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Mål
JobbiFokus målsättning är att matcha kompetensförsörjning och 
närings livets rekryteringsbehov med personer som står till arbets-
marknadens förfogande. Med JobbiFokus, som är ett Finsamprojekt, 
inom Samordningsförbundet NILS, har vi fått möjligheten att prova 
ny metodik. Vi har vi en tydlig målsättning, som innebär egen försörjning/ 
arbete efter individuellt anpassade insatser, nätverksbyggande 
och matchning till näringslivet. Med individuella lösningar kan 
vi överbrygga den missmatch, som finns på arbetsmarknaden. 
Inom FINSAM NILS kan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Region Skåne, Svedala och Skurups kommuner remittera deltagare.

Målgrupper
Målgrupper är arbetslösa/sjukskrivna, unga, utrikesfödda och 
funktionshindrade personer i åldrarna 16-64 år. Gemensamt 
för dem är ofta att de saknar nätverk, kompetenser, samman-
hang, mening och känner utanförskap. Många saknar dagliga 
rutiner och behöver stöd när det gäller arbetssökande, nätverk, 
rutiner, kompetenser, mötesplatser och hälsa. De utrikesfödda/
ny anlända kan uppleva att de har bristande språkkunskaper och 
behöver stöd med språket. De behöver förstå den svenska kulturen 
och få hjälp med att överbrygga kulturella skillnader. De funktions-
hindrade anser att det behövs mer information om stöd, bidrag 
och hjälpmedel till arbetsgivare. Dessa grupper efterlyser en ökad 
förståelse hos arbetsgivare för de speciella kompetenser dessa 
grupper har och kan utveckla. 

Beläggning och rutiner för inskrivning
JobbiFokus ska kunna ha flera deltagare inskrivna under verksam-
hetstiden. Just nu i två projekt varav ett uteprojekt och ett projekt 
inom media. Deltagare kan vara inskrivna i JobbiFokus i tre månader 

och/eller efter individuell bedömning. Alla aktörer som ingår i 
Samordnings förbundet NILS i både Svedala och Skurup kan re-
mittera deltagare till JobbiFokus. Deltagare anmäls till projektet 
genom anmälningsblanketten. Varje måndag tar vi beslut om an-
mälda deltagare kan beredas plats och återkopplar sedan till er.

Aktiviteter
JobbiFokus vill att individen möts där den är idag utifrån indi-
viduella behov och förutsättningar. Metodiken bygger på att 
identi fiera och komplettera kompetenser, skapa förutsättningar 
och ställa krav på deltagarnas eget ansvar för sin situation, ar-
bete och framtida försörjning. Den bygger på att ta vara på det 
positiva hos varje deltagare och bygga vidare på det. Efter av-
slutat deltagande kommer vi att återkoppla framsteg, utvecklings-
potential såväl som närvaro/frånvaro.

Utegrupp
Det uppdrag vi börjar med är rensning av Sege å. Ett betalt uppdrag 
som vi fått från Svedala kommuns VA-enhet. Det innebär att rensa upp 
Sege å så att vatten kan strömma fritt. Det är ett fysiskt utomhusarbete. 

Mediagrupp
I denna avdelning har vi också konkreta uppdrag, bland annat 
att vara med i alla de steg det innebär att arrangera en mässa, 
Svedala Mässan. Ett annat uppdrag är att digitalt och fysiskt syn-
liggöra sevärdheter i Svedala kommun på den så kallade Kul-
turslingan. 

I båda grupperna kombineras de vanliga arbetsuppgifterna med 
individuellt stöd och gruppstöd för att bli anställningsbar och kunna 
söka jobb på den befintliga arbetsmarknaden med liknande 
arbets uppgifter. 

De två beskrivna grupperna kommer efterhand att få nytt innehåll. 
Vi kommer också att arbeta på att bilda fler grupper med olika 
inriktning. Vi hittar riktiga jobb, som ställer krav på rutiner, närvaro 
och arbetsgemenskap. 
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Vi samarbetar med  
Samordningsförbundet NILS:

www.jobbifokus.se

Vi matchar näringslivets 
behov av arbetskraft, 

skapar samhällsnytta och 
utvecklar individer.


