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Lägesrapport
Projektnamn: Navigator
Diarienummer: 2008-3070068
Period: september-oktober 2009

1. Verksamheten i projektet
Övergripande
Perioden omfattar verksamhetens sjuttonde och artonde månad.

Personal
Personalstyrkan blev åter fulltalig i oktober i samband med att de två sista coacherna
påbörjade sin anställning. En coach som tidigare varit sjukskriven har jobbat 80% under hela
perioden.

Statistik och måluppfyllelse
Statistik för projektet under perioden och fram till och med oktober redovisas nedan. Efter
halva projektperioden på 36 månader har projekt haft 69 deltagare, 51 % av målet på 135 st.
Hittills har 51 deltagare skrivits ut, varav 45 % till arbete och studier. Mätning av upplevd
anställningsbarhet har påbörjats, men det ännu inte är möjligt att stämma av målet på 70 % i
arbete eller med upplevd ökad anställningsbarhet.
Fyrtiofyra deltagare hade varit utskrivna minst 90 dagar vid periodens slut, utav dessa
arbetade 9 st (20,5%), det innebär att vi inte helt uppnått målet på 28 %.

Aktiviteter med deltagare
Under perioden har 6 av 21 deltagare haft praktikplacering, på glasmästeri, snickeri,
musikaffär, målerifirma, förskola, samt på skolstäd. En deltagare har jobbat på lantgård.

Informationsarbete
I augusti och september samarbetade personalgruppen och kommunens informationsansvarig
med att ta fram ett pressmeddelande om Navigators arbete med arbetsgivarkontakter, vilket
ledde till en stor, fin artikel i Östersunds Posten den 7 september (se bilagan). Tillsammans
producerade vi också material till ett mittuppslag om projektet i kommunens hushållstidning
Krokom idag (se bilagan).
Information om lägesrapporterna för mars-april och maj-juni, med länk till projektets
webbsida, har gått ut via e-post till politikerna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet
En basutbildning i jämställdhet i samarbete med Dan Humble (ESF-rådets regionala
kontaktperson för jämställdhetsintegrering) hölls i slutet av oktober med personal från
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Navigator, IFO, Integrationsenheten samt Arbetsförmedlingen. Ytterligare två träffar är
inbokade med Dan Humble där vi bland annat kommer att arbeta med 4R-metoden.
Inget särskilt har gjorts kring tillgänglighet under perioden.

Genomförda aktiviteter
Projektledaren och/eller personal har:
-

-

haft övergripande avstämningsmöte med uppdragsgivaren IFO.
haft handledning i Östersund.
i samband med ett veckomöte träffat kommunens informationsansvarig för avstämning
av arbetet med artikel till Krokom idag (kommunens hushållsinformation), ett
pressmeddelande om projektet samt ett infoblad om kommunens modell för
instegsjobb.
deltagit i en lunchträff med Almi/Arena och SFI för att lära känna varandra och utbyta
erfarenheter. Hela personalgruppen var med.
haft individavstäming med AF och IFO.
haft möte med AF, Integration och SFI för att stämma av på individnivå.
träffat projektutvärderarna under ett veckomöte.
gjort studiebesök hos ESF-projektet Brobygge.
fått besök av en av projektutvärderarna, som suttit med under veckomötet.
har vid rektorskonferens informerat om kommunens modell för Instegsjobb.
fått besök av kommunens säkerhetsansvarig för att diskutera riskanalys för lokalen.
haft möte med projektets ledningsgrupp (tidigare kallad styrgrupp).
haft möte på myndighetsnivå med IFO, AF och Försäkringskassan, för att utbyta info
om läget inom de olika myndigheterna och förvaltningarna.
med projektledaren och projektassistenten träffat projektledaren och projektekonomen
för NavigatorCentrum. Syftet med mötet var erfarenhetsutbyte.
varit på seminarium med Röda Korset om den nya lagen mot diskriminering.
har deltagit i en fokusgrupp som ett led i utvärderingen av projektet. Gruppen leddes
av en projektutvärderare.
tillsammans med flera andra projekt deltagit i utbildning i Östersund i ELDkompetens. Alla gick en av två dagar.
varit på ett seminarium om Integration och kulturmöten med Adel Mohammed.
deltagit i vår kurs i jämställdhet, med Dan Humble som kursledare.
haft möte med projektutvärderare för att ta emot en rapport om fokusgruppen.

