språk- och 

arbetsintroduktion har utvecklats för att stötta språkutvecklingen, genom språkstudier i 

kombination med praktisk språkträning på en arbetsplats.  

Förstärkt jobbpeng är tänkt för personer med någon form av funktionsnedsättning. De har 

ofta kontakt med flera instanser och kan behöva stöd i dessa kontakter samt att samordna 

dem. Det kan även finnas behov av andra förstärkta insatser. Detta uppdrag är mer 

omfattande än jobbpeng grund och ger därför högre ersättning. 

Vad är tilläggscheckar?  

Som komplement till jobbpengen finns tilläggscheckar med beloppen 5 000 kronor, 10 000 

kronor och 15 000 kronor. De kan användas i särskilda fall, till exempel till 

specialutbildningar som B-körkort om man ser att det ger specifikt ökade chanser till 

anställning utifrån den aktuella kundens situation. Beslut om tilläggscheckar fattar 

karriärvägledaren på Nacka kommun utifrån ansökan från jobb- och utbildningsexperten. 

Det finns en mall för ansökan om tilläggscheck på www.nacka.se/jue 

Vilka kunder är aktuella för jobbpeng?  

• Ungdomar mellan 18 och 24 år  

• Personer som uppbär ekonomiskt bistånd  

• Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden.  

 (EU-medborgare omfattas bara om de uppbär ekonomiskt bistånd eller varit kontinuerligt 

bosatta i Sverige minst fem år.)  

http://www.nacka.se/jue
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ALLMÄNT OM JOBBPENG 

När beslutas om jobbpeng grund, förstärkt jobbpeng och språk- och 

arbetsintroduktion?  

I de flesta fall kan beslut om vilken insats som är lämplig fattas direkt vid första mötet med 

karriärvägledare arbete. Detta kan i vissa fall ändras om ny fakta framkommer i t.ex. 

genomförandeplanen som gör att karriärvägledare bedömer att annan insats är mer lämplig. 

Hur fungerar kravet att experter ska ha kontakter med arbetsgivare? 

Syftet med arbetsmarknadsinsatserna jobbpeng och förstärkt jobbpeng är att 

kunden/medborgaren ska komma till egenförsörjning genom anställning, eget företagande 

eller CSN-berättigade studier. I jobb- och utbildningsexpertens uppdrag ingår att stödja 

kundens kontakter med arbetslivet och förbereda för en kommande anställning etc. Kunden 

har ofta en egen uppfattning om yrken och branscher som kan passa. Inför kundens val av 

jobb- och utbildningsexpert är det därför viktigt att experten redovisar till Nacka inom vilka 

branscher experten har sitt kontaktnät. Nacka publicerar sedan dessa uppgifter på Nackas 

webb som stöd för kundens val. Därmed ges kunden bättre möjligheter att välja en expert 

som passar kundens behov. 

Hur ska jag som expert tänka när jag hjälper kunden att beskriva 

omfattning och tidsåtgång per aktivitet som beskrivs i 

genomförandeplanen?  

Omfattning redovisas i månadsrapporten genom att ange hur mycket tid som har lagts ned 

på de olika aktiviteterna den gångna månaden. I genomförandeplanen ska det framgå hur 

länge respektive aktivitet bedöms behöva pågå för att målet ska nås. 

Hur lång är en insats?  

Insatsen är i princip så lång tid som krävs för att kunden ska bli självförsörjande. Det viktiga 

är att karriärvägledaren kan se i månadsrapporterna att det sker framsteg. Det ska framgå 

hur jobb- och utbildningsexperten har tänkt komma till rätta med om det inte sker framsteg, 

till exempel genom treparts-möte med karriärvägledare. Karriärvägledare kan besluta att 

avsluta insatsen om framsteg inte sker och annan insats bedöms mer lämplig. 

Hur omfattande ska insatsens aktiviteter vara?  

Arbetsmarknadsinsatser ska omfatta 100 % av individens förmåga, vilket är en formulering 

som rymmer individuella skillnader. Det är jobbexperten som tillsammans med kunden gör 

en genomförandeplan baserat på detta, och genomförandeplanen godkänns av en 

karriärvägledare.  

Vad ingår i uppdraget för jobb- och utbildningsexperten efter det att egen 

försörjning är uppnådd?  

Så snart kunden uppnått egen försörjning avslutas uppdraget och jobbexperten inkommer 

med slutrapport. När långsiktig hållbarhet (minst sex månader) kan styrkas utgår bonus till 

jobbexperten. I uppdraget förstärkt jobbpeng ingår att jobbexperten ska följa upp att 

kunden är kvar i egen försörjning fyra månader efter avslutad insats. I uppföljningen kan 
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stöd till arbetsgivare och kund ingå. Vid stöd till arbetsgivare sker det i samförstånd med 

kund. Det kan till exempel avse förståelse för hur funktionsnedsättning påverkar arbetet 

och lämpliga förhållningssätt. Under denna fyra månaders period rapporterar jobbexperten 

till karriärvägledare endast om det uppstår avvikelser som då rapporteras till karriärvägledare 

via e-post. 

