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Bakgrund
Den nu gällande uppföljningsmodellen för arbetsmarknadsenhetens insatser
fastställdes av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (AVnämnden) i september 2013 (AVN-2013/0155). En samlad uppföljning av
arbetsmarknadsenhetens insatser ska redovisas två gånger per år inför AVnämnden. Redovisning sker i samband med halvårsuppföljningen respektive
helårsuppföljningen av AV-nämndens uppdragsplan.

Uppföljningsschema
I tabellen nedan redovisas de olika arbetsmarknadsinsatserna och kort
information om hur respektive insats ska följas upp. Tabellen baseras på den
nu gällande uppföljningsmodellen och dess föregångare. Insatser som har
ändrats vid revideringen av uppföljningsmodellen i september 2013
kommenteras inom parentes under insatsnamnet.
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 (jan-dec).

Arbetsträning/-prövning
(insatsen hette enbart
arbetsträning före september
2013)

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

Praktik

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

Utvecklingsanställning

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

Servicetrainee

Uppföljning enligt projektplan och resultat
redovisas inför AV-nämnden.

Ungdomstrainee

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

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.
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Feriearbeten
(insatsen lades till i
uppföljningsmodellen i
september 2013)

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

Sommarjobb till fler ungdomar
2013
(insatsen lades till i
uppföljningsmodellen i
september 2013)

Uppföljning i särskild ordning och resultat
redovisas hösten 2013 inför AV-nämnden.

Inga unga i sysselsättningsfasen
(Fas 3)
(insatsen lades till i
uppföljningsmodellen i
september 2013)

Uppföljning i särskild ordning. Redovisas inför
AV-nämnden vid halvårsuppföljning (jan-juni)
och helårsuppföljning (jan-dec). Slutrapport
presenteras efter att insatsen har avslutats i
mars 2014.

Jobb- och
utvecklingsgarantin/ Fas 2

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

Jobb- och
utvecklingsgarantin/
Sysselsättningsfasen

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

Nil-resursen
(insatsen togs bort från
uppföljningsmodellen i
september 2013)

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

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
helårsuppföljning (jan-dec).

Lönebidrag
(insatsen lades till i
uppföljningsmodellen i
september 2013)

Redovisas inför AV-nämnden i den löpande
verksamhetsstatistiken varje månad, halvår och
helår.

Natur och Bygg
(insatsen lades till i
uppföljningsmodellen i
september 2013)

Uppföljning i särskild ordning. Redovisas inför
AV-nämnden efter halvår (jan-juni) och helår
(jan-dec).

Insatser markerade med fet stil redovisas i den här rapporten. Enligt schemat
ska insatsen Inga unga i sysselsättningsfasen egentligen följas upp vid
avslutat helår 2013. En sådan uppföljning har inte gjorts eftersom insatsen i
sin helhet följs upp inom kort.
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Resultat av uppföljning 2013
Vägledning
Mål
Deltagaren ska efter avslutad insats Vägledning matchas mot annan lämplig
insats, (intern eller extern), studier mm.
Utfall
Under året har 253 personer deltagit i insatsen Vägledning. I knappt en
tredjedel av fallen har vägledningen resulterat i att ytterligare insatser
kommit till stånd.
Insats
Praktik
Nil-resursen
Äg din framtid
NUEVO K2
Orangeriet
Second Chance School
Förstärkt särskilt anställningsstöd
Servicetrainee
Ungdomstrainee
Utvecklingsanställning
S:a

Antal
25
4
2
13
6
3
1
4
5
12
75

Det förekommer också i några fall att man efter en avslutad insats fått en ny
insats Vägledning. Under 2013 gällde detta 17 personer.
Avslutad Insats
Arbetsträning
Praktik
Nil-resursen
Äg din framtid
NUEVO K2
Orangeriet
S:a

Antal
1
6
2
4
2
2
17

Koder vid avslut
Sammanlagt har 193 deltagare avslutat Vägledning under året.
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De deltagare som har slutat under året är avslutskodade på följande sätt.

