
Vi gör Sverige rikare genom att få 

människor och företag att växa
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God förvaltning

Vi gör Sverige 

rikare genom 

att få människor 

och företag att 

växa

Vision

Självledarskap och kultur

Strategiska mål

Arbetsförmedlingen som ledande 
matchningsaktör är en:
• offensiv och efterfrågad partner
• innovativ tjänsteutvecklare
• självklar expertmyndighet
• attraktiv och utmanande arbetsgivare
• myndighet med god förvaltningskultur

Styrning

• Arbetsgivare efterfrågar oss som 
partner i rekryteringen

• Vi bidrar till en väl fungerande
arbetsmarknad, genom att bättre
rusta de arbetssökande

• Vi bidrar aktivt till att skapa ett
hållbart samhälle

• För våra vanligaste tjänster har vi
självservice när det ärmöjligt och
personlig service när det ärmotiverat
(från 2017)

• Personlig service i flera kanaler har lett
till ökad tillgänglighet och kvalitet (från
2017)

• Våra medarbetare har god kännedom om 
insatsernas effekter 

• Vårt kontorskoncept är modernt och
ändamålsenligt

• Vi attraherar och behåller rätt kompetens
• Självledarskapet är integrerat i det vardagliga 
arbetet

• De flesta svarar ja på frågan ”jag har en positiv 
känsla till mitt arbete”

• Vi har en arbetsmiljö som är tillgänglig och
främjar allas lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet.

• Vi ser tydliga förbättringar i vår
ärendehandläggning (från 2017)

• Vi har få anmärkningar från revisorer och 
tillsynsmyndigheter

• Vår förvaltningskultur garanterar effektiv
service och korrekt myndighetsutövning

• Våra medarbetare vet vilket utrymme
regelverket ger för individanpassning

• Styrningen utgår från utvärderingar och
analys av effekter (från 2017)

• Vi har en systematisk
omvärldsbevakning

• Vi arbetar systematiskt med att nå våra
miljömål

• Vår ökade produktivitet frigör resurser 
till strategiska utvecklingsinsatser samt till 
ökad kvalitet och kundnytta

• Samspelet mellan våra servicekanaler
är kundorienterat och effektivt (från
2018)

• Våra tjänster är tillgängliga i rätt tid
till rätt kund och på lika villkor.

• Vi befinner oss i en kreativ
och lärande kultur och tar
personligt ansvar för
verksamhetens leveranser

• Vi har genomfört insatser för
fördjupad kompetens (från
2017)

• Vårt IT-stöd ger förutsättningar
för effektivt och korrekt
besluts- och
ärendehandläggning (från 2017)

• Vi har en säker it-drift(från 2017)
• Vi är stolta över vår
förvaltningskultur

• Vår ledning och styrning
bygger på ledningsfilosofin
och strategiska prioriteringar
får genomslag i verksamheten

• Vår organisation skapar rätt
förutsättningar för flexibilitet
ochmåluppfyllelse (från 2018)

• Genom ökad kund- och samhällsnytta har
omvärldens förtroende för oss stärkts

• Arbetsgivares tillgång till kompetens ökar
genom våra insatser

• Vi ökar anställningsmöjligheterna
påtagligt för de som står längst ifrån
arbetsmarknaden 

Effekt

Effekt



Varför?



• Egenmakt för kunden

• ”Kundens ärende”

• Värdeskapande tjänster

• Sömlöst digitalt oberoende

• Specialist 

• Inbokat 

• Att IT är en del av verksamheten

• Väl fungerande partnerskap 

Från Till

Transformation

• Otydliga krav och förväntningar

• ”Min kund”

• Administrativa programbeslut

• Lokalt beroende

• Generalist

• Oplanerat

• Att IT är stöd

• Otymplig ansvarsfördelning



Arbetsförmedlingens erbjudanden och tjänster



Arbetsförmedlingen Värnamo

Huvudinriktningar 2018

Expert på 

arbets-

marknaden

Genom att ge egenmakt 

åt kund skapar vi 

förutsättningar så att 

matchningen utvecklas 

till vår huvudprocess
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Värnamo

Gislaved

Gnosjö

Vi spanar in 

arbetslöshetstrenden



Gislaveds kommun

Antal 

arbetssökande

514 kvinnor

507 män 
Utrikesfödda

384 kvinnor

361 män
Ungdomar

75 kvinnor

99 män
Utrikesfödda 

ungdomar

49 kvinnor

65 män



Gnosjö kommun

Antal 

arbetssökande

148 kvinnor

119 män 
Utrikesfödda

111 kvinnor

94 män
Ungdomar

20 kvinnor

23 män
Utrikesfödda 

ungdomar

10 kvinnor

15 män



Värnamo kommun

Antal 

arbetssökande

458 kvinnor

486 män 
Utrikesfödda

332 kvinnor

316 män
Ungdomar

68 kvinnor

97 män
Utrikesfödda 

ungdomar

46 kvinnor

54 män



Andel i arbete eller utbildning 90 dagar efter att 

man lämnat etableringsuppdraget Af Värnamo

5535/14133 327/797 66/141 12/27 19/52
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Kvinnor Män

Medelsnitt under perioden oktober 2017 till mars 2018



Moderna 

beredskapsjobb 34 personer har 

fått en anställning i 

Gislaved under 

2017

3 personer har fått 

en anställning i 

Gislaved under 

2017

Hur gick det under 2017?

Extratjänster

22 personer har 

fått en anställning i 

Värnamo under 

2017
4 personer har fått 

en anställning i 

Värnamo under 

2017

8 personer har fått 

en anställning i 

Gnosjö under 

2017



Arbetsmarknadsutbildning

Hur stor andel får jobb?

(90 dagar efter avslutad utbildning)
Resultat 2018: 

42 %
Män: 39,2 %

Kvinnor: 46,7 %

Af Värnamos 

mål: 50 %
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Fler korttidsutbildade och utomeuropeiskt födda 

arbetslösa
Inskrivna arbetslösa 16-64 år fördelade på enskilda grupper* i Jönköpings län 



1 700 nya jobb i Jönköpings län 2018
Sysselsatta* 16-64 år, 2004 - 2018, prognos 2016 - 2018 

Förändring

Antal

+ 1 700

Procent

+ 1,0


