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ARBETSMARKNADSPROGRAM I NORDVÄSTKOMMUNERNA 
Bilagan sammanställd av Patrik Karlsson, Hugo Stranz och Sven Trygged 
 
I bilagan redovisas en kartläggning av kommunala arbetsmarknadsprogram i 
Nordvästkommunerna. Ambitionen har varit att redovisa de program som har anknytning till 
socialtjänsten. Uppgiften har emellertid varit ganska svår såtillvida att kommunerna har olika 
organisation även för likartade verksamheter. Bland programmen som visas kan därför 
förekomma sådana som har annan huvudman än socialtjänsten. Det kan också finnas andra 
arbetsmarknadsprogram i kommunerna än de som visas här. Förhoppningen är att det ändå 
ska vara möjligt att kunna jämföra Sundbyberg och Upplands Bro med övriga 
Nordvästkommuner. 
 
 
Arbetslösa och personer i olika program i relation till befolkningen 16 – 64 år. Årsmedeltal 
2001 för riket, Stockholms län och kommunerna i FoU-Nordväst 
 
  Arbetslösa arbetslösa samt deltagare aktivitetsgarantin 
   arbetsmarknadsprogram 
Riket  3,4 5,4  0,6 
Stockholms län 2,1 2,8  0,3 
Järfälla  1,7 2,4  0,3 
Sigtuna  1,9 2,5  0,2 
Sollentuna  1,5 2,0  0,2 
Solna  2,0 2,6  0,4 
Sundbyberg  2,2 2,9  0,3 
Upplands Bro 1,1 1,6  0,2 
Upplands Väsby 2,0 2,5  0,2 
 
Källa: AMS statistiktjänster 
Under rubriken ”arbetsmarknadsprogram” ingår 14 olika stödformer (av AMS klassade som 
konjunkturberoende program). Aktivitetsgarantin är inte klassad som konjunkturberoende 
program. 
 
Statistiken visar att Stockholms län under 2001 hade färre arbetslösa och färre i 
arbetsmarknadsprogram än riket. Arbetslösheten i Nordvästkommunerna ligger med undantag 
för Sundbyberg under länssiffrorna. De kommuner som ingår i undersökningen, dvs 
Sundbyberg och Upplands Bro, hade den högst respektive den lägsta registrerade 
arbetslösheten i FoU-området.  
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Kommunvisa beskrivningar (kommunerna i bokstavsordning) 
 
 
 
 
Järfälla 
 
Majoriteten av socialtjänsten i Järfälla kommuns arbetsmarknadsinsatser köps av driftenheten 
KraftKällan. KraftKällans övergripande uppdrag består i att rekrytera praktikplatser för 
arbetslösa, utforma individuella planer för de aktuella personerna, samt arbeta 
motivationshöjande. Vidare tar kraftkällan emot, från Arbetsförmedlingen anvisade, 
ungdomar 18-20 år för kommunalt program för ungdomar (KPU) samt ungdomar 20-24 år för 
utvecklingsgaranti för ungdomar (UVG).  KraftKällan ansvarar även för aktivitetsgarantin, 
visst anställningsstöd samt jobbtest 
 
Kommunalt program för ungdomar- KPU 
Genom avtal med arbetsförmedling anordnar kommunen detta program. Består av viss 
undervisning, t ex presentationsteknik, konsten att tala. Praktik inom olika branscher. 
 
Ungdomsgaranti- UVG 
Kompetenshöjande insatser för ungdomar som varit arbetslösa maximalt 100 dagar. Består av 
individuellt inriktade utvecklingsinsatser. 
Kommunal arbetspraktik- KAP 
Avser personer som uppbär försörjningsstöd. Verksamheten bistår med motivationshöjande 
aktiviteter, jobbtester, jobbsökaraktiviteter, arbetspraktik och arbetsträning 
 
Datastudio 
Datastudion bygger på erfarenheter från datorteket i Järfälla. Verksamheten består av 
dataträning, ”datagym”, viss grundläggande datautbildning för arbetslösa etc. 
 
Vandrarhemmet Majorskan 
Verksamhet bedriven i form av vandrarhem och konferensverksamhet. 
 
