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Bakgrund
I juni 2012 fastställde arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVnämnden) en uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser
(AVN-2012.634). En samlad uppföljning av arbetsmarknadsenhetens
insatser ska redovisas två gånger per år inför AV-nämnden. Redovisning
sker en gång i samband med halvårsuppföljningen av AV-nämndens
uppdragsplan och en gång i samband med den årliga
kvalitetsredovisningsrapporten.

Uppföljningsschema
Enligt uppföljningsmodellen ska de olika insatserna inom
arbetsmarknadsenheten redovisas med följande intervaller.
Insatsens namn

Uppföljningsinformation

AME-information

Följs upp löpande för att utveckla verksamheten men
det finns ingen planerad redovisning inför AV-nämnden.

Vägledning

Följs upp löpande för att utveckla verksamheten.
Redovisas inför AV-nämnden vid helårsuppföljning (jandec).

Arbetsträning

Redovisas inför AV-nämnden vid helårsuppföljning (jandec).

Praktik

Redovisas inför AV-nämnden vid halvårsuppföljning
(jan-juni) och helårsuppföljning (jan-dec).

Utvecklingsanställning

Redovisas inför AV-nämnden vid helårsuppföljning (jandec).

Servicetrainee

Uppföljning enligt projektplan och resultat redovisas
inför AV-nämnden.

Ungdomstrainee

Redovisas inför AV-nämnden vid helårsuppföljning (jandec).

Äg din framtid
(Communicare)

Uppföljning enligt projektplan och resultat redovisas
inför AV-nämnden.

Efter plugget

Uppföljning i särskild ordning och resultat redovisas
inför AV-nämnden.

JOB/Fas 2

Redovisas inför AV-nämnden vid helårsuppföljning (jandec).

JOB/Fas 3

Redovisas inför AV-nämnden vid helårsuppföljning (jandec).

Nil-resursen

Redovisas inför AV-nämnden vid helårsuppföljning (jandec).
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NUEVO K2

Uppföljning enligt projektplan och resultat redovisas
inför AV-nämnden.

Orangeriet 2

Uppföljning enligt projektplan och resultat redovisas
inför AV-nämnden.

Second Chance School
20-24

Redovisas inför AV-nämnden vid halvårsuppföljning
(jan-juni) och helårsuppföljning (jan-dec).

Resultat av uppföljning 2012
Vägledning
Mål
Deltagaren ska efter avslutad insats Vägledning matchas mot annan lämplig
insats, (intern eller extern), studier mm.
Utfall
Under året har 324 personer deltagit i insatsen Vägledning. I mer än en
tredjedel av fallen har vägledningen resulterat i att ytterligare insatser
kommit till stånd. I huvudsak har dessa insatser skett inom AME:s regi men
matchningar mot externa utförare har även förekommit.
Insats
Arbetsträning
Praktik
Nil-resursen
Communicare
Konekta
NUEVO K2
Orangeriet
Efter Plugget
Second Chance School
Servicetrainee
Ungdomstrainee
Utvecklingsanställning
S:a

Antal
4
37
17
14
8
4
13
2
1
6
9
2
117

Koder vid avslut
Av de deltagare som avslutat insatsen direkt, d.v.s. de som inte gått vidare
till annan insats, har 4 personer påbörjat studier. Resterande har
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avslutskodats som att insatsen är klar eller att insatsen är avbruten.
Sammanlagt har 218 deltagare avslutats under året.
Kod
Insats avbruten
Insats klar
Studier

Andel
32,9%
64,5%
2,6%

Uppföljning efter 6 månader
Deltagare som har avslutat insatsen under 2012 har kontaktas i syfte att
utröna hur deras nuvarande livssituation ser ut bl.a. med avseende till hur de
försörjer sig. I denna uppföljning omfattas deltagare som avslutat insatser
under första halvåret 2012. Ca 50 deltagare har avslutats under det första
halvåret och av dem har 30 gått att nå.
Status
Arbete
Arbetsmarknadspolitiskt program inom kommunen
Arbetsmarknadspolitiskt program utanför kommunen
Sjukskriven
Studier - ej kommunala
Vuxenutbildning
Annat
Arbetslös

