
 
 

Ansö kan öm fö rla ngning av 
SPIRA/JöbbFökus 2.0 

 
Projektet SPIRA/JobbFokus 2.0 beviljades vid ansökan en total projekttid om 2 år och 10 månader (2018-09-01 

– 2021-06-30). Projektet ansöker nu om en förlängd projekttid av följande orsaker: 

 Genomsnittstiden för deltagarnas tid i projektet har visat sig ligga runt drygt 18 månader snarare än 

de 15 som anges i projektplanen. Detta beror på flera orsaker.  

- Ändrade förutsättningar. Projektets ursprungliga projektplan utgick från scenariot att det skulle 

finnas framtagna arbetsplatser inom kommunen för projektdeltagarna att börja på. Dessa 

förutsättningar har förändrats och personalen i projektet ackvirerar i stort sett samtliga arbetsplatser 

både internt och externt vilket medför en större tidsåtgång och längre processer. Förändringen 

medförde även att en ny modell för arbetsgivararbetet behövde arbetas fram och sjösättas.  

- Projektdeltagarens egen process. Enligt ursprunglig projektplan beräknades projektdeltagarnas 

deltagande i introduktionsfasen att uppgå till 3 månader. För flera av projektdeltagarna som har börjat 

i verksamheten så har dock denna fas behövt förlängas av olika orsaker såsom till exempel 

hälsotillstånd och förändringar i hälsotillstånd, livshändelser och frånvaro, men även byte av 

praktikplatser, ändringar i planeringar m.m. 

 

 Påverkan från Covid-19. Projektet har, likt övriga samhället, känt av påverkan av Covid-19 genom att 

bland annat arbetsgivare ej har möjlighet att ta emot praktikanter/anställa. De arbetsgivare som 

fortfarande rekryterar önskar generellt personer som är redo att direkt gå in i en anställning utan 

behov av anpassning eller längre handledning. Projektet befarar att situationen med Covid-19 kommer 

att påverka arbetsmarknaden påtagligt under åtminstone 2020 vilket kommer att medföra en 

påverkan på projektdeltagarnas möjligheter till praktik/anställning. 

 

 Bättre underlag inför en eventuell implementering. En förlängning av projektet skulle ge möjlighet till 

bättre underlag för att utreda effekter av insatsen, finansiering m.m. 

 

Pilotprojekt SPIRA/Jobbfokus 2.0 ansöker om en förlängning av projektet med 12 månader (2021-07-01 – 

2022-06-30). 

 

Västerås den 2020-05-18 

 

Dietmar Schneider  Anna Berger 

Projekt/insats ägare  Projektledare  



BUDGET SPIRA JULI 2021-JUNI 2022

PERSONAL juli-dec 2021 jan-juni 2022 Totalt
Projekledare -311 245 -317 470 -628 715 
Arbetsterapeut -285 496 -291 206 -576 702 
Konsulent -294 191 -300 074 -594 265 
Konsulent 50% -170 545 -173 956 -344 501 
SUMMA lönekostnader personal -1 061 477 -1 082 706 -2 144 183 

Lönekostnader deltagare,halvtid -1 399 380 -1 427 367 -2 826 747 
Statsbidrag deltagare,individuell bedömning 935 618 938 339 1 873 956 
Nettolönekostnader deltagare -463 762 -489 028 -952 790 

DRIFTKOSTNADER
Hyra inventarier
Fordon -23 000 -23 000 -46 000 
Inventarier -4 000 -4 000 -8 000 
Datorer leasing personal -6 000 -6 000 -12 000 
IT, nät, drift -8 000 -8 000 -16 000 
Telefoner -4 000 -4 000 -8 000 
Summa hyra inventarier -45 000 -45 000 -90 000 

Förbrukningsmaterial
Arbetskläder -10 000 -10 000 -20 000 
Material -7 500 -7 500 -15 000 
Drivmedel -2 000 -2 000 -4 000 
Livsmedel -7 000 -7 000 -14 000 
Övrigt -5 000 -5 000 -10 000 
Summa förbrukningsmaterial -31 500 -31 500 -63 000 

Köp av tjänster
Adm tjänster -5 000 -5 000 -10 000 
Adm tjänster,löneadm deltagare -14 070 -14 070 -28 140 
OH förvaltningen -105 000 -105 000 -210 000 
Hälsoinsatser -3 000 -3 000 -6 000 
Utbildning/kurser -10 000 -10 000 -20 000 
Utvärdering -50 000 -50 000 -100 000 
Summa tjänster -187 070 -187 070 -374 140 

LOKALER
Lokalhyra, -75 000 -75 000 -150 000 
Omkostnader lokal -3 000 -3 000 -6 000 
Städning lokaler -4 000 -4 000 -8 000 
El,vatten,värme -7 000 -7 000 -14 000 
Summa lokaler -89 000 -89 000 -178 000 
Totala nettokostnader, att rekvirera -1 877 809 -1 924 305 -3 802 114 
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