Offenligt skyddade arbeten- OSA 
I kommunen förekommer OSA-anställningar inom förvaltningen teknik och försörjning samt 
på Kraftkällan 
 
Anställningsstöd 
Insats riktad till långtidsarbetslösa. Består av lönesubvention till arbetsgivare enligt 
överenskommelse från arbetsförmedling i syfte att underlätta anställning för den aktuella 
gruppen. 
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Projekt Målgrupp Omfattning Samarbetsparters 
KPU Arbetslösa ungdomar 

18-20 år 
Ca 5 pers/mån  

UVG Arbetslösa ungdomar 
20-24 som varit 
arbetslösa max 100 
dagar 

Ca 15 pers/mån  

KAP Pers.med försörjnings 
stöd 

Ca 75 pers/mån  

Datastudio Arbetslösa mfl.  Ca 20 pers/mån  
Vandrarhemmet 
Majorskan 

Arbetshandikappade 
ungdomarsamt arbets- 
lösa i allmänhet 

 AMI, AF 

OSA Pers. med social- 
Medicinska arbets- 
hinder 

Ca 25 pers/mån  

Anställningsstöd Långtidsarbetslösa Ca 5 pers/mån  
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Sigtuna 
 
Utbildnings - och Arbetmarknadsförvaltningen (UAN) i Sigtuna kommun ansvarar för 
sysselsättningsåtgärder gentemot såväl arbetsförmedling som socialförvaltning. 
Arbetsmarknadsenheten (AME) har tillkommit i samband med omorganisationen av 
Vuxenutbildningen och består av de enheter inom UAN som arbetar med 
sysselsättningsåtgärder. Syftet är att genom ökad samverkan, bättre utnyttja befintliga resurser 
och öka andelen deltagare ut i arbete eller studier. AME arbetar i nära samverkan med bland 
annat Arbetsförmedling, Socialförvaltning och det lokala näringslivet i syfte att stärka 
deltagarnas ställning på arbetsmarknaden och underlätta för dem att komma in på reguljär 
utbildning och arbetsmarknad. 
 
Gemensamt för samtliga delar inom AME är ett arbete med en kombination av 
kompetensutveckling och personlig utveckling. Samtidigt som deltagarna har praktik eller t ex 
data eller svenska är syftet även att de skall växa i självkänsla. En viktig del i arbetet är att 
uppmuntra deltagarna att ta ansvar för sitt eget lärarna och sin egen utveckling. Samtliga 
deltagare inom verksamheten står till arbetsmarknadens förfogande. 
 
Kommunalt program för ungdomar (KPU) 
Arbetslösa ungdomar med eller utan gymnasieutbildning mellan 18-19 år skall erbjudas ett 
kommunalt program. Programmet kan innehålla praktik och/eller teori och syftet är att det ska 
leda till anställning eller fortsatt utbildning. Arbetsförmedlingen anvisar och beslutar om det 
kommunala programmet. 
 
Utvecklingsgaranti  (UVG) 
Utvecklingsgarantin syftar till att arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år skall utveckla sin 
egen kompetens så att deras möjligheter till arbete eller studier förbättras. Kan innebära olika 
former av kompetensutveckling under en period av högst 12 mån. t ex höja baskunskaper 
inom ett ämne eller praktik som ger yrkeserfarenhet. Arbetsförmedlingen anvisar och beslutar 
om Utvecklingsgarantin. 
 
Aktivitetsgaranti/Arbetspraktik 
Avsedd för arbetslösa som behöver få yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet i syfte att öka 
möjligheter till arbete. Praktiken kan vara förlagd hos både privata och offentliga 
arbetsgivare. Arbetsförmedlingen anvisar och beslutar om Aktivitetsgaranti/Arbetspraktik. 
 
Datortek 
Bedriver arbetsmarknadsinriktade kurser i syfte att förbereda deltagarna för arbetsmarknad, 
utbildning eller praktik genom arbete med data och individinriktad kompetensutbildning. 
Inriktningen är dels att lära sig använda datorn som verktyg, dels att arbete med sin egen 
utveckling och gångbarhet på arbetsmarknaden. Datorteket bedriver även datautbildning för 
kommunanställda parallellt med arbetsmarknadskurserna.  
 
