
 

  

 

Arbetsförmedlingen och Nobina säkrar 
kompetensen i bussbranschen 

Arbetsförmedlingen och Nobina har tecknat en avsiktsförklaring om rekrytering 

och utbildning av bussförare och mekaniker till hela landet.  

 

Behovet av bussförare är stort i hela landet och det är också svårt att rekrytera mekaniker 

med relevant kompetens. Enligt Transportföretagen behöver 7300 bussförare anställas i 

Sverige fram till 2020. 

 

– Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi hittat en bra modell för att rekrytera och 

utbilda framtidens bussförare och mekaniker, säger Jenny Lundmark, HR-chef på 

Nobina. Vi har breddat urvalet och lagt fokus på tester som visar lämplighet och 

fallenhet för yrket, snarare än tidigare erfarenheter, och hittat väldigt bra kandidater som 

snabbt kommit i arbete. Nu kommer vi att jobba vidare på samma sätt i hela landet. 

 

Nobina har varit med och utformat utbildningen som byggs på med praktik och träning 

som skapar en trygg övergång in i det nya jobbet. Målet är att Nobina ska erbjuda 

anställningar efter genomförda och godkända utbildningar. 

 

– Tack vare det nära samarbetet med Nobina har vi goda chanser att möta behovet inom 

branschen, säger Johanna Sjödin, sektionschef på Arbetsförmedlingens 

Arbetsgivarcenter i Stockholm. Vi får väldigt bra resultat när arbetsgivarna är med i hela 

kedjan med rekrytering till utbildning och utformning av utbildningar. 

 

Om Arbetsförmedlingens nationella samarbeten med arbetsgivare 

Arbetsförmedlingen har omkring 60 nationella överenskommelser med arbetsgivare om 

rekrytering, utbildning, praktik och andra satsningar för att lösa kompetensförsörjningen. 

Samarbeten som också främjar integration och en inkluderande arbetsmarknad. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

David Erixon, kommunikationschef Nobina, 072-967 02 84 

Johanna Sjödin, sektionschef Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter Stockholm 010-488 

50 63 Arbetsförmedlingens presstjänst: 010-486 10 00 

 

http://www.nobina.se/
http://www.nobina.se/


 

Om Nobina  

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis 

avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik 

med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina 

branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag 

ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter 

genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget omsätter över 

9 miljarder SEK (2017/18) och har dryga 11 000 medarbetare med huvudkontor i Solna, Stockholm. För 

mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com  
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