SPECIFIKT SPRÅK- OCH ARBETSINTRODUKTION 

Vem är språk- och arbetsintroduktion till för?  

Insatsen riktar sig till personer där svenska språket bedöms vara ett hinder till att finna en 

hållbar plats på arbetsmarknaden. 

Vad ingår i uppdraget språk- och arbetsintroduktion, SAI? 

Jobb- och utbildningsexperten har ett helhetsansvar för att kundens planering ( SFI.SO SAI  

m.m.) och att framsteg sker i de olika aktiviteterna. Experten har bl.a. till uppgift att stödja 

kunden i att välja och genomföra ansökan om samhällsorientering och SFI. I 

uppdragsbekräftelsen, som ska ha kommit in till karriärvägledare efter 14 dagar, behöver det 

framgå vilken utförare av SFI och samhällsorientering som kunden är registrerad/anmäld 

till.  

 

Det är viktigt att experten hämtar in kunskap om kundens olika former av ersättningar för 

att säkerställa att kunden inte riskerar att bli av med ersättning utan att en planering görs 

upp med olika aktörer t.ex. AF eller A-kassa. Det ska finnas en löpande kontakt med AF för 

att bevaka vilka möjligheter till insats som kan finnas för kunden via dem. 

När en annan aktör vill gå in med insats t.ex. praktik ska experten säkerställa att utveckling 

av svenska språket fortlöper, genom att anpassa SFI efter praktiken. Huvudregeln är att 

uppdraget SAI ska fortgå även vid parallell aktivitet genom AF. Endast när kunden har hela 

sin planering med AF, som också innefattar studier i/utveckling av svenskan (exempelvis 

snabbspår) ska uppdraget avbrytas. 

Hur är det tänkt att aktiviteterna ska kombineras för att ge rätt stöd i en 

jobbpeng språk- och arbetsintroduktion? 

Arbetsförlagd språk- och arbetsintroduktion ska omfatta minst 50 % av kundens totala 

insatser. Det betyder att under den totala insatsperioden ska kunden vara minst 50 % på en 

arbetsplats där språket tränas praktiskt, vilket möjliggör att det i början är i en lägre 

omfattning som succesivt trappas upp. Hur denna upptrappning är tänkt behöver framgå i 

genomförandeplanen. Språk på arbetsplats ska alltid kombineras med språkkurser och 

samhällsorientering, men även på individuell basis med andra aktiviteter som passar kunden. 

Vad krävs för att jag som expert ska få erbjuda jobbpeng språk- och 

arbetsintroduktion? 

Att jobb- och utbildningsexperten är auktoriserat och att ni möter de specifika kriterier som 

gäller för att få erbjuda språk- och arbetsintroduktion. 
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1. Upparbetade kontakter med arbetsgivare som kan erbjuda arbetsplats för 

språkintroduktion vid insatsens start, till exempel: 

– Inom prioriterade branscher med identifierade anställningsbehov, till exempel 

inom bygg, vård och omsorg och till vissa yrkesroller inom hotell och restaurang. 

– Hos arbetsgivare med anställningsbehov. 

– Inom branscher där ditt företag har specialiserat sig. 

2. Via arbetsgivare kunna erbjuda arbetsplats för språkintroduktion där: 

– Svenska språket är arbetsspråk. Tolk används enbart då förståelse är avgörande 

för att kunna utföra arbetet. 

– Arbetsmiljön möjliggör förutsättningar för att skapa kontaktnät som främjar den 

framtida karriären. 

3. Väl fungerande samarbete mellan teoretisk och praktisk språkutbildning, exempelvis 

att språkutbildning förlagt på arbetsplatsen kan möjliggöras. 

 

Syftet med att be jobb- och utbildningsexperter att svara upp mot kriterierna är att 

utvärdera vilka förutsättningar som finns för att insatsen ska fungera på ett kvalitativt sätt 

för kunden. Men kriterierna ska inte betraktas som ett statiskt moment. En expert behöver 

till exempel inte ha upparbetade kontakter med arbetsgivare inom alla prioriterade 

branscher. Läs mer om kriterierna här. 

Kan en jobbexpert börja jobba med språk- och arbetsintroduktion om den 

inte erbjuder språkutbildning? 

Ja, om experten jobbar tillsammans med en språkutbildningsanordnare som anlitas för att 

leverera språkutbildning. Ersättning för språkutbildningen kommer jobbexperten och 

språkutbildningsanordanaren överens om sinsemellan. 

 

Ingår Samhällsorientering i nya jobbpengen språk och arbetsintroduktion? 

Samhällsorientering är obligatorisk för kunder inom språk- och arbetsintroduktion men 

ingår inte i ersättningen till jobb- och utbildningsexperten.  

