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Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen öppnar drop-inSundbybergs stad och Arbetsförmedlingen öppnar drop-in
för unga jobbsökandeför unga jobbsökande
Unga vuxna utan sysselsättning är en prioriterad målgrupp i Sundbybergs stad. Nu tar stadens arbetsmarknadsenhet
och Arbetsförmedlingen ett gemensamt grepp och öppnar drop-in i Hallonbergen i Sundbyberg.

På ”Jobbpunkten Ung” kommer unga vuxna mellan 16 och 24 år få stöd att hitta ett arbete eller att börja studera. Till en
början ska två arbetsmarknadskonsulenter och en gymnasiesamordnare från staden samt en arbetsförmedlare ta emot
besökarna på Jobbpunkten Ung, som är öppen en dag i veckan. Verksamheten ska utvecklas successivt tillsammans med
besökarna, utifrån vilket stöd de säger sig behöva. 
– Vi vill bryta utanförskapet och nå fler ungdomar. På Jobbpunkten Ung kan ungdomarna träffa kommunens och
Arbetsförmedlingens parter på samma gång, det blir enklare att komma fram till vilket stöd personen ska ha, och vem som är
bäst på att ge just den hjälpen, säger Mariam Osman Sherifay (S), ordförande i Sundbybergs social- och
arbetsmarknadsnämnd.

Viktig grupp att nå 
– Det här ligger helt i linje med hur vi vill arbeta med möten utanför våra egna kontor, säger Ewy Lagnehag Persson, chef på
Arbetsförmedlingen Solna/Sundbyberg/Ekerö. Vi samarbetar aktivt med kommuner och andra parter för att öka servicen till
våra kunder. Och det här är en väldigt viktig grupp att nå.

Start 29 september
Jobbpunkten Ung öppnar i Hallonbergen C, entréplanet tisdag den 29 september klockan 12:00.

För mer information, kontakta:

Mariam   Osman Sherifay (S), ordf.   social- och arbetsmarknadsnämnd, 08-706 66 97, Mariam.OsmanSherifay@sundbyberg.se  

Ewy   Lagnehag Persson, chef   Arbetsförmedlingen Solna/Sundbyberg/Ekerö, 010-486 85 21

Anne Gerdin, chef Sundbybergs social- och arbetsmarknadsförvaltning, tel 08 706 87 69

Maria Hillborg, presskontakt Arbetsförmedlingen, tel 010 488 4458

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 45 000 invånare. Med närhet till Stockholm city,
grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har Sundbyberg mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till
Årets tillväxtkommun 2014 och Årets superkommun 2015.


