


Västra Södertörn 

● AF Huddinge specialiseras mot arbetsgivare- består av 
biträdande enhetschef Carina Olsen och 4 sektioner.

● AF Botkyrka Salem specialiseras mot arbetssökande-
består av biträdande enhetschef Cia Holmér och 5 
sektioner. 

● Service till kunder ges vid båda kontoren och vi finns 
där kunderna finns. 



Arbetsförmedlingen Huddinge-
Botkyrka Salem

● Huddinge-Botkyrka-Salem har cirka 200 000 
invånare totalt. 

● Totalt idag 120 medarbetare inom enheten

● 1 Enhetschef, 2 biträdande enhetschefer, 7 
sektionschefer Huddinge och Botkyrka. 

● Ny organisation och tre verksamhetsområden AF 
direkt, VO arbetsgivare och VO arbetssökande. 



Öppet arbetslösa och i program (totalt 8529)

Kvinnor Män
 Unga 18-

24 år
Äldre 55-

64 år
Inrikes
födda

Utrikes
födda

Förgymnas
ial
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asial
Funktionsn
edsättning

Antal 4371 4158 749 1643 2281 6248 3170 2918 2441 1422

Andel 51% 49% 9% 19% 27% 73% 37% 34% 29% 17%
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Utbildningsbakgrund: Öppet arbetslösa och i program 

Gymnasial
utbildning

Eftergymnasi
al längre än

2 år

Förgymnasial
utbildning  9

(10) år

Förgymnasial
utbildning < 9

år

Eftergymnasi
al kortare än

2 år

Saknar
utbildning

Forskarutbild
ning

Antal 2918 1859 1449 1402 489 319 93

Andel 34% 22% 17% 16% 6% 4% 1%
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Vad händer idag på 
Arbetsförmedlingen?

● Varsel 4500 

● Utbyggandet av service på distans 700 i hela riket

● Avveckling av kontor

● Färre Kundtorg 

● Ny organisation 1/7 (1/9)

● Digitaliseringsresan(service på distans), utbyggandet av digitala kanaler.  









VO 
Arbetssökande

Huddinge-
Botkyrka Salem 

VO Direkt/Service på 
distans

VO Arbetsgivare 
Syd

Huddinge-
Botkyrka Salem, 

Haninge och 
Södertälje

Beslut och 
uppföljning 



Uppdrag 

● ”Arbetsförmedlingen har ett uppdrag att underlätta 
för arbetssökande och arbetsgivare att hitta 
varandra och att prioritera stöd till personer som står 
långt från arbetsmarknaden. I Sverige och våra tre 
kommuner, Huddinge, Botkyrka och Salem, har 
myndigheten under de senaste åren gjort flera 
utvecklingsresor och i samband med detta skapas 
en ny organisation. I utvecklingsarbetet finner vi 
bland annat ett fokus på digitaliseringstjänster”.



Vad betyder det här för servicen 
till arbetssökande och 
arbetsgivare?

● Kraftigt minskade resurser kommer att påverka vår 
verksamhet. Vi kommer inte att kunna göra samma saker 
på samma sätt med betydligt färre medarbetare. Därför 
kommer vi att behöva göra väl avvägda prioriteringar. 

● Vi bygger kraftigt ut vår digitala självservice och vår 
service via telefon chatt och video 



Januariavtalet



Vårt nya uppdrag skulle kunna se ut ungefär så här: 

• Arbetssökande ska senast 2021, utifrån lagen om valfrihetssystem, kunna 
välja bland fristående aktörer som står för matchning, vägledning och 
kompetensutvecklande insatser. Matchningen kommer alltså för de allra flesta 
arbetslösa att skötas av fristående aktörer.

•  Vår nya myndighet kommer att ansvara för arbetsmarknadspolitisk 
bedömning som är automatiserad och datadriven så långt det är möjligt. 

• Myndighetens kontrolluppdrag innebär att kontrollera fristående aktörer, 
anställningsstöd till arbetsgivare och arbetssökandes sökaktiviteter.  

