
Jobbtorg Farsta –

Arbetsmarknadsförvaltningen

Vad menar vi med ”win-win” 

på riktigt?



Vårt uppdrag från staden:

•Mål: Självförsörjning genom arbete 

eller studier

•Syfte: Arbetsträning, praktik, 

anställning

•Metod: Supported employment



Vårt arbetssätt:

• Supported employment, från ax till limpa, en handläggare

• Stabil personalgrupp i stark enhet med Jobbtorg Skärholmen

• Bra ledning som låter oss pröva och testa

• Bäst resultat av alla Jobbtorg i Stockholm

• Kompetenshöjning genom kurser och utbildningar

• Extra resurser i form av hälsoinsatser, KBT terapi, MI 

motiverande samtal, studie- och yrkesvägledning, IT-stöd, 

språkstöd både externt och internt

• Vi lär känna den arbetssökande på djupet, träffas ofta

• Noggrann kartläggning av förmågor och ev hinder

• Tät samverkan med Arbetsförmedlingen och 3 stadsdelar



Siffror:

• Från 2017 till 2018 ökade vi antalet personer ut i arbete 

med 56 % genom förändrat arbetssätt

• År 2018 gick 62,5 % av våra inskrivna ut i arbete el studier

• Vi har ca 25 personer per coach (AF har 400 pers)

• 7 mars genomförde vi Farsta Jobbmässa med 20 företag 

och 320 arbetssökande på plats



Extra utmaningar…

Arbetsförmedlingens projekt

”Gör plats”

Funktionshinder

Språksvårigheter

Diagnoser



Vårt erbjudande till dig som arbetsgivare:

• Vi bistår dig genom hela rekryteringsprocessen

• Vi kan göra urval, förbereda den arbetssökande på olika sätt, 

ordna studiebesök hos dig, följa med på intervju, göra 

regelbundna besök under arbetsträning eller praktik mm

• Du förbinder dig inte till något, du bestämmer

• Du är välkommen att rekrytera direkt hos oss, torsdagar 10.15

• Den arbetssökande är alltid försäkrad genom staden

• Partnerskap med Stockholm Stad

• Våga testa oss!



Vad är arbetsträning?

Borta länge från arbetsmarknaden, prova på nytt 

yrke eller bransch, inga förväntningar på 

anställning. Kräver en handledare löpande.

Vad är praktik?

Tydliga krav på arbetsprestation, förhoppning 

om anställning, kräver handledare som efter 

hand kan låta praktikanten bli mer självständig.

Båda kan vara deltid men minst 

25% på dagtid.



Frågor att fundera på……

• Hur brukar du göra när du rekryterar?

• Finns det en personalavdelning på företaget?

• Hur sätter du ihop en kravprofil?

• Har du svårt att hitta rätt personal?

• Behövs extra utbildning för att klara jobbet?

• Har du svårt att hinna med?

• Vill du ha kostnadsfri hjälp och stöd av Jobbtorg?



Win-win på riktigt:

Du kan hitta din mest lojale medarbetare

Du får stöd av oss genom hela processen

Vi är alltid tillgängliga för dig på dagtid

Vi hjälper dig att få ev lönestöd från AF

Familjer blir självförsörjande

Människor når sina mål i livet

Du vidgar dina vyer genom samarbete med oss

Samhällsnytta, socialt och ekonomiskt

Finns det fler fördelar?



Nästa steg:

• Vill du ha ett besök av oss och diskutera mer?

• Vill du komma och besöka oss i Farsta centrum?

• Vill du ha hjälp med din rekrytering?

• Vilken slags hjälp i så fall?

• Vill du ta emot någon för arbetsträning eller praktik?

• Välkommen att skriva upp dig på vår intresselista!



Våra kontaktuppgifter:
fornamn.efternamn@stockholm.se

Suzan Wernström

Bertil Johansson

Marie Sjöwall

Marina Nilsson

TACK FÖR OSS!


