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JobbVerket, ett socialt företag 
Värdegrund 
JobbVerkets ideologi och värdegrund vilar på grundläggande demokratiska principer. 

Delaktighet och inflytande 

Jämställdhet och Jämlikhet 

Solidaritet och Ärlighet 

 

Jobbverket är ett företag som erbjuder rehabilitering ,arbetsträning, coaching, sysselsättning 

och arbete med individuellt anpassat stöd. 

Vår ambition är en arbetsmiljö med delaktighet och empowerment där alla ges möjlighet att 

växa och utvecklas. 

  

Jobbverket säljer tjänster och produkter. 

 

Om ekonomiskt överskott uppstår ska den huvudsakliga delen återinvesteras i uppbyggnaden 

av företaget bl.a genom anställning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och 

genom att stödja tillblivelsen av nya sociala företag. 

Kännetecknande ska vara en hög kvalitè med ett väl fungerande Ledningssystem. 

 Följer forskning och utveckling. 

 Är väl insatt i och lyder under de lagar och förordningar som gäller. 

 Regelbundna kvalitetsmätningar och ett systematiskt utvecklingsarbete  

 

Vi vänder oss till personer personer som av olika skäl har betydande svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. 
Vi driver också två LSS verksamheter Hjärnverket och Medvind. 
 

Organisation och ledning 
 
Ledningsstruktur 
Jobbverket startade som en ekonomisk förening i november 2009. Ett 
Personalkooperativ bildades som driver det Sociala företaget JobbVerket. 
Vår ledning består av en styrelse med ordförande, sex  styrelsemedlemmar varav en är 
en invald brukarrepresentant och en är verksamhetschefen. 
Vi är 11 medlemmar i den ekonomiska föreningen. 
Vårt verksamhetsarbete leds av verksamhetschefen Ilva Moen Pålsson 
Vi har APT minst 10 ggr per år. 
Veckomöten, ärendegenomgångar och dagliga morgonträffar med genomgångar och 
information. 

 
Personal 
Personalen har förutom sin personliga utbildning och bakgrund genomgått ett antal 
utbildningar inom anställningen och 

merparten har grundläggande kunskaper i psykiatri. 
Vidareutbildningar som genomgåtts och som i dag tillämpas : 
Supported Employment, 
ESL, ett självständigt liv, 
Lösningsfokuserat arbetssätt 
MI, motiverande samtalsteknik och förhållningsätt 
Introduktionsutbildning i KBT, kognitiv beteendeterapi. 



Boendestöd. 
Ledarskapsutbildning 7,5 poäng 
Ett antal olika chefsutbildningar i kommunal regi. 
LSS 7,5 poäng   
Varje anställd har en individuell kompetensutvecklingsplan. 
Vi har en humanistisk grundsyn och arbetar målmedvetet för att utveckla och 
förbättra ”brukarinflytandet” i verksamheten. Begrepp som ”Empowerment” är centrala 
och tongivande 
 
Organisation 
Styrning : Verksamheten är uppdelad i 3 team och en ledningsgrupp 
I ledningsgruppen som har ansvar för strategier, verksamhetsutveckling, och 
övergripande frågor ingår två Rehabsamordnare, en arbetshandledare och 
Verksamhetschefen.  
Två av teamen består av 10 Arbetshandledare som planerar och ansvarar för den 
operativa verksamheten. 
Ett team består av tre Rehabsamordnare. 
Dessutom har all personal olika specialuppdrag bla ekonomi, fastighet, säkerhet mm 
 

Verksamheten 
Under 2014 kommer arbetsverksamheterna att fortsätta det utvecklingsarbete som startade 

2013. 

Bageri, Elektronikåtervinning, Alby café 

 

 Läs gärna mera på  Hemsidan www.jobbverket.nu 

 

Vi kommer att ha kvar olika kompletterande aktiviteter som olika typer av Friskvård och 

Terapeutiska insatser . 

Även den öppna verksamheten för social samvaro med speciella arrangemang vissa onsdagar. 

 

 Rehabsamordnare/ SE handläggare 

Tre Rehabsamordnare som arbetar med motivation, kartläggning och utslussning av personer 

till arbetsprövande praktik, studier eller anställning på öppna arbetsmarknaden. 

Vi jobbar enligt ”Supported Employment” utifrån en individuellt anpassad plan. 

Rehabsamordnarna samarbetar med nätverket inom öppenvård, kommun, arbetsförmedling 

försäkringskassa, resursråd, familjestöd m.m 

Syftet är att kartlägga behov och färdigheter, för att möjliggöra en väg ut i arbetslivet. 

 

LSS enheter 

 Daglig verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada och personer med LSS beslut. 

