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Nämndmål:
 Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från
sysselsättning till egen försörjning.
 Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått
redskap för att kunna försörja sig själva.

Indikatorer:
1. Antal deltagare i arbetsmarknadsnämndens insatser som varken avslutas till
arbete eller utbildning ska minska varje år.
(Resultat 2019: 429)
2. Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som
avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar)
eller studier ska öka.
(Resultat 2019: 310)
3. Antal deltagare inskrivna inom OSA som avslutas till arbete eller studier ska
öka.
(Resultat 2019: 34)
4. Antal placeringar inom arbetsträning + praktik + arbetsmarknadsanställningar
ska vara minst 677 under 2019 och minst 777 under 2020. (Resultat 2019: 748)
5. Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt
sin grundläggande anställningsbarhet ska öka.
(Resultat 2019: ---)1

Förkortningar:
AMI
AMC
TUA
OSA
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Ej mätbart ännu. I samverkan med systemleverantören utformas en modul i verksamhetssystemet.

Inskrivna
Här nedan, se Figur 1, följer ett diagram som visar hur många deltagare som är inskrivna i
arbetsmarknadsnämndens verksamheter, totalt och uppdelat mellan kvinnor och män.

Figur 1: Antal inskrivna i systemet. Linjen totalt antal inskrivna är summan av kvinnor och män. Data från AMC och TUA

Andel försörjningsstödstagare
Här nedan visas fördelningen mellan andel inskrivna med försörjningsstöd och inskrivna utan försörjningsstöd, se

Figur 2. Varje stapel presenterar alla inskrivna under en månad och delarna av stapeln
representerar andel inskrivna med och utan försörjningsstöd för den månaden.

Figur 2: Andel försörjningsstödstagare över tid. Data från AMC och TUA.

Pågående i praktikplats/arbetsträning eller
Arbetsmarknadsanställning
I figurerna nedan visas antalet personer som är ute i verksamheter på praktik/arbetsträning
eller innehar arbetsmarknadsanställning. Det är tre diagram. Det första, se Figur 3, visar totalt
antal, praktik/arbetsträning och arbetsmarknadsanställning sammanslaget. Medan de två
efterföljande diagrammen är uppdelade. Det ena i praktik/arbetsträning och det andra i
arbetsmarknadsanställning. I varje diagram syns totalt antal och könsspecifikt.

Figur 3: Antal personer på Praktik/Arbetsträning eller Arbetsmarknadsanställning sammanslaget. Data från AMC och TUA.

Nedan visas, se Figur 4, antal personer som har en praktikplats eller en arbetsträningsplats.

Figur 4: Antal personer ute i verksamheter på praktik och arbetsträning. Data från AMC och TUA

Diagrammet nedan, se Figur 5, visar antalet personer som har en arbetsmarknadsanställning.

Figur 5: Antal personer med arbetsmarknadsanställning. Data från AMC och TUA.

Avslutade ärenden
I figurerna nedan presenteras antalet avslutade deltagare per månad. Linjerna visar
förändringen över tid, totalt antal avslutade först, se Figur 6. Därefter är det uppdelat mellan
Antal avslutade till studier och Antal avslutade till arbete. I varje diagram återfinns totalt antal
uppdelat mellan kvinnor och män.

Figur 6: Totalt antal personer som är avslutade. Data från AMC och TUA.

Här nedan, se Figur 7, följer en presentation av antalet avslutade som påbörjat studier.
Linjerna visar totalt antal samt uppdelat mellan kvinnor och män.
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Figur 7: Antal avslutade till studier. Data från AMC och TUA.

Här nedan presenteras antalet avslutade deltagare som påbörjat ett arbete. Linjerna visa totalt
antal samt kvinnor och män, se Figur 8.

Figur 8: Antal avslutade som påbörjat arbete med/utan subvention. Data från AMC och TUA.

Skillnaden mellan antal inskrivna och avslutade
Här nedan följer ett diagram som visar om det tillkommer fler inskrivningar än utskrivningar.
Är det en positiv siffra skrevs fler personer in i systemet än antal personer som skrevs ut från
systemet.

Figur 9: Skillnad mellan antalet inskrivna och utskrivna varje månad. Data från AMC och TUA

OSA
Nedan presenteras antalet deltagare som övergått från OSA till arbete med/utan subvention,
eller studier.

Figur 10: Antal avslutade ärenden från OSA till arbete med/utan subvention, eller studier.