• Som expertmyndighet att erbjuda arbetsmarknadspolitisk statistik och analys.

• Vi kommer också att ansvara för att det finns en digital infrastruktur som 
möjliggör för samtliga aktörer att på ett effektivt sätt, och i egna tjänster, kunna 
matcha arbetssökande och arbetsgivare samt erbjuda kompetensutveckling. 





● När du vill uträtta dina jobbsökarärenden
● När du vill hitta lediga jobb
● När du ska söka jobbet
● När du ska på jobbintervju
● När du inte vet vad du vill bli
● När du vill veta mer om olika yrken
● När du funderar över din yrkesframtid
● När du vill ha inspiration och kunskap
● När du behöver prata med Arbetsförmedlingen 

0771 416 416 – vardagar 8-17







Minskat antal kundtorg
Under perioden 26 juni till 1 
september



Vad är bestämt?
● Öppna kundtorg under perioden 26 juni till 1 september

o Af Solna Sundbyberg Ekerö

o Af Stockholm City

o Af Globen

o Af Södertälje

o Af Roslagen i Norrtälje

o Af Visby

● Second-line på varje öppet kundtorg

● Alla enheter inom Stockholms län bemannar öppna kundtorg och 
second-line

● Utvärdering i augusti och nytt beslut om antalet kundtorg i regionen



Nya vägar in

● Digitala system ger 
partners och kunder 
möjligheten att själva 
hitta den information 
som behövs

● Mina sidor ger kunden 
möjlighet att själv 
komma åt och dela sin 
planering när som helst 
med hjälp av mobilt 
bank-id



Utökad service på distans för 
nyinskrivna arbetssökande

Nu accelererar vi kanalförflyttningen



Enbart självservice och distansservice
för nyinskrivna under de första sex månaderna

Målbild oktober 2019

Större möjligheter på Kundtjänst
att erbjuda ett fördjupat stöd



1. Digital självservice – tjänster du själv gör via 
mobil eller dator

2. Service via telefon, chatt eller video                          
ibland som bokade möten

3. Planerade bokade möten – vid behov

o Fast bemannade 
Arbetsförmedlingskontor

o Arbetsförmedlingskontor dit vi själva reser

o I samarbete med Statens servicecenter

o I samarbete med kommunen

o Hos arbetsgivarkunder

Digitalt när det går, fysiskt när det verkligen 
behövs!

Vi möter våra kunder på 
följande sätt



Digital självservice – Genom att fortsätta utöka erbjudandet av digitala tjänster
 minskar vi den onödiga efterfrågan

 ökar vi användningen av digitala tjänster och minskar manuellt arbete

Personligt distansmöte – Genom att styra kunderna till Service på distans
 kommer 80% av nyinskrivna kunder ha sitt planeringssamtal i Personligt distansmöte

 kommer dessa kunder fortsätta få stöd primärt i Personligt distansmöte och Digital 
självservice de första 6-12 månaderna

Accelererad kanalförflyttning



Service på distans-erbjudandet måste utökas
för att omfatta fler typer av kunder och under längre tid

Skapa förutsättningar i Personligt distansmöte 3

Målgrupp
● Erbjuds de som skriver in sig digitalt och väljer 

Service på distans

● Erbjuds ej etableringskunder idag

● Kunder i behov av fördjupat stöd överförs till 
lokalt kontor

Erbjudande
● Planeringssamtal & uppföljning

● CV-återkoppling, coachning, vägledning

● Beslut om ersättning för intervjuresa

Målgrupp
 Alla direktinskrivna

 Ungdomar längre tid än 45 dagar

 Vissa etableringskunder

Erbjudande
 Utökas under 2019 med de programbeslut som 

arbetslösa normalt kan ta del av under de första 
12 månaderna som arbetslös

 Ny kartläggning efter 6 månader 

IDAG OKTOBER 2019



Frågor? 