Verkstäder och Café 
På verkstäderna utförs bla möbelrenovering, rekvisitatillverkning, textilarbeten och diverse 
ombyggnadsarbeten åt kommunen. Verkstäderna arbetar även med SFI- elever i syfte att ge 
dessa praktisk tillämpning av svenska språket och erfarenhet av svenska arbetsförhållanden. 
Cafét ligger i nära anslutning till Datorteket och SFI:s lektionssalar där försäljning sker till 
deltagare, elever och personal 
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Projekt Målgrupp Omfattning Samarbetspartners 
KPU Arbetslösa ungdomar 18-

19 år 
4 årsplatser, 10 pers. 2001 AF 

UVG Arbetslösa ungdomar 20-
24 år 

8 årsplatser, 36 pers. 2001 AF 

Aktivitetsgaranti/Arbets
praktik 

Arbetslösa 26 pers. 2001 AF 

Datortek/NuA-
kurser(Närsamhälle- 
Utbildning- Arbete) 

Arbetslösa 10 årsplatser, 60 pers. 
2001 

AF, socialförvaltning 

Datortek/Datorträning Arbetslösa, SFI-elever 114 pers. 2001 AF, socialförvaltning, SFI 
Textilverkstad Arbetslösa, SFI-elever 10 årsplatser, 12 pers. 

under 2001+SFI-elver 
AF, social- 
Förvaltning, SFI 

Trä- och metallverkstad Arbetslösa, SFI-elever 15 årsplatser, 14 pers. 
2001 + SFI-elever 

AF, social- 
Förvaltning, SFI 
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Sollentuna 
 
Arbetsmarknadsinsatser inom ramen för socialtjänsten i Sollentuna kommun styrs av 
socialtjänstkontorets Arbetsmarknads- och introduktionsenhet(AME). Övergripande riktas 
avdelningens arbete mot de personer som är aktuella hos socialtjänsten samt står till 
arbetsmarknadens förfogande. Dessa individer erbjuds personlig vägledning i form av stöd, 
uppmuntran, eventuell omorientering och vidgande av de personliga perspektivet. Detta sker 
genom individuella samtal där personlig marknadsföring, anställningsintervjuer och 
arbetsplatsens interna koder tränas. Arbetet inom avdelningen utförs av Arbetsmarknads- 
konsulter. Arbetsmarknadskonsulten gör tillsammans med klienten en realistisk, tidsbestämd 
och individualiserad planering för dennes inträde på arbetsmarknaden. En sådan planering kan 
innehålla en rad olika insatser som t ex praktik, studiebesök, PRAO, visstidsanställning, 
lönebidragsanställning, OSA.  Arbetsmarknads- och introduktionsenheten samarbetar med ett 
flertal aktörer, såsom arbetsförmedling, AMI, försäkringskassan samt med övriga enheter 
inom den egna organisationen.  
 
Arbetscenter 
Arbetscenter är en utförarorganisation, en ”verkstad” som organiserar tillfällig sysselsättning 
inom kommunen. Arbetscenter arbetar med arbetsträning inom en rad olika verksamheter 
såsom textilverkstad, snickeri, klottersanering, renhållning, städ och transport mm.  
 
Alfagruppen 
Verksamhet riktad mot personer med missbruksproblem. Alfagruppen arbetar med motivation 
och återfallsprevention med ett visst inslag av jobbsökeri. 
 
KPU/UVG  
AME handlägger ungdomar 16-24 år genom avtal med Länsarbetsnämnden. Dessa vägleds till 
kompetenshöjande studier och praktikperioder eller ut på den öppna arbetsmarknaden. 
Förutom ungdomar anvisade av Länsarbetsnämnden tar AME också emot ungdomar från 
socialtjänstens övriga enheter (vuxenavdelning, ekonomienhet, Barn- och Familj). För dessa 
ungdomar sker handläggningen ofta i samråd med andra huvudmän som skola och frivård. 
 
OSA 
Längre eller kortare anställning inom kommunen i syfte att skapa kontakt med arbetslivet. 
 
