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1. Bildningsnämnden noterar informationen.
Ärende
Arbetsplatskörkortet är en arbetsmodell som testas inom Linköpings kommun
under sommar och höst 2018. Den är planerad för 40 deltagare, och deltagarna
anvisas till insatsen från Arbetsförmedlingen och från avdelningen för
försörjningsinsatser via Jobb- och kunskapstorget. I september 2018 hade
insatsen hanterat 17 st deltagare, och den femte och sista gruppen planeras att
startas i början av november.
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Bakgrund
Inom Linköpings kommun arbetar idag flera verksamheter med stöd till
personer i syfte att de ska närma sig och nå anställningsbarhet. Avdelningen för
arbetsmarknad och integration har i samarbete med Idrott och service etablerat
en arbetsmodell för att leda individer genom arbetsmarknadsinriktade
aktiviteter utifrån dennes specifika behov för att nå egen försörjning.
Bildningsnämnden fattade i juni beslut om att tillskjuta medel till Idrott och
service för att bekosta två tjänster; en arbetsledare och en arbetsterapeut.
Arbetsmodellen är processtyrd och bidrar till en tydlighet i individens
utveckling. Den ger möjlighet att både strategiskt och framför allt operativt
samordna flera olika funktioner och enheter inom Linköpings kommun. I
stället för en traditionell handlingsplan, byggs varje individs CV på med
färdigheter, som har bekräftats genom olika aktiviteter och arbetsträning. Detta
gör att kommande arbetsträningsplats har bättre förutsättningar att utgå från
individens förmågor och behov av individuellt stöd. Ofta har individen även
kontakt med olika instanser och myndigheter utanför kommunens ramar:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland och näringslivet.
Från starten i juni 2018 har 17 deltagare anvisats i fyra grupper. Deltagarna
kommer dels från Jobb- och kunskapstorget och dels från Etableringsteamet/
Arbetsförmedlingen.
Utmaningarna inom projektet har hanterats fortlöpande. Bland annat har Idrott
och service justerat upplägget på insatsen att bli mer individinriktad än vad den
var planerad att vara från början, bland annat beroende på en diskrepans i
bedömning av deltagarnas förkunskaper och förutsättningar mellan berörda
verksamheter. Projektet har påvisat brister i kommunikation mellan
verksamheter inom och utom kommunen, behov av gemensamma system och
gemensamma bedömnings- och kartläggningsverktyg. Även behovet av
språkstöd under insatsens gång har blivit tydligt.
Projektet planeras pågå enligt plan till slutet av december, då en slutrapport
kommer att presenteras.
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