Kod
Arbete
Studier
Insats klar
Insats avbruten
Totalt

Andel i %
Kvinnor Män Samtliga
3%
0%
1%
3%
3%
3%
52% 62%
57%
42% 36%
38%
100% 100%
100%

Arbetsträning/-prövning
Mål
Målen är individuella för varje deltagare. De ska klarlägga om deltagaren
kan gå till reguljärt arbete, praktik, studier, anställning med stöd eller har
behov av mer rehabiliterande insats.
Utfall
Under 2013 har 20 personer deltagit i arbetsträning/-prövning. Det var 14
kvinnor och 6 män. Av dessa har 14 personer avslutat sin insats, varav 2
personer har fått praktik, 1 person har gått på Vägledning och övriga har
inte fortsatt med någon insats.
Koder vid avslut
Avslutskodningen vid avslutat uppdrag fördelade sig på följande sätt (totalt
14 avslutade deltagare).

Kod
Insats klar
Insats avbruten
Totalt

Andel i %
Kvinnor Män Samtliga
91% 67%
86%
9% 33%
14%
100% 100%
100%

Praktik
Mål
Arbete, anställning med stöd, studier, färska referenser, erfarenhet av olika
branscher.
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Utfall
Sammanlagt har 123 personer deltagit i praktik under 2013. Placeringarna
varierar beroende på deltagarnas önskemål. Männen har huvudsakligen
praktiserat på mindre företag och inom handel. Kvinnorna har oftast
praktikplatser på förskolor, inom äldreomsorg och handel.
Det är något fler kvinnor än män som har deltagit i praktik.

Åldersklass
18-24 år
Över 24 år
S:a

Kvinna
18
50
68

Man
9
46
55

S:a
27
96
123

Koder vid avslut
Under året har 109 personer avslutat sina respektive praktikperioder. De
personer som slutat under året har följande avslutskoder.

Kod
Arbete
Studier
Insats klar
Insats avbruten
Totalt

Andel i %
Kvinnor Män Samtliga
6% 13%
9%
2%
3%
2%
86% 61%
75%
6% 24%
14%
100% 100%
100%

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.
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Utfall
72 personer har under året innehaft en utvecklingsanställning, 48 män och
24 kvinnor. Endast en tredjedel av utvecklingsanställningarna har gått till
kvinnor.
Koder vid avslut
32 personer har avslutat sin anställning under 2013. Av dessa personer har 2
personer fått reguljära anställningar och 5 har fått subventionerade
anställningar. De som slutat under året har följande avslutskoder.

Kod
Arbete
Subv. arbete
Insats klar
Insats avbruten
Totalt

Andel i %
Kvinnor Män Samtliga
10%
5%
6%
30%
9%
16%
60% 77%
72%
0%
9%
6%
100% 100%
100%

Ett mål med utvecklingsanställningarna är att deltagarna ska kvalificera sig
för sociala försäkringssystem. Av de 32 deltagarna som har avslutat sina
utvecklingsanställningar har 5 stycken fått försörjningsstöd efter
utvecklingsanställningen. Av dessa har 2 personer inkomster i form av
aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, 1 person har a-kassa, 1 person har
sjukpenning och 1 person saknar redovisade inkomster förutom
bostadsbidrag. De flesta av utvecklingsanställningarna avslutades sent på
året vilket innebär att det i nuläget är för tidigt att säga i vilken utsträckning
personerna åter blir aktuella för försörjningsstöd.
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
40 personer har varit ungdomstraineer under 2013. Könsfördelningen var
jämn. Det var 19 män och 21 kvinnor.
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26 stycken har avslutat insatsen under året med följande fördelning på
avslutskoder.

Kod
Arbete
Insats klar
Insats avbruten
Totalt

Andel i %
Kvinnor Män Samtliga
27% 18%
23%
67% 73%
69%
7%
9%
8%
100% 100%
100%

25 ungdomstraineer avslutade sin insats under första halvåret 2013. Av
dessa personer hade 9 stycken (36 %) fått försörjningsstöd vid årets slut.
Uppföljning av ungdomstrainee i oktober 2013
Arbetsmarknadskontoret kontaktade de ungdomar som avlutade sin insats
under första halvåret 2013 för att undersöka hur de försörjde sig i oktober
månad 2013. För 23 av ungdomarna kunde försörjningssituationen
kartläggas. Det gällde 13 kvinnor och 10 män.
6 personer hade reguljärt arbete. Samtliga anställningar var timanställningar
och alla hade arbetat heltid under sommaren. 3 av dessa ungdomar var lite
osäkra på framtiden då timmarna minskat under hösten. 1 person hade
nyligen påbörjat en subventionerad anställning. 2 stycken hade precis
påbörjat föräldraledigheter. 1 person studerade på heltid. De övriga 13 var
arbetslösa. Samtliga arbetslösa var inskrivna på arbetsförmedlingen. 3
personer fick försörjningsstöd vid uppföljningen i oktober.
I oktober 2013 fördelade sig deltagarnas sysselsättning på följande sätt.