Alla har en individuellt upplagd plan. 

Det vi erbjuder är: Snickeri, Musik, Friskvård, Papperstillverkning, Kognitiv träning, Café 

Alby, Paketering, Trädgård, och Återvinning 

 En Arbetsterapeut har en halvtidstjänst knuten till LSS verksamheten, hon lägger upp 
kognitiv träning mm. 
 

Syftet med alla arbetsverksamheterna är att bryta social isolering och långvarig 
passivitet, samt att förbereda deltagaren för ett framtida arbete på öppna 
arbetsmarknaden. Hantverksmässiga färdigheter tränas samt förmågor att ingå i ett 
strukturerat arbetssammanhang. 



Allt som tillverkas går till försäljning eller beställs direkt av en enskild kund. 
 
Individen i centrum 
Vi utgår från en individuell planering och kvalitetssäkring genom en ”portfölj” av 
redskap som ska följa deltagaren från start.  I portföljen ligger kartläggning och 
målformulering, individuellt schema samt ett antal skattningar som genomförs 
inledningsvis och i slutet. 
Vi har en humanistisk grundsyn och arbetar målmedvetet för att utveckla och 
förbättra ”brukarinflytandet” i verksamheten. Begrepp som ”Empowerment” är centrala 
och tongivande 
Ledningssystem för kvalitè och systematiskt förbättringsarbete 
SOSFS 2011:9 
De övergripande målen för SOL och LSS är utgångspunkten.  
SOL- bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet att 
insatserna, alltid ska utgå från den enskildes behov och livssituation. 
LSS- ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de som 
omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde ges möjlighet att leva som andra trots 
sin funktionsnedsättning. 
Utifrån Arbetsmiljölagen 1977:1160 med kompletteringar. 
För att förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en god arbetsmiljö. 
Verksamhetsuppföljning och planering 
Minst två Planeringsdagar per år då verksamhetsutvecklingen följs upp och utvecklingsidéer 
diskuteras. 
Våra möten 
Tisdag kl 8 00 är alltid Verksamhetens mötestid. En gång i månaden är det APT. 
Kvällsmöte 1ggn/månad  
Torsdag kl 08:00 Ärendedragning och en gång i månaden med Tyresö Bistånd. 
 
Teamens möten och specialområdena planerar in sina möten efter behov. 
 

Mål och plan för kvalité och förbättringsarbete 2014 
Med utgångspunkt från SOSFS 2011:9 

 
att kontinuerligt bevaka och följa upp ledningssystemet enligt föreskriften och 

identifiera utvecklingsbehov.  Karin och Ilva 

 

Restaurangen 

Inventera processer, aktiviteter, rutiner och planera förbättringsområden. Att sätta 
miljöval i förgrunden, välja ekologiska alternativ så långt som möjligt, sopsortera etc 
 

 

Bageriet Statsbidrag har till delats från Socialstyrelsen för en fortsatt utveckling av 

verksamheten. 

 Utbildning av deltagare och handledare kommer planeras in. 

 viss komplettering av utrustning. 

  Transportering av bagerivaror till cafè Alby och viss catering till externa kunder ska 

komma igång som en kontinuerlig arbetsuppgift för deltagare. 

 



Alby Café. Vi har nu ett eget kontrakt och fortsätter utvecklingsarbetet. 

 

Elektronikåtervinningen. Vi rekryterar en ny medarbetare och utvecklar vidare mot en 

självständig enhet. 

 

 Ungdomsverksamhet. Önskemål om en speciell ungdomsverksamhet har kommit från 

kommunen. Vi undersöker våra möjligheter. 

 

Träfflokal. Vi undersöker förutsättningar för att driva en träfflokal i samverkan med RSMH i 

en egen lokal på byn. 

 
att teamen fungerar och utvecklas   
Det är uppdelningen i teamen som utgör basen, styrkan och hållbarheten. Alla i teamet ska  

kunna gå in för varandra. 

 

att brukarinflytandet har ökat.        
Minst 2 deltagarråd/ termin. 
APT har genomförts i varje AV en gång i månaden  
Att Ris och Ros lådan blir känd och används. Töms varje vecka av verksamhetschefen. 
Att utvärdering blankett vid avslut lämnas ut av arbetshandledare. 
Att Etiska Rådet fungerar väl och har Deltagarrepresentanter. 
 
att vi fortsätter med social redovisning           Karin, Ilva ,Johnny 

 
att vi genomfört 3 metodmöten under året.  Ilva och alla 

 
att 30 minuter vid varje veckomöte avsätts för utvecklingsarbete 
 

  att vi alltid granskar och följer vår värdegrund 

ansvariga är alla 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 