Visstidsanställning 
Tidsbegränsad anställning, max sex månader, inom och utom kommunen. 
Visstidsanställningen syftar till att skapa fast anställning. 
 
Lönebidragsanställning 
Anställning med kommunalt finansierad del av lön för varaktigt arbetshandikappade personer. 
 
Nätverksgruppen 
Nätverksgruppen är ett samarbetsorgan med representanter från försäkringskassa, landsting, 
arbetsförmedling, socialtjänst och AF- rehab. Inom denna verksamhet arbetar de olika 
myndigheterna med personer med mycket lång arbetslöshet och sporadiska fysiska och 
psykiska sjukperioder bakom sig. 
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Projekt Målgrupp Omfattning Samarbetspartners 
Arbetscenter Arbetslösa  AF, AF-rehab 
Alfagruppen Pers. med 

missbruksproblem 
  

KPU/UVG Ungdomar 16-24 år Ca. 100 pers/år Länsarbetsnämnd, 
socialtjänst, skola, frivård, 
AF 

OSA Socialmedicinskt 
handikappade pers. 

35 pers./år AMI 

Visstidsanställning Vuxna, ungdomar 15 pers./år  
Nätverksgruppen Pers. med mycket lång 

arbetslöshet 
24 pers./år Försäkringskassa, 

landsting, AF, AF-
rehab, socialtjänst 

Lönebidragsanställning Varaktigt 
arbetshandikappade 
personer 

26 pers./år  
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Solna 
 
Arbetsmarknadsinsatser inom ramen för socialtjänsten i Solna stad bedrivs i två grenar. En 
gren utgörs av ett samarbete med stadens arbetsmarknadsavdelning. Det arbete som bedrivs 
här är enligt ”Solnamodellen”, vars målsättning är att individen skall erhålla ett arbete igen 
samt att minska tiden för bidragsberoende. ”Solnamodellen” innebär förenklat ett samarbete 
mellan arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen. Metoden är en modell som 
arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen tillsammans arbetat fram sedan 3 år. 
Basen i verksamheten består av ett individuellt arbete med varje person där handlingsplaner, 
jobbsökarverksamhet, kompetenshöjning, praktik mm. ingår som ett led i att får ut människor 
i arbete. 
 
Den andra formen av arbetsmarknadsinsatser återfinns inom socialtjänstens vuxensektion och 
riktas mot personer med en högre grad av psykiska, sociala eller missbruksrelaterade problem. 
Kommunen har även omkring 25 OSA- platser att tillgå. 
 
Kadetten i frösunda- praktikverksamheter (Solnamodellen) 
Dataavdelning, kontorsavdelning, serviceavdelning, starta eget- avdelning, transport- 
avdelning, träverkstad, växtavdelning, två caféverksamheter, mobil vaktmästargrupp. 
Förmedling av arbetspraktik- omkring 35 platser 
 
Triad 
Olika former av aktiviteter vars syfte är att skapa sysselsättning och ett visst mått av struktur. 
Exempel på aktiviteter som finns inom Triad är datagrupper, matlagningsgrupper och 
caféverksamhet. Triad skall dessutom fungera som en allmän mötesplats. Inom Triad finns 
även Glöden, en avdelning där deltagarna bereds möjligheter till hantverksprodukter samt 
Solstråket, en hantverksprodukt där försäljning av de produkter som tillverkas i Glöden sker. 
 
Rensningsprojekt- OSA 
Traditionellt rensningsprojekt som innebär renhållning av parker o dyl. Låga krav ställda på 
deltagarna. Dokumentation av verksamheten pågår. 
 
