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Lägesrapport
Projektnamn: Navigator
Diarienummer: 2008-3070068
Period: augusti-september 2008

1. Verksamheten i projektet
Bakgrund
Perioden omfattar verksamhetens fjärde och femte månad. Merparten av personalen hade
semester under periodens första vecka. Personalstyrkan blev fulltalig 1 september, mitt i
redovisningsperioden.
Genomförda aktiviteter
Verksamhetsplanering
I samband med att personalstyrkan blivit fulltalig har det skett en markant ökning i aktiviteter
kopplade till deltagarverksamheten, samtidigt som väldigt mycket planering och
lokalanpassning återstått att göra. Perioden har således präglats av många möten, aktiviteter
och engagemang.
Det har varit många möten och kontakter med socialtjänsten, arbetsförmedlingen, SFIlärare (svenska för invandrare) och socialchefen. Arbete har påbörjats med att ta fram en
logga, devis (”Navigator - Visar vägen till arbete”) och tre stycken informationsfoldrar som
ska riktas mot svenska respektive utländska deltagare och arbetsgivare. Offerter har tagits in
för översättning av inskrivningsdokument till arabiska respektive persiska.
Mycket tid har alltjämt ägnats åt att komma överens om rutiner för arbetet med deltagarna
och samarbetet med Socialtjänsten, Integrationsenheten och Arbetsförmedlingen, samt att ta
fram och bearbeta administrativa mallar, rutiner och verktyg jämte inskrivningsdokument.
Ommöblering och iordningställande av lokalen har också tagit en hel del tid, liksom fortsatt
arbete med att utveckla bra rutiner för rapportering och arkivering.
Projektet har utvecklat en särskild rutin för löpande verksamhetsredovisning. Personalen
skriver individuella veckorapporter enligt en för Navigator egenutvecklad mall anpassat efter
det tidigare socialfondsprojektet Mångfald 2. I förekommande fall hänvisas till bilagor och
andra dokument. De individuella veckorapporterna sammanställs i
veckorapportsammanställningar i en snabb process som handlar om att klippa ut och klistra i
det väsentliga. Som underlag för lägesrapporterna sammanställs dessa
veckorapportsammanställningar i en större, något redigerad sammanställning som i stort följer
rubrikerna ur projektets aktivitetsplan och omfattar hela lägesrapportperioden.
Veckorapportskrivning kräver en viss rutin hos personalen, som vi under denna period
diskuterat och arbetat in. I gengäld ger sammanställningarna en mycket detaljerad bild över
hur projektet utvecklas.
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Projektledaren och/eller personalgruppen har:
- vid ett flertal tillfällen haft möten med socialsekretare, ungdomssekreterare,
vuxengruppshandläggare vuxengruppen, handläggare på arbetsförmedlingen för att
lägga upp samverkansformer och fastställa inskrivningsdokument
- deltagit i sammanträde med kommunens nybildade integrationsråd, för samråd i
integrationsfrågor mellan politiker och tjänstemän
- träffat lärare på SFI (svenska för invandrare) kring samverkan
- träffat ledaren för landstingets och gymnasieförbundets gemensamma förstudieprojekt
– SUM – med målgrupp ungdomar som inte avslutat sina gymnasiestudier.
- tagit initiativ till att Almi ordnat en information i kommunen på arabiska om att starta
eget
- haft kontinuerlig uppföljning och planering med kommunens individ- och
familjeomsorg och integrationsenhet kring deras klienter inskrivna i projektet.

