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Bakgrund
Den 1 januari 2008 inrättades Jobbtorg Stockholm. Under uppbyggnadsåret har
verksamheten varit placerad som ett utvecklingsprojekt under kommunstyrelsen.
Från 1 januari 2009 är Jobbtorg Stockholm en permanent verksamhet placerad
under den nybildade socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Detta är en
sammanfattande uppföljnings- och resultatrapport för det första verksamhetsåret.
Jobbtorg Stockholm består av fem lokala Jobbtorg och två filialer. De fem
jobbtorgen är lokaliserade till Vårbergs Centrum, Farsta Centrum,
Rosenlundsgatan (på Södermalm), Vällingby centrum samt Kista centrum. Till
Jobbtorg Kista hör två filialer; en i Lunda, och en ungdomsfilial som under 2008
varit lokaliserad i Rinkeby, men som vid årsskiftet 2008/2009 flyttat till Kista
centrum. Ungdomsfilialen tar emot arbetslösa ungdomar från hela Järvafältet.
Övergripande mål och syfte
Jobbtorg Stockholm inrättades för att förstärka stadens insatser för att fler
arbetslösa ska komma ut i arbete, och därmed minska stadens kostnader för
försörjningsstöd. Det övergripande målet är att fler ska gå från bidrag till arbete.
Jobbtorgen ska vara den gemensamma ingången till stadens olika resurser för
arbetsmarknadsinsatser för de målgrupper som staden arbetar med. Jobbtorgen ska
ha tydligt jobbfokus och ska inte arbeta med andra uppdrag än att verka för att
enskilda kommer i arbete/studier. Jobbtorgen ansvarar ej för myndighetsutövning.
Målgrupper
För 2008 har målgrupperna utgjorts av:
Alla försörjningsstödstagare som den 1 januari 2008 uppbär
försörjningsstöd på grund av arbetslöshetsskäl
Alla nybesök som från den 1 januari 2008 ansöker om försörjningsstöd av
andra skäl, och där det finns anledning att utreda den enskildes möjligheter
att arbeta helt eller delvis.
SFI-studerande som uppbär försörjningsstöd eller introduktionsersättning
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Vuxna flyktingar och anknytningsinvandrare där inte sjukdom eller andra
tydliga skäl utgör hinder att delta på Jobbtorget
Ungdomar i åldern 16-24 år
Hösten 2007 beräknade Stockholms Utrednings- och statistikkontor AB (USK) att
den potentiella målgruppen för Jobbtorg Stockholm i genomsnitt skulle uppgå till
7 500 personer/månad. Under 2008 har dock behovet av försörjningsstöd minskat,
vilket också inneburit att den potentiella målgruppen för jobbtorgen minskat. I
augusti beräknades målgruppen till 6 366 personer och i december beräknades den
till 6 340. Detta visar att lågkonjunkturen ännu i december 2008 inte hunnit
påverka antalet i målgruppen för jobbtorgen. I början av 2009 stiger dock antalet
och beräknas för februari 2009 till 6 433 personer.
Gruppen nyanlända flyktingar som får introduktionsersättning har minskat under
året. I januari 2008 uppgick gruppen till 1 594 i arbetsför ålder, medan den i
december uppgick till 854 vuxna i arbetsför ålder. I december var 570 nyanlända i
arbetsför ålder inskrivna vid jobbtorgen – dvs ca 67 procent av målgruppen.
Inför 2009 beräknas en ökning av antalet inskrivna på jobbtorgen, dels beroende
på att målgruppen utvidgats något inför 2009, dels beroende på den vikande
konjunkturen. Samtidigt beräknas dock en viss minskning av nyanlända flyktingar.
Några större förändringar märks sammantaget ännu inte under de två första
månaderna 2009. Antalet nyinskrivna under början av året 2009 ökar visserligen
jämfört med december 2008, men är fortfarande lägre än september-november
2008. (Se stapeldiagram avseende inskrivna samt nyinskrivna i bilaga 2 och 3)
Jobbplaner
I stadens budget för 2008 anges att en jobbgaranti ska gälla i staden som innebär
att alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist eller
är vuxen, arbetsför flykting ska ges snabb individuell bedömning och garanteras
en aktivitetsplan, arbete eller annan insats inom fem dagar.
I stort sett samtliga aspiranter inom Jobbtorg Stockholm har fått en jobbplan inom
fem dagar. Undantag kan finnas beroende på att aspiranten inte kommit till avtalad
tid, på grund av sjukdom eller andra anledningar. I jobbplanen görs den första
planeringen med fokus på att personen aktivt ska söka arbete, att kartlägga och
arbeta med eventuella arbetshinder samt att utveckla förmågan att söka arbete. Om
aspiranten är kvar på jobbtorget efter den första månaden görs en fördjupad plan.
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Sammanhållet utvecklingsarbete
Målgrupperna ser olika ut för de fem jobbtorgen beroende på att befolkningens
sammansättning och behov skiljer sig åt i olika stadsdelar. Jobbtorgen har därför
delvis olika fokus i metodutvecklingsarbetet. För att ge förutsättningar för
samarbete och utbyte av erfarenheter mellan jobbtorgen, finns övergripande
nätverk och arbetsgrupper. På så sätt kan jobbtorgens olika expertkompetenser
komma hela organisationen tillgodo. Under året har jobbtorgsövergripande