Andel
6,9%
24,1%
17,2%
3,4%
10,3%
3,4%
27,6%
6,9%

Arbetsträning
Mål
Målen är individuella för varje deltagare. Målet är att klarlägga om
deltagaren kan gå till reguljärt arbete, praktik, studier, anställning med stöd
eller har behov av mer rehabiliterande insats.
Utfall
Under 2012 har 61 personer deltagit i arbetsträning. Av dessa har 41 st.
avslutats. Flertalet av de som avslutat sin arbetsträning har inte deltagit i
någon ytterligare insats. Dock har 3 st. en pågående utvecklingsanställning
och 2 st. har besatt praktikplatser.
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Koder vid avslut
Kod
Insats avbruten
Insats klar

Andel
15,2%
84,8%

Uppföljning efter 6 månader
Endast 2 deltagare som avslutat arbetsträning under första halvåret har gått
att nå. Den ena befanns arbetslös och den andra angav ”annat”, d.v.s. ett
svar där inget av de förebestämda kategorierna äger tillämpning.
Praktik
Mål
Arbete, anställning med stöd, studier, färska referenser, erfarenhet av olika
branscher
Utfall
Sammanlagt har 297 personer deltagit i praktik under 2012. Flertalet av
deltagarna har genomfört praktik inom kommunala verksamheter.
Exempelvis är platser inom skolan och förskolan vanligt förekommande.
Praktikplatserna har företrädesvis besatts av kvinnor. Männens står endast
för en dryg tredjedel av praktikdeltagandet.

Åldersklass
18-24 år
Över 24 år
S:a

Kvinna
32
163
195

Man
27
75
102

S:a
59
238
297

Koder vid avslut
Under året har 182 personer avslutat sina respektive praktikperioder. Av de
som avslutats har 6 kvinnor och 5 män erhållit ett reguljärt arbete. En
person har börjat studera och resterande har avslutskodats som antingen att
insatsen är klar eller att insatsen är avbruten.
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Andel
6,8%
0,6%
16,0%
76,5%

Uppföljning efter 6 månader
Bortfallet, d.v.s. personer som inte gått att nå är stort. Av de som gått att nå
tillhör mer än hälften kategorin ”annat”. Enstaka personer deltog i
kommunala program, arbetade och var sjukskrivna.
Utvecklingsanställning
Mål


Anställningen ska stärka deltagaren genom kompetensutveckling i
yrket eller ett nytt yrke, nya kontakter och referenser som helst leder
till en varaktig anställning eller studier.



Arbete, studier.



Deltagaren ska ha kvalificerat sig till sociala försäkringssystem som
a-kassa och sjukpenninggrundande inkomst (SGI).



För vissa deltagare kan ett mål vara tillsvidareanställning i
kommunen inom arbetsmarknadskontorets lönebidragskvot.

Utfall
94 personer har under året innehaft en utvecklingsanställning.
Anställningarna har besatts av män i 61 % av fallen och kvinnornas andel
består följaktligen av 39 %.
Koder vid avslut
70 personer har avslutat sin anställning under 2012. Av dessa har 16 erhållit
arbete (4 reguljära och 12 subventionerade anställningar) och en gått till
studier.
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Andel
5,7%
17,1%
1,4%
70,0%
5,7%

Uppföljning efter 6 månader
20 av sammanlagt 41 avslutade under det första halvåret har medverkat i
uppföljningen.
Status
Arbete
Arbetsmarknadspolitiskt program inom kommunen
Arbetsmarknadspolitiskt program utanför kommunen
Vuxenutbildning
Annat
Arbetslös

Andel
15,0%
45,0%
5,0%
5,0%
5,0%
25,0%

Beträffande målet att avslutade deltagare ska ha kvalificerat sig för sociala
försäkringssystem, ingår 10 personer i hushåll som erhållit försörjningsstöd
under december 2012. Av dessa hade 5 personer inga redovisade inkomster
(exkl. barn- och bostadsbidrag) i ansökan för december. 4 st. hade A-kassa
och en löneinkomst.