Status t
Kvinnor
Arbete
38%
Subv.arbete
0%
Studier
8%
Föräldraledighet
15%
Arbetslös
38%
Totalt
100%

Andel i %
Män Samtliga
10%
26%
10%
4%
0%
4%
0%
9%
80%
7%
100%
100%

Knappt hälften av de ungdomar som intervjuades hade fått referenser/intyg
från arbetsgivaren.
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Jobb– och utvecklingsgarantin (Fas 2, Sysselsättningsfasen)
Mål
Egen försörjning.
Utfall
91 personer har under året ingått i Sysselsättningsfasen och 60 personer har
avslutats under året. Fas 2 har haft 2 deltagare under 2013 varav 1 har slutat.
Nästan 60 procent av deltagarna i Sysselsättningsfasen är kvinnor och
genomsnittsåldern överstiger 50 år. Var fjärde deltagare är dessutom 60 år
eller äldre.
Koder vid avslut
Av de 60 som har avslutats har 12 procent gått till en reguljär anställning.
Nedan redovisas avslutskoderna för gruppen.

Kod
Arbete
Subv. arbete
Insats klar
Insats avbruten
Totalt

Andel i %
Kvinnor Män Samtliga
11% 13%
12%
5%
9%
7%
38% 39%
38%
46% 39%
43%
100% 100%
100%

Nil-resursen
Mål
Målen är att deltagaren lär sig tillräckligt mycket svenska för att på egen
hand söka arbete eller studera vidare.
Utfall
Nil-resursen har avslutats under 2013. Under året har 9 personer deltagit i
Nil-resursen, 7 män och 2 kvinnor. De flesta av deltagarna var ungdomar, 7
av 9 deltagare var under 25 år.
Koder vid avslut
Av de 9 deltagarna som har av avslutats under året har en deltagare fått en
ungdomstraineeplats och en har påbörjat studier. Resten av deltagarna har i
huvudsak avslutkodats som att insatsen är klar.
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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 december 2013 visar att 20 nya elever (8
kvinnor och 12 män) har tagits in under året, varav 7 personer kommer från
arbetsmarknadskontoret. Totalt 10 personer från arbetsmarknadskontoret
fanns i insatsen under 2013 och ingen har avslutats.
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 december
2013 har 148 elever börjat Second Chance School 20-24. I december 2013
hade 120 elever avslutat insatsen och av dessa hade 43 procent gått till
arbete och 23 procent gått till studier direkt vid avslut.
Uppföljning 6 månader efter avslutade insatser
Deltagare som har avslutat sina insatser under perioden oktober 2012 till
mars 2013 har kontaktats efter 6 månader i syfte att ta reda på hur deras
nuvarande situation ser ut bland annat med avseende på hur de försörjer sig.
På grund av att det endast är ett fåtal personer per insats som har svarat så
redovisas resultaten för gruppen i sin helhet. Av de 116 deltagare som
kontaktades gick det att nå 68 stycken. Av de svarande var 33 kvinnor och
35 män. Den största skillnaden mellan könen märktes när det gällde arbete.
Totalt svarade 29 procent att de hade arbete. Men det var skillnad på män
och kvinnor. 40 procent av männen uppgav att de hade arbete mot 18
procent av kvinnorna. De ungdomstraineer som intervjuades i oktober
månad ingår inte i den här gruppen.

Status t
Kvinnor
Arbete
18%
Studier
21%
Arbetslös
15%
Arbetsmarknadspolitiskt program
18%
Pension
12%
Sjukskriven
6%
Annat
9%
Totalt
100%

Andel i %
Män Samtliga
40%
29%
26%
24%
20%
18%
9%
13%
0%
6%
3%
4%
3%
6%
100%
100%

Not: Arbetsmarknadspolitiskt program är insats utanför arbetsmarknadskontoret

