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Ärendet
I en skrivelse den 17 december 2009 önskar oppositionen i stadsdelsnämnden svar
på ett antal frågor om Jobbtorg. Skrivelseförfattarna ber om svar i samband med
kommande tertialrapporter.
Stadsdelsförvaltningen väljer att besvara skrivelsen i ett separat ärende. Jobbtorg
Stockholm har besvarat frågorna i detalj och förser samtidigt nämnden med ett
omfattande statistikmaterial. Jobbtorg kommer löpande rapportera resultat samlat
och per stadsdel, på ett sätt som förhoppningsvis innebär att nämnden får en
tillräcklig information om verksamheten och dess resultat.
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Skrivelsens frågor och Jobbtorgs svar
1. Hur många är vid mättillfället inskrivna på JT?
Totalt under 2009 har 207 unika personer från Kungsholmens sdf varit inskrivna. I
januari 2010 var 92 personer inskrivna från Kungsholmen (107 fick ek bistånd
från Kungsholmen)

2. Hur länge har de i genomsnitt varit inskrivna?
Den genomsnittliga inskrivningstiden för de 92 inskrivna i januari är: 232 dagar.
47% har varit inskrivna mindre än 6 mån, 36% 7-12 mån, 10% 13-18 mån och 8%
19-24 mån.

3. Hur många av dem deltar även i insatser hos privata aktörer?
14 personer (15%) av de inskrivna aspiranterna i januari från Kungsholmen deltar
eller har deltagit i insatser hos privata aktörer.

4. Hur många av de kungsholmsbor som varit inskrivna i JT verksamhet under
2009 och 2010 har fått jobb i minst 3 månader?
Av dem som varit inskrivna under 2009 har 78 avslutats till annan försörjning, 28
har återremitterats till sdf.
Andelen avslutade av inskrivna exklusive återremitterade är 43,6 % (genomsnitt
för samtliga stadsdelar är 43,1%)
I denna grupp avslutade har i genomsnitt 83,2% inte behov av försörjningsstöd tre
månader efter avslut på jobbtorget.

5. Hur många som även deltagit i insatser hos privata aktörer under 2009 och
2010 har fått jobb minst 3 månader?
Andelen avslutade av inskrivna exklusive återremitterade 2009 som har gått i
aktivitet hos en privat leverantör (34 personer) är 50% avslutade (exkl
återremitterade).
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I denna grupp avslutade har i genomsnitt 90% inte behov av försörjningsstöd tre
månader efter avslut på jobbtorget.
6. Vilka aktiviteter erbjuds de arbetssökande?
-Enskild coachning
-Praktik- och arbetsmarknadsinfo
-Studie- och yrkesvägledning
-Drop-in SYV
-”Gör din egen plan”
-Nätverksgrupper: där aspiranterna har något gemensamt ex. bransch
-Rekryterare för en dag
-Jobhunting
-Datastuga
-Kompetensinventering
-Praktisk intervjuträning
-JAG AB
-CV stuga
-Jobbtorg Matchnings rekryteringar
-Praktik
-Avrop hos våra externa aktörer
- Start
- KramiMoa
-Rekryteringsprogrammet
-BAS för ungdomar
-Bolinders
-Fridas
-Matchning mot arbete
-Nyarbetslösa (aktivitet på Hornsgatan för aspiranter som nyligen haft ett arbete)
Ungdomar arbetar vi med i grupp från första dagen och under 4 veckor med
inspiration från 7 tjugometoden. Därefter hänvisas aspiranten till en praktikplats
om han/hon inte fixat det själv.
- Filur (projekt för ungdomar mellan 16-24 år som trots insatser inte får fäste på
arbetsmarknaden)
- Prova på studier (för att underlätta steget från arbetslös outbildad till
anställningsbar utbildad)
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7. Vad händer med de arbetssökande som inte lyckats få jobb inom ett år?
Vi har regelbundna genomgångar av de aspiranter som passerar ett år på Jobbtorg.
Den senaste karläggningen december 2009 visar totalt för hela JT Rosenlundsgatan att 120 aspiranter har varit på Jobbtorg mer än ett år. Ca 25% är inskrivna i
Jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin där aktiviteterna genomförs
av Arbetsförmedlingen. Några har deltidsarbete och får fortsatt stöd i att söka
heltidsarbete. En del aspiranter har praktik, är hos våra interna och externa aktörer
samt väntar på besked om arbete. Ca 25% bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden
och dialog förs med stadsdelen om fortsatt planering.
Bilagor
1. Skrivelsen från (S), (V) och (MP)
2. Årsrapport samt statistik för 2009 från Jobbtorg
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