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Redovisning från Jobb- och kunskapstorget och
Arbetsmarknadssatsningen
Jobb- och kunskapstorget
Jobb- och kunskapstorget (JKT) ser att arbetet med att öka inflödet ger resultat och
arbetet med att göra bra kartläggningar fortsätter. Huvuddelen av de anvisade
kommer från socialförvaltningen/försörjningsstöd. De flesta som avslutats denna
månad är personer där JKT tillsammans med remitterande part kommit överens om
att JKT inte är bästa insats just nu. Det beror på den komplexitet som målgruppen
idag befinner sig i, där det ofta finns behov av större insatser från vården. Positivt är
att flera personer har gått vidare till insatser på Arbetsförmedlingen. Att personer
uteblir från besök kan vara ett uttryck för målgruppens behov av motivation. Det är
en viktig parameter att följa upp för utveckling av arbetsmetoder.
Resultat per 2018-02-28

Antal

Inskrivna
Kvinnor
Män

288
159
129

Nyinskrivna
Kvinnor
Män

25
11
14

Anvisade från
Socialförvaltningen
Försäkringskassa
Omsorgsförvaltningen
Mottagningsgruppen (KAA)
Eget initiativ
Region Östergötland
Arbetsförmedlingen

25
19
2

Avslutade
Kvinnor
Män

13
8
5

Avslutade till
Arbete med subvention
Arbete utan subvention
Avbruten känd anledning
Avbruten vidare annan ex. vården
Avbruten flyttat från kommun
Studier m CSN
Uppdrag slutfört

1
1
2

1

2
Avbruten åter beställaren
Mål ej uppfyllt efter slutförd period, åter
beställaren
Insats via AF
Mottagningskartläggning avslutad/åter beställare
Stadigvarande sjukersättning

4
7
1

Handlingsplaner
Handlingsplaner upprättad under månaden
Handlingsplaner uppdaterade under månaden
Uteblivit från bokat besök under månaden

12
3
14

Arbetsmarknadssatsningen
Jobbslussen
Jobbslussen har stort fokus på att göra uppföljningar, fånga upp deltagarnas intresse
för studier samt förbättra rutinerna för inflödet. Jobbslussen är Linköpings kommuns
verktyg och arbetar för kommunens mål. Kompetensförsörjningsspåret är prioriterat.
Resultat per 2018-03-11
Insats

Antal

Pågående Extratjänst
Pågående Arbetsmarknadsanställningar
Pågående Praktik
Pågående Arbetshoppet
Totalt igång
Matchade/i kartläggning personer
Lediga platser
Totalt

57
10
11
12
90
51
40
181

Etableringsteamet
Etableringsteamet har tagit emot ca 20 deltagare från Etableringen på
Arbetsförmedlingen. Personalgruppen är snart fullbemannad, tre av fyra är på plats.
Dialog förs med Arbetsförmedlingen om arbetssätt och målgrupp. Etableringsteamet
har valt att ta emot sökande från Arbetsförmedlingen som har ca sex månader kvar
inom etableringen och att jobba intensivt med dessa individer för att förhindra att de
hamnar i försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsprojekten
Arbetsmarknadsprojekten har rekryterat en arbetsmarknadskonsulent till uppdraget
med start 3 april. Arbetsmarknadskonsulentens uppdrag blir att bevaka kommunens
intressen inför, under och efter projekten. Att säkra innehållet, att det finns deltagare
och att det finns en utgång efter projektet som leder mot studier eller arbete.