Renoveringsprojekt- OSA 
Projekt som pågått under flera år. Verksamheten riktas i första hand mot renovering av 
kommunens sociala lägenheter 
 
Ombyggnads/renoveringsprojekt- OSA 
Verksamhet inriktad på ombyggnationer av barnstugor, renovering av parker, vissa snickerier 
etc. Verksamheter riktas främst mot personer viss hantverkarskicklighet. 
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Projekt Målgrupp Omfattning Samarbetspartners 
Kadetten Arbetslösa med och 

utan arbetshinder. 
Långtidsarbetslösa från 
AF 

70-80 personer/v under 
mars 2002 

AF, lokalt näringsliv, 
AMI, LärCentrum, mfl 

Triad Personer med psykiska 
funktionshinder 

Omkring 60 pers. besöker 
verksamheterna. 20-25 
aktivt deltagande i de 
olika proj (5 platser avser 
deltagare från 
Sundbyberg) 

Öppenvårds- psykiatri i 
Solna, Sundbyberg, 
biståndsbedömare 
socialtjänst 

Rensningsprojekt Personer med 
missbruksproblem 

5-6 pers., kan skifta ngt. 
pga ev. återfall i missbruk 

Tekniska kontorets 
parkavdelnig 

Renoveringsprojekt Personer med 
missbruksproblem 

6-7 pers., varav 3-4 under 
25 år 

socialförvaltning, 
boendeenhet inom 
socialförvaltning 

Ombyggnads/renoverings 
projekt 

Personer med 
missbruksproblem 

4-5 pers.  Kultur- fritidsförvaltning, 
tekniska kontor 
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Sundbyberg 
 
Arbetsmarknadsinsatser inom ramen för socialtjänsten i Sundbybergs stad bedrivs inom 
arbetsmarknadssektionen. Denna sektion inkluderar Ledning, Arbetssökarverkasamhet, 
basverkasamheter (Datortek, Jobbcentralen, Ängsknuten samt Jobb-sök). Delar av 
arbetsmarknadssektionen är samlokaliserad på kommunens Arbetscenter, där samverkan 
mellan kommunledningskontor, arbetsförmedling, Kunskapslyftet och socialtjänstens 
budgetrådgivning sker. 
Arbetsmarknadssektionen har tecknat avtal med arbetsförmedling kring Datortekplatser samt 
placeringar enligt Aktivitetsgarantin, KPU- och UVG-platser och arbetspraktikplatser. Med 
AF-rehab har avtal tecknats om OSA-platser och platser inom Aktivitetsgarantin. 
 
Ett samverkansstrategidokument har tillsammans med konsult tecknats mellan 
försäkringskassan, primärvården, psykiatri, arbetsförmedling, rehabilitering samt 
socialtjänsten. 
 
Arbetssökarverksamhet- ASV 
Verksamhet som riktar sig till personer med ekonomiskt bistånd samt till arbetslösa 
kommuninnevånare som riskerar att utförsäkras från A-kassan. Remisser erhålles 
kontinuerligt från socialförvaltningens informations- och försörjningssektion samt anvisningar 
från myndigheter enligt tecknade avtal. 
 
Arbetssökarverksamheten inkluderar kommunens OSA, KPU och UVG platser samt dess 
praktikplatser på basverksamheterna(se nedan). 
 
Jobbcentralen (basverksamhet) 
Verksamhet med träverkstad, flyttningsprojekt, besiktning och renovering av socialtjälnstens 
lägenheter, teknik- och parkprojekt, bilverkstad samt Aluksne- projektet(vänort till 
kommunen) 
 
Ängsknuten (basverksamhet) 
Verksamhet med textilverkstad, tvätteri, café, språkträningsprojekt för SFI- elever som uppbär 
ekonomiskt bistånd, dataträningsprojekt, samt Aluksne- projektet. 
 
Datortek (basverksamhet) 
Verksamhet med dataträning med möjlighet att erhålla datakörkort samt utökat jobb-sök. 
 
Arbetscenter Jobb-sök(basverksamhet) 
Inom Jobb-sök vistas deltagarna tills de erhåller ett arbete. Handläggarna hjälper deltagarna 
att skriva meritförteckning och personliga brev samt söka lämpliga arbeten. Tillgång till 
arbetsförmedlingens platsautomater, Internet, tidningar, telefoner och yrkesvägledare finns. 
 
