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Bildningsnämnden

Plan för arbetsmarknadssatsning
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner plan för arbetsmarknadssatsning 2018.
Ärende
Utbildningsförvaltningen och avdelningen för arbetsmarknad och integration
tillsammans med HR-avdelningen tilldelades medel från de statliga
välfärdsmiljarderna under 2017 för att genomföra arbetsmarknadssatsningar.
Målgruppen för satsningarna är de personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadssatsningen kan delas in i tre huvudsyften:


Kompetensförsörjning till Linköpings kommun som arbetsgivare



Förkorta etableringstiden för nyanlända



Integration av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Under 2017 har arbete pågått i syfte att kartlägga och systematisera befintliga
insatser i Linköpings kommun. Genom detta arbete har det varit möjligt att
identifiera var extra insatser krävs i syfte att säkerställa effekten av
arbetsmarknadssatsningen. Genomlysningen resulterade i tre fokusområden:
 Jobbsluss
 Etableringsteam
 Projektbaserade arbetsmarknadsinsatser

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Bildningsnämnden föreslås godkänna upprättat förslag till plan för
arbetsmarknadssatsning 2018 med tillhörande budgetspecifikation.
__________
Beslutsunderlag:
Plan för arbetsmarknadssatsning 2018 (dec -17).docx
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Bakgrund
Utbildningsförvaltningen och avdelningen för arbetsmarknad och integration
tillsammans med HR-avdelningen tilldelades medel från de statliga
välfärdsmiljarderna under 2017 för att genomföra arbetsmarknadssatsningar.
Målgruppen för satsningarna är de personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadssatsningen kan delas in i tre huvudsyften:




Kompetensförsörjning till Linköpings kommun som arbetsgivare
Förkorta etableringstiden för nyanlända
Integration av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Under 2017 har arbete pågått i syfte att kartlägga och systematisera befintliga
insatser i Linköpings kommun. Genom detta arbete har det varit möjligt att
identifiera var extra insatser krävs i syfte att säkerställa effekten av
arbetsmarknadssatsningen. Genomlysningen resulterade i tre fokusområden:
Jobbsluss
Jobbslussen heter Linköpings kommun nya arbetsmarknadsprojekt med syfte
att dels få människor i försörjningsstöd till varaktig sysselsättning och dels
bidra till kommunens rekrytering av medarbetare i de olika verksamheterna.
Jobbslussen innebär att kommunen tar ett större och mer strukturerat grepp
över arbetsmarknadssatsningar, bland annat genom att bistå förvaltningar och
bolag med centralt stöd och genom att bistå deltagare och verksamheter med
coaching/handledning under hela processen.
Samtliga kommunala bolag och förvaltningar har åtagit sig att ta emot personer
genom Jobbslussen. Målet under 2017-2018 är att det inom Jobbslussen totalt
ska finnas 380 platser. Antalet platser på de olika bolagen och förvaltningarna
är fördelade utefter antalet anställda på respektive bolag/förvaltning.

Af och JOKT
identifierar och
bjuder in
kandidater

Aktivitet beroende på
spår
- Intervju med arbetsgivare
- Träff på praktikplats
- Ansökan/studier/validering

Introduktion

Första kontakt i projektet
Information om Linköping
som arbetsgivare
Jobbslussen
Studie- och yrkesväledning

Coaching/
matchning

Uppföljning
Utvärdering
Justering

Personligt samtal
utifrån individens
situation och
förusättningar

Preliminär matchning
mot spår

Avslutad insats
vidare till

- Jobbspår
- Praktikspår
- Utbildning/Valideringsspår

- Arbete
- Studier
- Annan insats
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Etableringsteam
Linköpings kommun har en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen
gällande etablering. Syftet med den lokala överenskommelsen är att förkorta
etableringstiden från anvisning till kommen till dess att individen är
självförsörjande. Detta sker enligt delegationen för unga och nyanlända till
arbete (DUA). Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens
uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya
samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i
arbetslivet.
Under 2017 har en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen slutits och
förutsättningarna för att bilda ett etableringsteam klargjorts. Samarbetet med
Arbetsförmedlingen och arbetet med DUA fortsätter.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kinda kommun har Linköpings
kommun ansökt om statliga medel för insatser kopplade till etablering. I
samband med ansökan har en beskrivning av målgruppens sammansättning och
behov i Linköping och Kinda kommun genomförts. Detta har kompletteras
med en kartläggning av hur kompetensbehovet i regionen ser ut, tillsammans
med efterföljande analyser. Det sammantagna arbetet har utmynnat i tre spår:
1) bygg, 2) industri och 3) vård-, skola- och omsorg.
Projektbaserade arbetsmarknadsinsatser
Förutom arbetet med Jobbslussen och etableringsteamen finns även ett flertal
projektbaserade arbetsmarknadsinsatser. Dessa syftar till att komplettera redan
befintliga insatser och verksamheter. Bland dessa projekt återfinns exempelvis:
Drivbänk
Drivbänk är ett samarbete med Samordningsförbundet i centrala Östergötland
det lokala näringslivet i Vreta Kluster. Projektet syftar till att stärka de personer
som står långt från arbetsmarknaden till att bli anställningsbara inom gröna
näringar så som jordbruk, djurhållning och odling genom utbildning och
praktik. Inom ramen för projektet bedrivs även kaféverksamhet där deltagarna
erbjuds möjlighet att få erfarenhet av serviceyrken och livsmedelshygien.
Garaget
Linköpings märkbara segregation är något som Linköpings kommun
tillsammans med projektets samarbetspartners Vreta Kluster, Klövern
fastighetsbolag och White arkitekter har uppmärksammat, var och en från sitt
perspektiv. Aktörerna har stött på segregationsproblematiken i Linköping från
sina respektive perspektiv och har vilja och intresse att förbättra situationen i
och med samarbetet med Linköpings kommun kring integrationsprojektet
Garaget.
Avsikten med projektet är att verka för ett integrerat Linköping genom att
skapa en mötesplats som välkomnar såväl nyanlända som övriga linköpingsbor.
Projektet tillhandahåller den fysiska förutsättningen för mötet, platsen, och
skapar samarbeten med utförare som erbjuder aktiviteter på området. Exempel
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på aktiviteter är gemensam upprustning av området, social matbutik, café med
språkträning, stadsodlingar, social matmarknad och cykelverkstad. Det är
aktiviteter som skapar möten människor emellan och river mentala murar.
Garaget ger en möjlighet att bygga nätverk över gränserna mellan olika
nationaliteter.
Inom etablerings- och de projektbaserade arbetsmarknadsinsatserna finns
disponibla medel avsatta som möjliggör ytterligare satsningar inom
arbetsmarknadsområdet. Det är viktigt att det finns en möjlighet under 2018 att
satsa på nya insatser och uppdrag, ex Idéburet Offentligt Partnerskap samt
etableringsinsatser.
Budget arbetsmarknadssatsning 2018 (tkr)
Jobbsluss
Arbetsmarknadsanställningar
Summa

Medel avsatta 2018
9 450
2 000
11 450

Etablering
Disponibla medel

3 450
2 000

Projektbaserade arbetsmarknadsinsatser
Disponibla medel

5 811
4 289
27 000

Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
En ekonomiskt hållbar kommun
Uppföljning och utvärdering
Insatser kopplade till arbetsmarknadssatsningen kommer kontinuerligt följas
upp i bildningsnämnden i Linköpings arbetsmarknadsutskott under 2018.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförts den 12 december 2017.
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