JOBBNÄTET
Vi prövar en implementeringsmodell
Jobbnätet är ett projekt med syfte att pröva en ny modell för implementering av framgångsrika projekt. Modellen prövas genom att 20 Arbetsförmedlingar i Stockholms län kommer att
använda Jobbnätets tidigare beprövade metod inom aktivitetsgarantin. Arbetet sker med stöd
av Jobbnätets ursprungliga projektgrupp i rollen som processledare. Modellen bygger på ett
upplevelsebaserat och processorienterat lärande samtidigt. Detta sker genom att arbetsförmedlarna ute på kontoren får tillämpa arbetssättet i sin egen verklighet med ett kontinuerligt,
handfast och erfarenhetsbaserat stöd av Jobbnätets tidigare personal.
I praktiken betyder det att de arbetsförmedlare som kommer att arbeta med metoden, får
löpande utbildning, arbetsmaterial och regelbundet stöd av Jobbnätets processledare. Processledarna, som själva arbetat med Jobbnätets metod under två år, kommer from maj 2006
att ﬁnnas på kontoren och ha ett nära samarbete med arbetsförmedlarna. Målet är att 75% av
medverkande kontor helt eller delvis börjat använda Jobbnätets arbetssätt i sin ordinarie verksamhet vid projekttidens slut i juli 2007.
Jobbnätets beprövade metod

Jobbnätets metod har under två år prövats
på fyra kontor i Stockholms län. MetodiFördjupad
Förberedande
Jobbforum
ken innebär en helhetslösning med fokus
uppföljning
anställning
på kvalitativa stödåtgärder och samverkan
med arbetsgivare. Genom att ﬁnnas med i
hela processen ﬁnna, få och behålla ett arbete så ökar sannolikheten att den arbetssökande får
komma ut i arbete samt behålla detta arbete. Metoden bygger på tre delar: Jobbforum, Förberedande anställning och Fördjupad uppföljning.
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FÅ

BEHÅLLA

Jobbforum är en strukturerad heltidsaktivitet för sökande som samtidigt frigör tid för arbetsförmedlaren till arbetsgivarkontakter. Jobbforum förbereder och motiverar den arbetssökande
innan anställningen genom enskilda arbetsuppgifter, gruppträffar, föreläsningar samt eget
arbetssökande.
Förberedande anställning är ett attraktivt ﬂexibelt koncept för arbetsgivarna. Via introduktionspraktik, kompetensanalys samt kompletterande skräddarsydd utbildning så tryggas att
den arbetssökande får en bra introduktion och att arbetsgivarens krav möts.
Fördjupad uppföljning syftar till att säkerställa att den förberedande anställningen faktiskt
leder till en regelrätt anställning. Uppföljningen görs både med den arbetsökande och arbetsgivaren. Uppföljning sker både under den förberedande anställningen samt när anställningen
kommit till stånd.
Jobbnätet visar ett bra resultat under de två år metoden prövats. Av de sammanlagt 283 sökande har 62 % under projektperioden kommit ut i arbete. Åtta av tio arbetssökande i Jobbnätet
har fått ackvirerade jobb och ändå är kostnaden för handläggning i Jobbnätet jämförbar med
kontrollgrupperna i Stockholm. Kostnaden för aktivitetsstöd är 40 000 kr mindre per individ
för Jobnätets sökande under en mätperiod på 1,5 år jmf med kontrollgrupperna.
PROJEKTÄGARE: Arbetsförmedlingen Globen
PROJEKTPERIOD: 20060201 - 20070731
OFFENTLIG FINANSIERING: 20 arbetsförmedlingskontor i
Stockholms län: 62 000 000:-

MEDFINANSIERING: Svenska ESF-rådet i Stockholm,
Växtkraft Mål 3: 39 000 000:SAMARBETSPARTNERS: Företagarna, Försäkringskassan,
Stockholms stad