Projektledaren har dessutom:
- träffat kommunens informationsansvarig ett antal gånger, för att lägga upp
aktivitetsplan för informationsarbete i projektet, initiera framtagande av
informationsmaterial, m m
- haft möten med Birka folkhögskolas rektor och studierektor för att diskutera
samverkansformer och medfinansiering
- haft avstämning med IFO-chefen och dennes ledningsgrupp.
- deltagit i personalmöte för hela IFO för att bl a förankra mötesstrukturen för projektet
- haft informellt samtal med kommunstyrelsens ordförande om Navigators arbete
- deltagit i länets Arbetsmarknadsråd.
- haft möte med verksamhetsledaren för LärCentrum i kommunen, för att diskutera
deras roll i projketet.
- haft möte med tf kommunchef och med kommunchefens ledningsgrupp angående
arbete med att förmå kommunens förvaltningar att ta emot praktikanter i större
utsträckning.
- planerat för handledarutbildning för personal och företag som tar emot praktikanter.
- utifrån diskussionerna i personalgruppen fört diskussioner med IFO-chefen,
verksamhetsledaren för Integrationscentrum i Östersund, Socialsekreteraren med
ansvar för försörjningsstöd till fd flyktingar, samt kommunens integrationssamordnare
kring frågor rörande tillfälliga avbrott på SFI-studier för att ta arbete.
- genomfört det andra sammanträdet med projektets styrgrupp
- genomfört upphandling av Processutvärdering. Beslutades att FOU-Jämt åtar sig
uppdraget.
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Deltagare
Projektet hade 12 deltagare i augusti, och 20 i september.
Deltagare respektive månad
Ungdomar 16-24 år med
försörjningsstöd
Inrikesfödda 25-64 år med
försörjningsstöd
Utrikesfödda 25-64 år med
försörjningsstöd
Utrikesfödda 25-64 år med
introduktionsersättning
Summa (kvinnor/män)
Summa

Maj
kv m

Juni
kv m

kv

Juli
m

Aug
kv m

Sept
kv m

1

4

1

4

0

3

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2

1

2

1

4

2

4

4
6

8
13

3
5

7
13

2
3

8
13

4
5

3
8

3
6

4
14

19

18

16

12

20

Deltagare under perioden fördelat enligt målgrupp och aktivitet
Under tvåmånadersperioden har projektet haft 6 kvinnliga och 15 manliga deltagare, enligt
följande. Det ska beaktas att flera deltagare var bara med under en av månaderna, varför det
inte går att jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare under sista
månaden i perioden Ingen skrevs ut under perioden. Överflyttning av deltagare från
introduktionsersättning till försörjningsstöd kan i undantagsfall innebära att samma personer
redovisas i två kolumner:
- Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd: 5 män med coachning, varav en i praktik.
- Två inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 1 man och 1 kvinna
med coachning. Dessa skrevs in i slutet av perioden.
- Sex utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd varav 2 kvinnor och 4 män med
coachning, varav 1 kvinna i praktik och en man med timjobb (se vidare nedan)
- Utrikesfödda 25-64 år med introduktionsersättning: 9 personer varav: 1 kvinna och 1
man i praktik respektive jobb med coachning, 2 kvinnor och 4 män i gruppaktiviteter
med coachning.
Deltagare under perioden
Ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd
Personer 25-64 år, varav
- inrikesfödda med försörjningsstöd
- utrikesfödda med försörjningsstöd

Kvinnor
0

Män
5

1
2

1
4

- utrikesfödda med introduktionsersättning 3
Summa
6

5
15
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Kommentar

En av kvinnorna har tidigare haft
introduktionsersättning, redovisas nu här
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Nyinskrivna
Sex utrikesfödda deltagare skrevs in under perioden, samt 4 ungdomar och 2 inrikesfödda
med försörjningsstöd.
Nyinskrivna under perioden
Ungdomar 16-24 år
Personer 25-64 år, varav
- inrikesfödda med försörjningsstöd
- utrikesfödda med försörjningsstöd