utbildningsinsatser genomförts för de olika yrkeskategorierna inom
organisationen. Det har skapat förutsättningar för ett sammanhållet
utvecklingsarbete och för kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan de olika torgen.
Stockholm Matchning, som är en del av Jobbtorg Stockholm, har under året
utvidgats till Jobbtorg matchning genom att en jobbtorgsövergripande
matchargrupp tillsatts som arbetar aktivt med företagskontakter och rekryteringar.
På det sättet har antalet direkta företagsrekryteringar ute på jobbtorgen ökat.
Samverkan
Arbetet vid Jobbtorgen förutsätter en nära samverkan med stadsdelarna och deras
enheter för försörjningsstöd och flyktingmottagning. På såväl lokal som central
nivå finns utarbetade former för hur denna samverkan ska ske. Under året har
rutiner samt förtydligade riktlinjer utarbetats för att stödja samverkan, och för att
underlätta lika behandling av aspiranter i olika delar av staden.
Under 2008 har samverkan med arbetsförmedlingen utvecklats och gemensamma
samverkansöverenskommelser har utarbetats. Dessa avser främst målgrupperna
unga, nyanlända och de som är aktuella för arbetsförmedlingens jobb- och
utvecklingsgaranti. Parterna har också under hösten 2008 påbörjat samverkan
omkring gemensamma utvecklingsprojekt. Förberedelser har gjorts för
ansökningar om utvecklingsmedel från flyktingfonden och europeiska
socialfonden.
Efter en upphandling genomförd under hösten 2007, har Jobbtorg Stockholm
under 2008 samverkat med 24 externa leverantörer som tillhandahållit olika typer
av insatser för jobbtorgens aspiranter. Under året har träffar och
uppföljningsmöten genomförts kontinuerligt för att utveckla samverkan.
Under året har samverkan utvecklats också med olika egenregiverksamheter.
Främst är det socialtjänstförvaltningens arbetsmarknadsverksamhet START och
utbildningsförvaltningens rekryteringsprogram för nyanlända som successivt blivit
allt viktigare samverkansparter. Från 1 januari 2009 ingår dessa verksamheter
också i samma organisation som Jobbtorg Stockholm.
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Uppföljningssystem
I enlighet med uppdrag i budget har ett särskilt kartläggningssystem, FLAI, införts
från den 1 januari 2008. Systemet kan följa enskilda aspiranter och deras väg till
arbete. Från hösten 2008 är FLAI genom stadens uppföljningssystem LIS,
sammankopplat med paraplysystemet som möjliggör att självförsörjningsgrad kan
kopplas samman med övriga uppgifter från FLAI. Uppföljningsapporter tas fram
månatligen på såväl jobbtorgsnivå som stadsdelsnämndsnivå.
Inskrivna 2008 vid Jobbtorg Stockholm
Under 2008 har sammanlagt 9 771 aspiranter varit inskrivna vid Jobbtorg
Stockholm. Antalet inskrivningar har dock uppgått till 10 629, vilket innebär att
några hunnit skrivas in mer än en gång.
Stadsdelsnämnderna har sammantaget under året anmält 12 454 personer till
jobbtorgen. Av dessa har 2 683 eller 22 procent inte kommit till jobbtorget.
Av de som skrivits in har jobbtorgen under året återremitterat 1 025 personer (ca
10,5 procent) på grund av att de inte bedömts tillhöra jobbtorgens målgrupp.
Återremitteringsgraden skiljer sig åt mellan de olika Jobbtorgen från ca 6 procent
till ca 15 procent. Den högsta återremitteringsgraden finns i innerstaden, vilket
sannolikt kan förklaras av att stadsdelarna där har en högre andel försörjningsstödstagare med psykosociala eller andra hinder för att kunna ta ett arbete.
De inskrivna fördelar sig i procent över Jobbtorgen enligt följande:
Kista
30 %
Vällingby
14 %
Rosenlundsgatan
10 %
Farsta
30 %
Vårberg
16 %
Det genomsnittliga antalet inskrivna aspiranter per månad har under året varit
4 763. Antalet var av naturliga skäl lägre den första månaden och har sedan
successivt ökat. I december månad var det totalt 5 535 inskrivna på jobbtorgen.
Under senare delen av hösten blev det tydligt att lågkonjunkturen nått Stockholm
och i december ökade antalet bidragshushåll i staden för första gången under året.
Detta kommer även att påverka Jobbtorg Stockholm. Fram till februari 2009 kan
dock inte någon anmärkningsvärd ökning av antalet nyinskrivningar märkas.
Under senare delen av hösten kunde noteras att antalet återinskrivningar ökade.
Detta kan dels bero på lågkonjunkturen, men också på att verksamheten varit
igång ett tag och att personer som fått arbeten i början av året åter blivit arbetslösa.
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Se vidare:
Bilaga 1
1a Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per jobbtorg
1b Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per stadsdelsförvaltning
Bilaga 2
2a Inskrivna (aktuella) aspiranter på jobbtorg Stockholm 2008 per månad och jobbtorg
2b Inskrivna (aktuella) aspiranter på Jobbtorg Stockholm 2008 per månad och
stadsdelsförvaltning
Bilaga 3
3a Nyinskrivna aspiranter på Jobbtorg Stockholm 2008 per månad och jobbtorg
3b Nyinskrivna aspiranter på Jobbtorg Stockholm 2008 per månad och stadsdelsförvaltning

