
Kultur– och utveckling 
Laholms kommun 
www.laholm.se 

Det här är vi�.. 
På JobbLaholm hjälper vi dig som invå-

nare att hitta vägen till jobb, studier och 

sysselsättning.  
 
Till oss kommer du via våra samarbets-

partners såsom Arbetsförmedlingen 

eller ekonomiskt bistånd. Som ungdom 

mellan 16-24 år är du välkommen när 

du vill.  
 
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhåll-

ningssätt och vi tror på din förmåga att 

arbeta. På JobbLaholm erbjuder vi dig 

en verksamhet som består av framförallt 

två delar:  
 
• kartläggning av din arbetsförmåga, 

som sker på någon av våra arbetsträ-

ningsplatser. 
• vägledning och coachning för din 

vidare kontakt med arbetsmark-

naden.  
 
Vi har många verktyg som hjälper dig 

att nå dina mål för egen försörjning.  
 
 

 
 
Vi har ett nära samarbete med olika ut-

bildningar, näringslivet, vården och andra 

aktörer. Allt för att kunna erbjuda dig ett 

helhetsperspektiv i vårt gemensamma 

arbete mot dina mål.  
 
Har du frågor om hur vi kan hjälpa just 

dig är du välkommen in på besök, vi 

finns på Jobbcenter och Campus Laholm.  
 
Vårt ansvar 
Vi erbjuder dig:  
• Ett första möte inom 4 veckor. 
 
• En personlig arbetsmarknadsutredare. 
 
• En kartläggning av din arbetsförmåga i 

upp till 3 månader. Kartläggningen 

ligger till grund för vår gemensamma 

planering. 
 
• Individuella samtal och stöd i samtal 

med myndigheter. 
 
• Vägledning och coachning anpassade 

efter dina mål och din förmåga i sam-

råd med eventuellt andra berörda.  
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Kvalitetsdeklarationen beskriver den 
service, hjälp och stöd som Laholms  
kommun erbjuder. Med kvalitets- 
deklarationen vill vi ge en tydlig bild av 
kommunens ambitionsnivå och vad 
personal och politiker i kommunen har 
att förhålla sig till i sitt arbete.  

Synpunkter, klagomål och 
beröm  
Synpunkter, klagomål och beröm ger 

oss värdefull information för att bli 

bättre. Därför vill vi gärna att du  
berättar vad du tycker om det vi gör 

och det bemötande vi ger. Lämna  

dina synpunkter via www.laholm.se 

eller Medborgarservice på telefon  
0430-150 00. 

Kvalitetsdeklaration 

JobbLaholm 
- en del av Campus Laholm 

 
 
• Möjligheten att få professionell studie-

och yrkesvägledning genom vårt sam-

arbete med Vägledningscentrum. 
  
• Stöd i ditt arbete med att finna vägen 

till rätt arbete, t ex genom studiebesök, 

praktik, rekryteringsträffar.  
 
• Stöd i ditt arbete med att skriva CV, 

personligt brev och i hur du marknads-

för dig själv. 
 
• Vid behov finns din personliga  

arbetsmarknadsutredare som ett stöd 

på arbetsplatsen i en övergångsperiod, 


