Rapport efter år 1- Kompetensförsörjningsprojektet LinkStep
1. Hur många deltagare har ni tagit emot under projekttidens gång? Totalt.
Totalt har vi fått in ca 220 CV men sen har vi haft 70 aktiva deltagare och fyller på
från en aktiv kölista när någon kommer ut i arbete. Med aktiv kölista så menar vi att
eftersom de redan vid registrering av CV skriver vad de vill arbeta med så kan vi
matcha direkt från kölistan med företagens behov. Men där är vi dock tydliga mot
företagen att vi inte träffat personen i fråga utan att de enbart matchar på CV-nivå.
2. Hur många har fått arbete: tidsbegränsad samt anställning/ uppdrag längre än 6 mån?
När oktober månad var slut var vi uppe i 62 st som hade påbörjat en anställning. Vi
följer upp våra deltagare efter 6 månader och i oktober så var det 24 st som varit ute
i sin anställning i 6 månader eller mer.
3. Fördelning män/ kvinnor?
I projektet är fördelningen ca 32% kvinnor och resten män. Och även av de som fått
jobb så är det ca 30 % som är kvinnor.
4. Antal försörjningsstödstagare?
Ca 1/3 är försörjningsstödstagare, men det finns även ett mörkertal då en del inte
besvarat denna fråga i vårt system då vi från start inte var tvungen att redovisa
denna frågeställning. Sen finns det även här en språkförbristning där man inte kan
skilja på Försörjningsstöd och Aktivitetsstöd.
5. Hur många har fått anställning med anställningsstöd?
Det vet vi inte då det är arbetsgivaren som har direktkontakt med AF i sådana fall.
Vissa arbetsgivare har ställt frågan till oss men sen löst det administrativa själva ihop
med AF.
6. Planering framåt: finns plan för att utveckla/ kvalitetssäkra projektet ytterligare? (i fråga
om demografi för deltagare, t ex).
Det finns klara syften att vara mer tillgänglig i vissa områden. Vår
huvudlokal/verksamhetslokal är placerad i Ryd, men vi har deltagare som kommer
hit från hela stan. Under året har vi haft 1 dag i veckan en kompetenskoordinator
placerad i Skäggetorp, framåt är planen att sitta i Berga med en
kompetenskoordinator samt ev. någon dag i centrum.
7. Har man haft uppföljning 3 – 6 mån efter anställning: hur har deltagaren gått vidare?
Kommer deltagaren tillbaka?
Se statistik ovan i fråga 2- men ja några har kommit tillbaka om det har varit en
tillfällig anställning, vikariat, projektanställning m.m.
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