Inskrivna/målgrupp
För de olika jobbtorgen fördelade sig de inskrivna efter målgrupp på följande sätt:

1)

Antal/Målgrupp

Nyanlända
flyktingar 1)

Unga
16-24 år 1)

Övriga
över 24 år

Samtliga

Kista

559
20 %

533
18 %

1848
63 %

2940
100 %

Vällingby

208
15 %

261
19 %

923
66 %

1392
100 %

Rosenlundsgatan

17
2%

178
18 %

779
80 %

974
100 %

Farsta

301
10 %

551
19 %

2092
71 %

2944
100 %

Vårberg

204
13 %

266
17 %

1051
69 %

1521
100 %

Alla jobbtorg

1289
13 %

1789
18 %

6693
68 %

9771
100 %

I gruppen ”nyanlända flyktingar” ingår även nyanlända ungdomar. I gruppen ”unga 16-24 år” redovisas unga, exklusive

nyanlända unga.

Med nyanlända flyktingar avses personer som omfattas av stadens
flyktingmottagande upp till 18 månader efter uppehållstillstånd. Om man vidgar
gruppen nyanlända till alla invandrare upp till tre år efter uppehållstillstånd, vilket
också är en definition arbetsförmedlingen använder, så utgör den ca en tredjedel
av alla inskrivna på Jobbtorg Stockholm.
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Siffror framtagna för januari månad 2009 visar, att av samtliga inskrivna på
jobbtorgen var ca 29 procent Sfi-studerande. Dessa fördelar sig på olika
studievägar enligt följande:
Studieväg 1
11 % (lågutbildade eller analfabeter)
Studieväg 2
68 %
Studieväg 3
21 % (högutbildade)
Andel Sfi-studerande av alla inskrivna per jobbtorg:
Kista
38 %
Vällingby 32 %
Rosenlund 5 %
Farsta
25 %
Vårberg 28 %
Fördelningen mellan män och kvinnor på jobbtorgen är relativt jämn.
Ca 47 procent var kvinnor, 53 procent män under 2008.
När det gäller aspiranternas utbildningsnivå samt tidigare arbetslivserfarenhet
finns inga tillförlitliga siffror för hela 2008 beroende på att registreringar inte kom
igång från årets början. Dock finns registreringar för ca 85 procent av alla
aspiranter som var inskrivna på något jobbtorg vid årets slut.
Följande tabell visar högsta utbildningsnivå för aspiranter med registrerad
utbildningsnivå, inskrivna vid årets slut:
Högsta utbildningsnivå