Offenligt skyddat arbete- OSA 
I syfte att skapa kontakt med arbetsmarknaden tillhandahålls längre eller kortare anställningar 
inom kommunen för socialmedicinskt handikappade personer. Ingår i kommunens 
Arbetssökarverksamhet 
 
Kommunalt program för ungdomar- KPU 
Del av ungdomsgarantin. Ingår i kommunens Arbetssökarverksamhet. 
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Utvecklingsgarantin för ungdomar- UVG 
Del av ungdomsgarantin. Ingår i kommunens Arbetssökarverksamhet. 
 
Aktivitetsgarantin 
I syfte att skapa kontakt med arbetsmarknaden tillhandahålls längre eller kortare praktiker på 
basverksamheterna eller deltagande i jobbsökaraktiviteter 
 
Introduktionsinsatser för flyktingar och invandrare 
En handläggare ansvarar för och följer upp introduktionsplaner till flyktingar. Invandrare och 
flyktingar erhåller samhällsinformation (individuellt och gruppvis), språkträning, språkpraktik 
sysselsättning etc utifrån behov. Socialtjänstens Introduktionssamordnare deltar i 
flyktingsamordnarträffar med Migrationsverket, Integrationsverket samt Länsstyrelsen. 
 
Triad 
Verksamhet förlagd i Solna. Sundbyberg har tecknat avtal om 5 platser. Olika former av 
aktiviteter vars syfte är att skapa sysselsättning och ett visst mått av struktur. Exempel på 
aktiviteter som finns inom Triad är datagrupper, matlagningsgrupper och caféverksamhet. 
Triad skall dessutom fungera som en allmän mötesplats. Inom Triad finns även Glöden, en 
avdelning där deltagarna bereds möjligheter till hantverksprodukter samt Solstråket, en 
hantverksprodukt där försäljning av de produkter som tillverkas i Glöden sker 
 
 
Projekt Målgrupp Omfattning Samarbetspartners 
ASV Pers. med ekonomiskt 

bistånd +arbetslösa med 
risk att utförsäkras från a-
kassa 

376 pers. under 2001 
(inkl. OSA, KPU,UVG) 

AF, AF-rehab, social- 
tjänst 

Jobbcentralen Arbetslösa med behov av 
arbetsträning 

26 pers. under 2001 AF, AF-rehab, social- 
tjänst 

Ängsknuten Arbetslösa med behov av 
arbetsträning samt SFI- 
elever med ekonomiskt 
bistånd 

45 pers(26 SFI-elever). 
under 2001 

AF, AF-rehab, social- 
Tjänst, LärCentrum Vux 

Datortek Arbetslösa med behov av 
datorträning 

149 pers. under 2001 Af, AF-rehab, social- 
Tjänst, personalavd. 

Arbetscenter Jobb-sök Arbetslösa 99 pers.  under 2001 AF, socialtjänst 
OSA Socialmedicinskt 

handikappade 
26 pers. under 2001 AF- rehab, social- 

Tjänst 
KPU Arbetslösa ungdomar 17-

19 år 
4 pers. under 2001 AF, socialtjänst 

UVG Arbetslösa ungdomar 20-
24 år 

19 pers. under 2001 Arbetsförmedling, 
socialtjänst 

Aktivitetsgarantin Långtidsarbetslösa  19 pers. under 2001 AF, AF-rehab 
Introduktionsinsatser för 
flyktingar och invand- 
Rare 

Invandrare och flyktingar 67 SFI- elever under 2001. 
63 praktik och språ- 
kträningsplacering under 
2001 

AF, socialtjänst, Migra- 
Tionsverket, Integrations- 
verket, Länsstyrelsen 

Triad Personer med psykiska 
funktionshinder 

5 pers. från Sundbyberg Solna kommun, social 
tjänstens vuxensekt. 
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Upplands Bro 

Mål för det fortsatta arbetet 

• Stötta arbetslösa till hel eller delvis egen försörjning 
• Rusta arbetslösa för att kunna möta arbetsmarknadens krav 
• Finna former för att utveckla utbildnings- och praktikinslag som tillgodoser kommunens 

egna personalbehov 

Grupper av arbetssökande 

Arbetslösa som anvisas från Af (som idag). Arbetslösa som anvisas från ekonomi/ 
mottagningssektionen. Invandrare. Arbetslösa med socialmedicinsk problematik (tidigare 
missbruk, kriminalitet mm) Ungdomar. Personer som varit arbetslösa länge 