Kvinnor
0

Män
4

1
0

1
2

- utrikesfödda med
introduktionsersättning
Summa

2

2

3

9

Kommentar
En man skrevs åter in efter ett uppehåll

Kvinnan som övergick från
introduktionsersättningen noteras INTE som
nyinskriven

Deltagaraktiviteter och Coachning
Ungdomarna och de två inrikesfödda med försörjningsstöd har haft coachning under perioden,
utom en ung kille som även haft praktik. De utrikesfödda har haft coachning och deltagit i
gruppaktiviteter såsom besök på arbetsmarknadsmässa och CV-skrivning. En utrikesfödd man
med försörjningsstöd skrevs in på praktikplats mot slutet av september, men fick omedelbart
börja arbeta som timvikarie med fortsatt coachning. En utrikesfödd kvinna med
försörjningsstöd har haft praktik på deltid under hela perioden, med coachning.
I förra lägesrapporten noterades att inga av våra utrikesfödda deltagare fått sommarjobb
inom vården i Krokoms kommun trots tämligen stora insatser från vår sida, och att detta lett
till en dialog med socialchefens ledningsgrupp. Dialogen mynnade ut i att Navigator kommer
att ta kontakt med kommunens samtliga arbetsledare inför nästa sommar samt att några av
arbetsplatserna till våren ska upprätta ett antal praktikplatser som introduktion till
sommarjobb.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
En hel del tid har ägnats åt att i samarbete med Socialtjänsten och Integrationsenheten
utarbeta effektiva och positiva rutiner för inskrivning av deltagare, så att deltagaren både ser
positivt på möjligheten som Navigator innebär, samtidigt som man har realistiska
förväntningar på både sig själv och projektet.
Kritiken mot otydligheter avseende tidsramar som kom fram i deltagarenkäten förra
perioden har lett till att vi prioriterat nu i samband med att alla coacher kommit på plats att få
fram tydliga inskrivningsrutiner, med inskrivningsavtal och uppdelning i 4-6 veckors
introduktionstid och därefter upp till 30 veckors inskrivning.
Det har alltjämt varit en bra dialog inom socialförvaltningen mellan projektet och
framförallt Integrationsenheten och IFO samt även Arbetsförmedlingen, som leder till att
otydligheter i rutiner och regler lyfts upp och behandlas. Ett exempel under perioden har varit
samordning av praktik och korta perioder av arbeten, med sfi-studier. I samverkan med
Integrationsenheten har det anordnats schemalagda studiecirklar som några av våra deltagare
också deltagit i
Vi har upprättat en bra dialog med städenheten inom kommunen, vilket lett till både
praktik och timvikariat. Inledningsvis hade IFOs ungdomshandläggare svårt att hinna med att
skriva över deltagare till projektet, men mot slutet av perioden hade det lossnat.
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Måluppfyllelse
Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare, varav
- lika många män som kvinnor
- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda
Projektet har pågått i fem månader, dvs 14% av projekttiden på 36 månader.
- Hittills har vi haft 32 unika deltagare, vilket är 23% av målet.
- 10 har varit ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 17% av målet på 60 st
- Två inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 8% av målet på 25st.
- 22 st utrikesfödda 25-64 år blir 44% av målet på 50 st
- Tio av deltagarna (31%) har varit kvinnor, 22 har varit män (69%)
Kvantifierade mål
Nyinskrivna (unika) deltagare
Ungdomar 16-24 år

Inrikesfödda personer 25-64 år
med försörjningsstöd
Utrikesfödda 25-64 år, varav

Projektmål
135 st
60 st

080501080731
Kv Män
1
4

080801080930
Kv Män
0
3

Sedan
Kommentar
starten
Kv Män
2
8
En deltagare gjorde
avbrott i juli, återkom i
september. Räknas en
gång.
0
0

0

0

1

1

- med försörjningsstöd

1

2

1

2

2

4

- med introduktionsersättning

4

8

2

2

6

10

Summa nya deltagare till och
med resp period (kvinnor-män)
Summa till och med respektive
period

6

14

4

8

10

22

25 st
50st

20

12

Två deltagare har sedan
starten gått över från
introduktionsersättning,
räknas bara här.

32

Enligt projektets aktivitetsplan ska 70% av deltagarna efter avslutat projekt vara i arbete,
startat eget eller uppleva att deras möjligheter att få jobb ökat, dvs att de ökat sin
anställningsbarhet. Hittills har 9 av 32 deltagare skrivits ut, 28%. Av dessa har två stycken
varit utskriven mer än 90 dagar. Vi avser att återkomma med redovisning av dessa mål i
kommande lägesrapporter.
Projektet ska ha knutit 60 st företagskontakter under projekttiden, i syfte att skapa samverkan,
överenskommelse och metodutveckling. Fram till och med september hade projektet haft
minst 15 olika unika arbetsplatsbesök/kontakter – 25% av målet - varav:
- 11 Företag
- 1 st landsting (Torsta)
- 3 st Krokoms kommun Städenheten, Kostenheten, Kråkguldets förskola
Redovisning och analys av företags/arbetsplatskontakter avser vi att utveckla ytterligare inför
kommande lägesrapporter.
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2. Avvikelser från projektbeskrivningen
Har det förekommit några avvikelser under perioden?
Nej

Underskrift projektansvarig
______________________________________

Bedömning av ESF-rådet
Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska kunna
betalas ut.
Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:
Ja

Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas:

Underskrift ansvarig samordnare:

______________________________________
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