Alla

Kista C

Ungd

Lunda

Kista

Vällingby

Rosenl

Farsta

Vårberg

Alla exkl. registrering saknas, antal

4 777

733

281

503

1 517

777

430

1 360

693

Alla exkl. registrering saknas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Saknar utbildning (inkl förskoleutb)

3,1%

4,6%

0,4%

2,4%

3,1%

5,1%

0,0%

3,6%

1,7%

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

18,7%

27,8% 24,6%

28,0%

27,3%

14,5%

5,6%

16,2%

17,9%

Förgymnasial utbildning 9 (10) år

13,9%

12,0% 18,1%

14,5%

14,0%

12,1%

14,2%

14,2%

15,0%

Gymnasial utbildning

34,7%

23,6% 50,2%

26,0%

29,3%

35,9%

40,9%

37,6%

35,4%

Eftergymnasial utbildning kortare än två år

6,7%

6,5%

4,3%

6,4%

6,1%

8,2%

13,7%

4,8%

5,9%

Eftergymnasial utbildning två år eller längre

22,7%

25,4%

2,5%

22,7%

20,2%

23,7%

25,3%

23,5%

24,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,2%

0,1%

0,1%

Forskarutbildning

Genomgående framgår av tabellen att utbildningsnivåerna är betydligt lägre bland
aspiranterna på Jobbtorg Kista än på övriga jobbtorg.
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Jobbtorg Stockholms resultat
Jobbtorgets resultat mäts på två sätt:
1. Andelen avslutade, exklusive återremitterade, följs upp i förhållande till andelen
inskrivna, exklusive återremitterade.
2. Självförsörjningsgraden följs upp tre och sex månader efter att aspiranten
avslutats från jobbtorget. Hittills har dock uppföljning gjorts endast tre månader
efter avslut.
Avslutade från Jobbtorg Stockholm
Av samtliga unika inskrivna aspiranter under 2008 var det 42 procent, eller 3 635
unika aspiranter som avslutats vid årets slut (nettosiffra).
Några aspiranter har hunnit skrivas in mer än en gång, och några har också
avslutats mer än en gång, varför det totala antalet avslutningar uppgår till 3 941
under året. Alla avslutningar i förhållande till alla inskrivningar visar dock att även
med detta sätt att räkna blir resultatet 42 procent (bruttosiffra).
Från tidigare erfarenheter av arbetsmarknadsprojekt i staden vet vi genom
resultatanalyser gjorda av USK, att ålder och utbildningsnivå är de två faktorer
som synbart påverkar förutsättningarna att komma ut på arbetsmarknaden. Detta
speglas också i de resultat jobbtorgen hittills visat, genom att resultaten är
betydligt högre avseende ungdomar, samt att Jobbtorg Kista som har
förhållandevis låg utbildningsnivå bland sina aspiranter också har lägre andel
avslutade.
Närmare analyser av dessa samband kommer att göras när materialet avseende
utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet är något mer omfattande.
Andel avslutade för respektive Jobbtorg:
Netto
Kista jobbtorg
37 %
Kista Centrum
27 %
Ungdomsfilialen
58 %
Lunda
36 %
Vällingby
43 %
Rosenlundsgatan
45 %
Farsta
41 %
Vårberg
48 %
Hela Jobbtorg Stockholm
42 %
Fortsättningsvis i detta dokument redovisas endast nettosiffror.

