
Projektår Antal 
deltagare 
som fått 
stöd att få, 
fina eller 
behålla 
arbete 

Antal nya Antal ute i 
jobb, 
studier, 
praktik 
eller 
arbetsträni
ng under 
året 

Antal som gått 
ut i jobb, efter 
en period av 
sjukskrivning 
eller 
arbetslöshet

I pågående 
anställning  
sedan 
tidigare 
(med stöd 
av 
projektet) 

Summa 
ytterligare 
anställningar 
under året 
(någon i 
kolumen E eller 
F som bytt eller 
fått förlängd 
tjänst) 

Antal i 
studier, 
parallelt 
eller som 
primär 
syssla

Varav 
påbörjat 
studier 
under året 

Tagit 
examen 

1 60 60 75% 32 10 Fler än 7 5 2
2 91 48 77% 42 15 31 23 9 7
3 111 44 81% 49 24 56 30 14 1

Ett projekt i sammarbete med:  
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Kommentar, antal deltagare: Totalt 
antal deltagare under projekttiden; 
152, varav 75-81% årligen varit ute i 
någon form av sysselsättning på 
arbetsmarknaden. Handledarna i 
projektet har utöver ordinarie uppdrag 
även årligen stöttat ett stort antal 
andra medlemmar i yrkesrelaterade 
frågor, utforskande samtal och 
myndighets-kontakter av olika slag.  



KÖN     ÅLDER
Påbörjade 

anställning 
inom 

kommunen

Anställningsform Antal 
tjänster 

Nuläge Förvaltning

m +60 2019 tidsbegr lönes 2 Har pågående tjänst inom kommunen Vård och omsorg
m 30-59 2018 timmar 2 Gick vidare till studier Skolförv.
m +60 2019 tidsbegränsad 1 Gick vidare i studier Stadsförvaltningen

k 30-59 2019 timmar 1
Gick vidare till studier och dessförinnan 3 
tjänster inom region och en nu Vård och omsorg

m 30-59 2017 tidsbegr med lönes 3 Fast tjänst inom kommunen, inget stöd längre 
Serviceförvaltningen/ 
Tekniskaförvaltningen

k 30-59 2019 tidsbegr med lönes 2
Återkommande säsongsarbete och 
förtroendeuppdrag (ej i år pågrund av Covid) Stadsförvaltning

m 30-59 2018 tidsbegr 4 Pågående tjänst, bemanning 
Skolförvaltning /vård 
och omsorg

m 30-59 2018 vikarie 3
Tidigare tjänst, gick vidare till studier, nu 
pågående praktik inom kommunen

Skolförvaltningen / 
vård och omsorg

m 30-59 2018,2019,2020 vikarie 3
Gick vidare till andra jobb i andra kommuner, 
även två tjänster utanför kommunen. Skolförvaltningen

k 30-59 2018 Tidsbegränsad 3
Pågående tjänst inom kommunen inom 
serviceförv. Dessförinnan skolförvalningen

Skolförvaltning
Serviceförvaltningen

m 30-59 2018 tillsvidare 1 Tog examen fick fast tjänst, inget stöd längre vård och omsorg
m 30-59 2018 vikariat 2 Hade vik, avslutad VT 2019 Skolförvaltningen 
k 30-59 2018 vikariat 2 Två tjänster inom kommunen. I dag studier Central funktion 
k 30-59 2018 fast tjänst 1 Fast pågeånde tjänst, stöd vid behov Central funktion

k 30-59 2018 tidsbeg. Lönes 3
Avslut 2020

Central funktion 
m 30-59 2018,2019,2020 tidsbeg. Lönes 4 Pågående anställning Vård och omsorg
m 30-59 2018 etableringsjobb 1 Har nytt jobb Skolförvaltningen 

k 18-29 2019,2020 tidsbegr 2
Pågående förtroendeuppdrag, tidigare tjänst 
men sa upp sig. 

Tekniska/  
vård och omsorg

m 30-59 2019 timmar 1 Gick vidare till studier Social psykiatrin
k 30-59 2019 vikariat 1 Gick vidare till arbete inom privat sektor vård och omsorg
k 30-59 2018,2019,2020 timmar 1 Förtroendeuppdrag pågående inom kommunen Socialnämnden
k 18-29 2019 timmar 1 Anställning avslutad. Socialpsykiatrin
m 18-29 2018,2019,2020 tidsbeg med lönes 5 Studier, jobbar deltid Kultur och fritid
k 30-59 Tidigare fast tjänst 1 Sjukskriven med fast tjänst i botten inom Skolförvaltning

Summa 50

Summering Antal
Totalt summa anställningstillfällen 50
Antal individer under projektet 24

Antal individer med lönebidrag (totalt) 6
Ålder 18 -29 3
Ålder 30-59 19
Ålder 60+ 2
Kvinnor 11
Män 13
Fasta tjänster tillsvidare i Lunds kommun 3
Nya tjänster under år 3 15 tjänster, 12 individer 
Aktuella under år 3 i kommunen totalt med IPS 17
Aktuella i dagsläget i kommunen (sep 2020) 11

Förvaltningar Antal
Tekniska/byggförvaltningen 2
Central funktion 3
Socialförvaltningen 3
Stadsförvaltningen 1
Skolförvaltningen 7
Kultur och fritid 2
Vård och omsorg 4
Serviceförvaltningen 3

STATISTIK FRÅN projekt exa(k)t, KOPPLAT TILL ANSTÄLLNINGAR INOM LUNDS KOMMUN 

Summering: Under projekt Exa(k)t tiden (aug 2017-
juli2020) har Projekt Exa(k)t gett 152 individer IPS-stöd, 
24 av dessa individer har fått sammanlagt 50 olika 
anställningar inom Lunds kommun under dessa tre 
projektår. Detta visar att många som får anställningar 
får förlängt eller blir anställa igen av kommuen men 
samtidigt att få har fått fasta tjänser. I dagsläget är 11 
av projektdeltagarna aktuella inom kommunen. I 
projektet har ytterligare en handfull varit ute i 
arbetsträning och praktik inom Lunds kommun utöver 
ovan nämnda. Flera ytterligare har även via b.l.a. 
sammarbetet med HR varit ute på intervjuer i 
kommunen. Av dem som har avslutat sina anställningar 
inom kommunen har 5 gått vidare till studier (framförallt 
inom vård/omsorgs och pedagog/socionom 
utbildningar), 3 har gått vidare till andra arbeten, 3 är 
sjukskrivna och 2 arbetssökande. Under år 3 har totalt 
17 deltagare fått stöd av proketet i Lunds kommun och 
dessa har haft sammantaget 25 tjänster i Lunds 
kommun, varav 12 personer fått 15 nya eller förnyade 
anställningar under projektår 3. 




