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Redovisning från Jobb- och kunskapstorget och
Arbetsmarknadssatsningen
Jobb- och kunskapstorget
Jobb- och kunskapstorget har under mars månad haft lika stort inflöde som utflöde,
varför antal deltagare ligger på samma nivå som i februari. Under april är ett större
antal deltagare från försörjningsstöd på socialkontoret på väg in i verksamheten.
Därför har instegsteamet tillfälligt stärkts upp med extra personalresurser genom
omfördelning, så att deltagarna ska kunna komma igång i aktivitet så snart som
möjligt.
Arbetet med att upprätta och följa upp handlingsplaner fortsätter.
2018-03-01 – 2018-03-31

Antal

Inskrivna
Kvinnor
Män

287
159
128

Nyinskrivna
Kvinnor
Män

15
9
6

Anvisade från
Socialförvaltningen
Försäkringskassa
Omsorgsförvaltningen
Mottagningsgruppen (KAA)
Eget initiativ
Region Östergötland
Arbetsförmedlingen
Avslutade
Kvinnor
Män
Avslutade till
Arbete med subvention
Arbete utan subvention
Avbruten okänd anledning
Avbruten vidare annan ex. vården
Avbruten flyttat från kommun
Studier m CSN
Uppdrag slutfört
Avbruten åter beställaren
Mål ej uppfyllt efter slutförd period, åter
beställaren

13
1
1

15
7
8

1
2

2
1

2
Mål uppfyllt vidare annan åtgärd
Mål uppfyllt åter beställare
Insats via AF
Mottagningskartläggning avslutad/åter beställare
Stadigvarande sjukersättning

2
2
2
3

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

15
18
12

Arbetsmarknadssatsningen
Det är stort fokus på att göra uppföljningar, fånga upp deltagarnas intresse för studier
och att förbättra rutinerna för inflödet. Jobbslussen är Linköpings kommuns verktyg
som ska jobba mot kommuns mål i första hand och kompetensförsörjningsspåret är
prioriterat.
Resultat per 2018-04-06
Insats
Pågående Extratjänst
Pågående Arbetsmarknadsanställningar
Pågående Praktik
Pågående Arbetshoppet
Totalt igång
Matchade/i kartläggning personer
Totalt
Lediga platser

Kvinnor
37
4
5
6
52
15

Män
29
8
4
7
48
11

Totalt
66
12
9
13
100
26
126
41

Etableringsteamet
Samarbetet har kommit igång med Arbetsförmedlingen, som har anvisat ca 20
deltagare från etableringen. Etableringsteamet har valt att ta emot sökande från
Arbetsförmedlingen som har ca 12-8 månader kvar inom etableringen.
Etableringsteamet jobbar intensivt med deltagarna för att förhindra att de hamnar i
försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsprojekten
En arbetsmarknadskonsulent är rekryterad, vars uppdrag är 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.