Brutto
38 %
27 %
59 %
37 %
45 %
44 %
40 %
47 %
42 %
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Andel avslutade per målgrupp och Jobbtorg i förhållande till inskrivna i
respektive målgrupp:
Jobbtorg
Kista

1)

Nyanlända
flyktingar 1)

Unga
16-24 år 1)

Övriga
över 24 år

30 %

62 %

32 %

-

Kista centrum

29 %

-

26 %

-

Ungdomsfilialen

34 %

62 %

69 % *

-

Lunda

30 %

-

37 %

Vällingby

32 %

58 %

42 %

Rosenlundsgatan

53 % *

55 %

43 %

Farsta

32 %

61 %

37 %

Vårberg

43 %

59 %

46 %

Jobbtorg Stockholm

33 %

60 %

38 %

I gruppen ”nyanlända flyktingar” ingår även nyanlända ungdomar. I gruppen ”unga 16-24 år” redovisas unga, exklusive

nyanlända unga.
*Andelen beräknad på ett mycket litet underlag, och bör därför inte jämföras med resultat från övriga torg.

Avslutningsgrad/månad
Ett uppföljningsmått för utvecklingen inom Jobbtorg Stockholm är andelen
avslutade av samtliga inskrivna varje månad. Följande uppställning visar andelen
avslutade per månad, i procent av inskrivna per månad:
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

7,3 %

5,8 %

5,9 %

6,6 %

5,7 %

7,8 %

6,2 %

8,8 %

8,8 %

7,4 %

6,1 %

5,9 %

En nedgång kan märkas i slutet av året, som kan bero på konjunkturen. I januari
2009 skedde dock en återhämtning till 7,8 procent, vilket bland annat förklaras av
att många börjar studera i januari. I februari 2009 var siffran 6,5 procent, det vill
säga högre än november-december 2008 men lägre än augusti-oktober.
Se vidare:
Bilaga 1
1a Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per jobbtorg
1b Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per stadsdelsförvaltning
Bilaga 4
4a Andel avslutade av alla inskrivna aspiranter exkl återremitterade per månad och jobbtorg
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Avslutade efter typ av avslutsorsak
Under 2008 fördelade sig de avslutade på följande avslutsorsaker:
Avslutsorsak

Nyanlända
flyktingar 1)

Unga
16-24 år 1)

Övriga
över 24 år

Samtliga

Arbete

144

468

1167

1779

Studier

21

119

162

302

Självförsörj genom AF-program

7

15

123

145

Övrigt

178

91

276

545

52

282

530

864

402
(33 %)

975
(60 %)

2 258
(38 %)

3 635
(42 %)

Återremitterade

84

165

776

664

Totalt antal avslutade

486

1 140

3 034

4 660

Okänt
Summa avslut exkl. återrem

1)

2)

I gruppen ”nyanlända flyktingar” ingår även nyanlända ungdomar. I gruppen ”unga 16-24 år” redovisas unga, exklusive

nyanlända unga.
2)

I parantes anges andelen avslutade, exklusive återremitterade, i förhållande till det totala antalet inskrivna under

perioden, exklusive återremitterade.

En förhållandevis hög andel av de avslutade har avslutningsorsak ”okänd”. I den
gruppen finns sannolikt en stor grupp som fått arbete men som inte hört av sig till
Jobbtorgen och rapporterat detta. Detta antagande styrks av att självförsörjningsgraden bland de som avslutas är hög, tre månader efter avslut.
Avslutsorsaken ”övrigt” innefattar militärtjänst, självförsörjning genom
make/maka, pension, flyttat från staden eller annan orsak som innebär att personen
inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd från staden.
Se vidare:
Bilaga 1
1a Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per jobbtorg
1b Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per stadsdelsförvaltning
Bilaga 4
4b Alla avslutade aspiranter under jan - dec 2008 efter typ av avslutsorsak per jobbtorg
4c Alla avslutade aspiranter under jan - dec 2008 efter typ av avslutsorsak per
stadsdelsförvaltning

Självförsörjningsgrad tre månader efter avslut
Första mätningen av självförsörjningsgraden görs tre månader efter avslut på
jobbtorget. I denna rapport redovisas självförsörjningsgraden för avslutade
perioden januari-september.
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Andel avslutade som ej har ekonomiskt bistånd tre månader efter avslut
Avslutsmånad
Andel aspiranter

