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Redovisning från Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen
Jobb- och kunskapstorget
Jobb- och kunskapstorget ser en positiv vändning av antalet inskrivna om än marginell. Jobb- och kunskapstorget förväntar sig ett fortsatt ökat inflöde då de nu jobbar
mycket fokuserat med den frågan tillsammans med försörjningsstöd på socialförvaltningen. Framför allt handlar det om att få en samsyn på syfte och mål för de personer
som anvisas till Jobb- och kunskapstorget.
2018-01-01 – 2018-01-31

Antal

Inskrivna
Kvinnor
Män

267
149
118

Nyinskrivna
Kvinnor
Män

18
11
7

Anvisade från
Socialförvalt
Försäkringskassa
Omsorgsförvaltningen
Linköpings kommun (detta alt. utgår fr.o.m. nästa
månad.)
Eget initiativ
Avslutade
Kvinnor
Män
Avslutade till
Arbete med subvention
Arbete utan subvention
Avbruten känd anledning
Avbruten vidare annan ex. vården
Studier m CSN
Uppdrag slutfört
Avbruten åter beställaren
Mål ej uppfyllt efter slutförd period, åter beställaren

13
2
1
1
1
10
4
6

1
1
1
1
1
1
2
2

2

Arbetsmarknadssatsningen
Jobbslussen
Fokus under början av året har legat på rutiner för uppföljning. Jobbslussen har haft
flera avhopp och det kan vara ett resultat av att projektet varit tvunget att jobba utifrån kvantitet istället för kvalitet med Extratjänster. Detta är något att dra lärdom av
framöver.
Resultat per 2018-01-31
Insats

Antal

Pågående Extratjänst
Pågående Arbetsmarknadsanställningar
Pågående Praktik
Pågående Arbetshoppet
Totalt igång
Matchade personer
Lediga platser
Totalt

65
11
12
15
103
35
44
182

Etableringsteamet
Sedan 1 februari har Etableringsteamet tre medarbetare då två nya medarbetare började och ytterligare en medarbetare kommer den 3 april. Hittills har Etableringsteamet tagit emot 36 person med etableringsersättning från Arbetsförmedlingen och
dessa är ute i olika program eller anställningar. Förutsättningarna att ta mot fler deltagare ur etableringen ökar nu när teamet är bemannat.
En överenskommelse med Arbetsförmedlingen om hur Etableringsteamet ska samarbeta kring uppdraget är på väg att färdigställas.
Arbetsmarknadsprojekten
Rekryteringen av arbetsmarknadskonsulent är snart färdig och när den personen är i
tjänst så kommer Arbetsmarknadssatsningen kunna ta en mer aktiv roll i samarbetet.
Förhoppningsvis så är den nya medarbetaren på plats i april/maj.