Problematik 

• Sjukdomsproblematik, upprepade sjukskrivningar (1-2 veckor) 
många ”omstarter” 

• Social problematik 
• Allmänt outredd problematik 

upprepade misslyckanden, svårighet att ge rätt stöd 
• Tidigare sjukskrivna som behöver stöd och hjälp att komma ut på arbetsmarknaden 
• ”Nya” invandrare med bristande kunskaper i svenska 

Behov 

♦ Arbetsplats med möjlighet till anpassad arbetsträning (olika typer av praktiskt arbete i 
kommunal regi) 

♦ Praktik/arbetsträning för personer i behov av ”nya” referenser efter missbruk, 
fängelsestraff, sjukskrivning, lång arbetslöshet osv. 

♦ Hjälp att slussas vidare till nästa steg/instans (annan arbetsprövning/praktik, arbete, AMI, 
Försäkringskassan osv.) 

♦ Visst utbud av undervisning i svenska och data, jobbsökeri, föreläsningar mm 
♦ Stöd av personal med kunskaper om och kontaktnät inom såväl arbetsmarknad som andra 

myndigheter 
♦ Någonstans att gå när man inte är sjukskriven, för att hålla förmåga och motivation uppe 
♦ Möjlighet till stöd och uppföljning även efter påbörjad anställning 
♦ Något att komma till om man "misslyckas" med ett arbete 
 
Arbetsuppgifter Arbetsmarknadsenheten 
I Jobbstudion på Bergvägen 28 i Kungsängen (Upplands-Bro Hus tidigare kontor) samordnas 
merparten av kommunens arbete med arbetslösa. Här arbetar handläggare för olika åtgärder 
och hit lokaliseras också en stor del av de aktiviteter som arrangeras för olika grupper av 
arbetslösa. Hit lokaliserades även merparten av EU-projektet Viva som startade i oktober 
1999 och avslutades vid årsskiftet 2000/2001. Här pågår jobbsökaraktiviteter samt olika 
former av kompetenshöjande insatser såsom studiecirklar, föreläsningar, studiebesök mm. 
Syftet med aktiviteterna på Jobbstudion är att de arbetslösa skall stärka sin ställning på den 
öppna arbetsmarknaden. Att någon återgår till öppen arbetslöshet efter en 
arbetsmarknadsåtgärd skall motverkas.  
 
• Jobbsökaraktiviteter 
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• Handläggning av arbetsmarknadsåtgärder 
Samarbete med Arbetsförmedlingen i Upplands-Bro: 
- Kommunalt program för arbetslösa ungdomar 18-20 år (KPU) 
- Ungdomsgaranti 20-24 år 
- Arbetspraktik 
- Anställningsstöd 

 
Samarbete med Arbetsförmedlingen rehabilitering i Sundbyberg: 
- OSA (Offentligt skyddat arbete) 
- Lönebidrag 

 
• Arbetsprövning/arbetsträning/social praktik 

Anskaffning av praktikplatser för personer i behov av arbetsprövning/arbetsträning i 
samarbete med ekonomi/mottagningsenheten, öppen psyk m fl. Arbeta med uppföljning 
av dessa samt samordna kontakter med berörda myndigheter (psykmottagningen, 
socialförvaltningen, Försäkringskassan osv). 

 
• Feriearbeten för skolungdom 

Ansvara för handläggning och genomförande av kommunala sommarjobb för 
skolungdom. 

 
• Servicegruppen 

Arbetsplats för personer i behov av skyddat arbete (osa/lönebidrag) eller 
arbetsträning/praktik. 
Diverse praktiskt arbete (transporter, renhållning, flyttning osv samt röjningsarbeten). 
Inom ramen för gruppens verksamhet finns utrymme för fler deltagare om 
arbetsledarfrågan kan lösas.  

 
 
Övrig verksamhet inom Upplands-Bro kommun 
”SNICKEN” Arbetsprövning för missbrukare 
Målet med verksamheten är att med hjälp av tio arbetsprövningsplatser hjälpa socialförvalt-
ningens långtidsarbetslösa klienter ut på arbetsmarknaden. Verksamheten drivs inom Individ- 
och familjeomsorgens vuxensektion. 
 