Hur fungerar språk- och arbetsintroduktion i relation till 

Arbetsförmedlingens etableringsplan? 

Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan med alla personer som omfattas av 

etableringslagen. Språkkurser och samhällsorientering, ska ingå som en del i 

etableringsplanen men utförs i kommunens regi. Språk- och arbetsintroduktion är AFE:s 

sätt att stärka språkinlärningen med praktisk språkträning ute på en arbetsplats. Jobb- och 

utbildningsexperten har ett helhetsansvar för alla de insatser och aktiviteter som finns med i 

planeringen för att kunden ska komma närmre arbetsmarknaden. Uppföljning sker 

månatligen för att säkerställa att progression gällande samtliga aktiviteter sker.  Jobb- och 

utbildningsexperten ska planera och samordna så att insatserna fungerar tillsammans med 

eventuella övriga insatser ifrån Arbetsförmedlingen. För att möjliggöra denna samordning 

skickas, tillsammans med uppdraget/beslutet, kundens medgivande till informationsutbyte 

mellan aktuell jobb- och utbildningsexperten, karriärvägledare arbete och 

Arbetsförmedlingen. 

https://nacka.proofx.se/QTfxdk6roFlpEVmbGxoLHH/
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Hur fungerar överenskommelsen med arbetsgivaren? 

Det är jobbexperten som träffar trepartsöverenskommelsen med arbetsgivaren, tillsammans 

med kunden. För detta finns en mall på www.nacka.se/jue. Den arbetsplatsförlagda delen 

av insatsen ska omfatta minst 50 % av den totala insatsen, över tid, vilket innebär att den 

kan starta i lägre omfattning för att sedan succesivt utökas. Av överenskommelsen bör 

upptrappning av tid framgå. I de fall arbetsgivaren önskar ersättning för handledning, är det 

jobbexperten som ersätter arbetsgivaren för detta. 

Vad är en lämplig arbetsplats? 

Jobbexperten har i uppdrag att hjälpa varje kund till en arbetsplats som är lämplig. Några 

viktiga aspekter för att uppnå målet med insatsen är att 1) svenska språket är arbetsspråk 

och att tolk används enbart då förståelse är avgörande för att kunna utföra arbetet samt att 

2) arbetsmiljön möjliggör förutsättningar för att skapa kontaktnät som främjar den framtida 

karriären. Kunden omfattas av Nacka kommuns försäkring när hen vistas på arbetsplatsen. 

Vad gäller om det inte finns en färdig arbetsplats vid start av insats?  

Ju tidigare den arbetsplatsförlagda språkinlärningen kommer igång, desto bättre är det. Idag 

gäller att det ska finnas en arbetsplats senast i samband med genomförandeplanen, det vill 

säga senast 60 dagar efter insatsens startdatum. Till genomförandeplanen ska 

trepartsöverenskommelsen bifogas. Detta är en förutsättning för att ersättning ska utgå. 

När det behövs tolk, vem står för kostnaden? 

Jobbexperten avgör om och när det behövs tolk och står för kostnaden.  

SPECIFIKT FÖRSTÄRKT JOBBPENG 

Vem är förstärkt jobbpeng till för? 

Den kund som har mer komplexa behov ska kunna få ett förstärkt stöd i samband med 

arbetsmarknadsinsatser. Utifrån individuell bedömning kan den kund som har detta få ett 

mer omfattande stöd ifrån jobb- och utbildningsexperten samt genom aktiviteter. 

Vad krävs för att jag som expert ska få erbjuda förstärkt jobbpeng? 

Att jobb- och utbildningsexperten är auktoriserat och att ni möter de specifika kriterier som 

gäller för att få erbjuda förstärkt jobbpeng: 

1. Dokumenterad erfarenhet av att jobba med målgruppen "individer” som uppbär 

ekonomiskt bistånd och som har ett identifierat komplext behov till exempel 

missbruksbild, neuropsykiatrisk-, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning. 

2. Erfarenhet av att samarbeta med myndigheter utifrån kundperspektiv och kundens 

behov. Kunskap om de olika myndigheternas regelverk. 

 

Syftet med att be jobb- och utbildningsexperter att svara upp mot kriterierna är att 

utvärdera vilka förutsättningar som finns för att insatsen ska fungera på ett kvalitativt sätt 

för kunden. Men kriterierna ska inte betraktas som ett statiskt moment. En expert behöver 

file://///file01.adm.nacka.se/usersjl/karfal/Skrivbord/www.nacka.se/jue
http://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-utbildningsexperter/arbetsmarknad/forsakring/


  6 (6) 

 

till exempel inte ha erfarenhet av att jobba med alla undergrupper inom målgruppen.  Läs 

om kriterierna här. 

 

https://nacka.proofx.se/Ea0i0CqS9VMojWeozSCwEC/
https://nacka.proofx.se/Ea0i0CqS9VMojWeozSCwEC/