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

82,5%

81,7%

78,6%

82,3%

80,5%

80,7%

74,0%

80,5%

78,0%

Se vidare:
Bilaga 5
5a Andel avslutade (exklusive återremitterade) som ej har bistånd 3 mån efter avslut per
jobbtorg
5b Andel avslutade (exklusive återremitterade) som ej har bistånd 3 mån efter avslut per
stadsdelsförvaltning

Var fick man jobb?
De aspiranter vars avslutningsorsak registrerats som arbete har gått till anställning
inom följande yrkesområden:
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande
kunskaper

5%
5%

Kontors- och kundservicearbete (inkl lager)

16 %

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete (vård, restaurangpersonal)

24 %

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.

11 %

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

1%

Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning

7%

Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (städare,
restaurangbiträden)

5%
26 %

Externa aktörer
Under året har totalt cirka 2400 aspiranter deltagit i insatser hos privata
leverantörer. Enligt stadens uppföljningssystem är det under året 71 procent av
samtliga avropade aktiviteter som avslutats och 49 procent som avslutats och
fullföljts. Av de fullföljda avropade aktiviteterna är det 19 procent som direkt lett
till arbete eller studier. Dessa utgör 9 procent av alla påbörjade avropade
aktiviteter.
Av alla aspiranter som deltagit i aktivitet hos en privat leverantör är det 18 procent
(432 aspiranter) som hittills avslutats från Jobbtorg Stockholm.

Genomsnitt
79,6%
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En del av insatserna hos privata leverantörer är mer steg på vägen i en jobbplan,
än det sista steget till arbete – det gäller t ex arbetsförmågebedömningar och
kommunikationsinsatser. Dessa kan inte förväntas leda direkt till arbete.
Av alla som deltagit i avropade yrkesutbildningar/lärlingsutbildningar, avsedda att
leda till arbete, är det 55 procent som fullföljt och avslutat insatsen under året. Av
dessa är det 21% som direkt lett till arbete eller studier.
Av alla som påbörjat en paketinsats hos en privat leverantör är det under året 30
procent som fullföljt och avslutat insatsen. Av dessa är de 41 procent som direkt
lett till arbete eller studier.
Avslutande kommentar
Det har inte inom staden tidigare funnits något sammanhållet uppföljningssystem
för arbetsmarknadsinsatser. Det innebär att det inte finns något tillförlitligt
jämförelsematerial om man vill värdera Jobbtorgens resultat för det första året.
Inte heller nationellt finns något gemensamt sätt att mäta resultat inom området.
Såväl inom Sveriges Kommuner och Landsting som på Socialstyrelsen pågår
utvecklingsarbete för att ta fram gemensamma uppföljningsmått. Med det
uppföljningssystem som byggts inom Jobbtorg Stockholm kommer staden dock att
ha möjligheter att jämföra verksamhet över tid, samt resultat hos olika aktörer.
Bilagor
1a Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per jobbtorg
1b Alla aspiranter som varit inskrivna på jobbtorg någon gång under jan - dec 2008 samt därav
nytillkomna respektive avslutade (exkl återrem till sdf) under året per stadsdelsförvaltning
2a Inskrivna (aktuella) aspiranter på jobbtorg Stockholm 2008 per månad och jobbtorg
2b Inskrivna (aktuella) aspiranter på Jobbtorg Stockholm 2008 per månad och
stadsdelsförvaltning
3a Nyinskrivna aspiranter på Jobbtorg Stockholm 2008 per månad och jobbtorg
3b Nyinskrivna aspiranter på Jobbtorg Stockholm 2008 per månad och stadsdelsförvaltning
4a Andel avslutade av alla inskrivna aspiranter exkl återremitterade per månad och jobbtorg
4b Alla avslutade aspiranter under jan - dec 2008 efter typ av avslutsorsak per jobbtorg
4c Alla avslutade aspiranter under jan - dec 2008 efter typ av avslutsorsak per
stadsdelsförvaltning
5a Andel avslutade (exklusive återremitterade) som ej har bistånd 3 mån efter avslut per
jobbtorg
5b Andel avslutade (exklusive återremitterade) som ej har bistånd 3 mån efter avslut per
stadsdelsförvaltning