Vid projektstarten var målgruppen psykosocialt arbetshindrade personer över 20 år med en 
missbruksproblematik. 1997 utökades gruppen till att även innefatta långtidsarbetslösa 
socialbidragstagare med någon form av psykosocialt hinder.  
 
Remittent för målgruppen med  missbruksproblematik är IFO:s vuxensektion samt Alkohol- 
och Narkotikamottagningen (AN-mottagningen). Ekonomi- och mottagningssektionen 
remitterar övriga deltagare. 
 
Målet med arbetsprövningen på ”SNICKEN” är att genom arbetsliknande former stärka 
individens självförtroende att komma vidare med arbete, utbildning eller andra former av 
arbetsmarknads-politisk åtgärder. För personer med en missbruksproblematik är kravet att 
individen håller sig drogfri samt att bearbetning av missbruket sker parallellt med arbete på 
”SNICKEN”. AN-mottagningens missbruksterapeuter träffar dessa personer en dag i veckan 
för gruppverksamhet. Dessutom har individen möjlighet att träffa sin terapeut för individuella 
samtal.  
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Upplands Väsby 
 
Arbetsmarknadsinsatser inom ramen för socialtjänsten bedrivs i Upplands- Väsby i 
kommunens regi. Utöver nedan beskrivna projekt, finns inom kommunen åtgärder såsom 
feriepraktikplatser för grundskole- och gymnasieungdom, socialbidragsfinansierade 
praktikplatser (KAP) och offentligt skyddade anställningar (OSA). Under 2001 fanns det 
inom kommunen utrymme för 30 socialbidragsfinansierade praktikplatser och ca. 20 OSA.  
Kommunens arbetsmarknadsåtgärder sker i samarbete med arbetsförmedling, AF-rehab, 
försäkringskassa, socialtjänsten samt andra arbetsförmedlingar.  
 
År 2001 fanns det 50 tjänster med anknytning till kommunens olika arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Projekthuset Ankaret- Aktivitetsgarantin  
Projekthuset Ankaret samlar stora delar av de arbetsmarknadsinsatser som finns i kommunen. 
Denna verksamhet bedrivs inom ramen för Aktivitetsgarantin. Projekthuset Ankaret syftar 
övergripande till att skapa sysselsättning för människor som har svårt att finna arbete eller 
praktikplatser. Verksamheten skall stimulera till aktivt arbetssökande, studier och ökad 
självkänsla. Verksamheten riktas mot samtliga kommuninvånare med svårigheter att finna 
annan sysselsättning. Inom ramen för Ankaret bedrivs ett vandrarhem med traditionell 
vandrarhemsverksamhet, en second handbutik där försäljning av diverse varor sker, främst av 
de aktiva inom vandrarhemmet samt ”Skogen”, där diverse rensning, risplockning etc. utförs. 
Sammantaget är ca 40 personer delaktiga i Ankarets olika verksamheter.  
 
Utvecklingsgarantin 
Arbetssökarverksamhet som riktar sig till ungdomar i åldern 20-24 år med max 100 dagars 
arbetslöshet. Anvisas från arbetsförmedling 
 
KPU- ungdomar i kommunalt program 
Verksamhet med motivationsskapande insatser, yrkes- och utbildningsvägledning samt 
praktikplatser.  Anvisas från arbetsförmedling 
 
 
Projekt Målgrupp Omfattning Samarbetspartners 
Projekthuset Ankaret 
-Aktivitetsgararntin  

Personer som under lång 
tid stått utanför den öppna 
arbetsmarknaden 

Ca. 40 pers. AMI, AF 

Utvecklingsgarantin Ungdomar 20-24 år som 
varit arbetslösa max 100 
dagar 

Tillsammans med KPU ca 
20 pers. 

AF 

KPU Ungdomar 20-24 år 3 årsplatser, tillsammans 
med Utvecklingsgarantin 
ca 20 pers. 

AF 

 
 
 
 
 
 
 