Ungdomstrainee
Mål



60 procent av deltagarna ska vid avslutad insats gå vidare till
anställning eller studier.



60 procent av deltagarna ska vid uppföljning sex månader efter
avslutad insats ha annan försörjning än ekonomiskt bistånd.



100 procent av deltagarna ska ha fått referenser av arbetsgivaren
och/eller arbetskonsulent via Norrköpings kommun.

Utfall
Ungdomstrainee är ett pågående projekt. 16 ungdomar har dock avslutats
under året innan de i egentlig mening påbörjat aktiviteten. Dessa ungdomar
som varit ämnade för projektet har i huvudsak avslutats p.g.a. att de inte
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varit berättigade till nystartsjobb. I några fall har byte av insats skett
(utvecklingsanställning och Orangeriet) och en ungdom har valt studier.
JOB/Fas 3 (Fas 2)
Mål
Egen försörjning.
Utfall
220 personer har deltagit i FAS 3. Merparten av dessa har avslutats under
året och per den 31/12 kvartsår ca 60 deltagare. 2 personer har deltagit i Fas
2 och avslutats under året.
Närmare 70 % av deltagarna i Fas 3 är kvinnor och genomsnittsåldern
överstiger 50 år. Var fjärde deltagare är dessutom 60 år eller äldre.
Koder vid avslut
Av de 160 som har avslutats har mer än 9 % gått till en reguljär anställning.
Till studier har ett fåtal gått, varav endast en deltagare har påbörjat studier
inom vuxenutbildningen.
Kod
Arbete
Subv. arbete
Studier
Insats klar
Insats avbruten
Sjukdom

Andel
9,2%
2,6%
2,7%
46,7%
36,8%
2,0%

Uppföljning efter 6 månader
Ca hälften av de som avslutade sin period i Fas 3 (under första halvåret
2012) har bildat underlag för uppföljningen.
Status
Arbetsmarknadspolitiskt program inom kommunen
Arbetsmarknadspolitiskt program utanför kommunen
Sjukskriven
Pension
Vuxenutbildning
Annat
Arbetslös

Andel
34,7%
30,6%
2,0%
14,3%
2,0%
4,1%
12,2%
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Nil-resursen
Mål
Målen är att deltagaren lär sig tillräckligt mycket svenska för att på egen
hand söka arbete eller studera vidare.
Utfall
Deltagandet i Nil-resursen domineras av män. Mer än 90 % av deltagarna är
män. Ungdomar under 25 år är mycket väl representerade och motsvarar
drygt 40 % av samtliga deltagare.
Åldersklass
18-24 år
Över 24 år
S:a

Kvinna
2
1
3

Man
12
19
31

S:a
14
20
34

Koder vid avslut
Under året har 22 avslutat sin aktivitet i Nil-resursen. En deltagare har
erhållit en ungdomstraineeplats och en har påbörjat studier. Resterande har i
huvudsak avslutkodats som att insatsen är klar.
Uppföljning efter 6 månader
Det finns inga uppgifter om avslutade deltagare det första halvåret.
Second Chance School 20-24
Syftet med insatsen är att lotsa ungdomar som inte har tillgodogjort sig det
befintliga utbildnings- och praktikutbudet in på arbetsmarknaden.
Målgruppen är unga vuxna 20-24 år som inte har slutfört gymnasiet. Tiden
för insatsen är individuellt utformad.
Uppföljningsuppgifter från oktober 2012 visar att 21 nya elever har tagits in
under årets första 10 månader, varav 5 personer kommer från
arbetsmarknadskontoret. Totalt 6 personer från arbetsmarknadskontoret
fanns i insatsen under 2012 och 2 personer har avslutats under året.
Målet för insatsen är att 60-70 procent av deltagarna ska ha ett arbete och
vara självförsörjande vid tiden för avslut. Från januari 2008 till oktober
2012 har 128 elever börjat Second Chance School 20-24. I oktober 2012
hade 100 elever avslutat insatsen och av dessa hade 43 procent gått till
arbete och 24 procent gått till studier direkt vid avslut.