Projektledaren har dessutom:
-

haft möte med projektledaren på NavigatorCentrum för avstämning.
deltagit i ett möte i Östersund om införande av OCN-metoden, tillsammans med
NavigatorCentrum och Kvalitetslab.
var hos kommunstyrelsens presidium och informerat om Navigator, och fått
information om arbetsmarknadsläget mm. AF-chefen och kommunens personalchef
var också närvarande.
haft möte med kommunens personalchef för att bl a informera om kommunens modell
för instegsjobb.
haft möte med projektledarna för Kvaliteslabb och NavigatorCentrum för att diskutera
samhällsekonomiska beräkningar och OCN-modellen.
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Deltagare
Projektet hade 14 deltagare i september och 18 i oktober, inklusive 6 st återinskrivna. I
genomsnitt efter 18 månader har projektet haft 21,5 deltagare inskrivna varje månad, varav
5,5 kvinnor och 15 män. Som deltagare en månad räknas samtliga deltagare inklusive
återinskrivna.
Det ökade antalet deltagare i oktober förklaras av att personalstyrkan återigen blivit fulltalig
genom att två nya medarbetare började i oktober.
Tabell 1:
Maj
Juni
Juli Augusti Sep
Deltagare respektive månad kv m kv m kv m kv m kv m
Inrikesfödda ungdomar 16-24
år med försörjningsstöd
2 6 2 7 1 5 1 5 1 4
Utrikesfödda ungdomar 1624 med
introduktionsersättning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inrikesfödda 25-64 år med
försörjningsstöd
2 6 1 6 1 5 2 4 1 4
Utrikesfödda 25-64 år med
försörjningsstöd
1 2 1 3 1 2 1 2 1 2
Utrikesfödda 25-64 år med
introduktionsersättning
0 3 0 3 0 0 0 0 1 0
Summa (kvinnor/män)
5 17 4 19 3 12 4 11 4 10
Summa
22
23
15
15
14

Okt
kv m
0

4

0

0

2

5

2

3

1

1

5 13
18

Inskrivna och utskrivna
Tio deltagare skrevs in under perioden, varav 3 kvinnor och 7 män.
Fyra deltagare skrevs ut under perioden, 1 kvinna och 3 män. Kvinnan övergick till
Ungdomsgarantin hos Arbetsförmedlingen. En av männen, en ungdom, påbörjade en
träarbetarutbildning genom LärCentrum. Övriga två män, en ungdom och en vuxen, flyttade
ur kommunen.
Utskrivningsorsak för perioden:
1-Arbete:
2-Studier:
1st
3-Annan orsak:
3st
4-Okänd orsak:
5-Projekt fullföljt:
Kod 3, annan orsak omfattar bl a flytt till annan kommun, graviditet, sjukdom och
missbruksproblematik samt vidare i andra insatser hos AF.
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Tabell 2: Utskrivna
Ungdomar 16-24 år, varav
- inrikesfödda med försörjningsstöd
- utrikesfödda med
introduktionsersättning
Personer 25-64 år, varav
- inrikesfödda med försörjningsstöd
- utrikesfödda med försörjningsstöd
- utrikesfödda med
introduktionsersättning
Summa / kön
Summa / månad
Summa / period kvinnor/män
Summa / period

September Oktober Kommentar
kv
m kv m
1

2

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

2

0

1
3

1
1

1/3
4

Se nedan för redovisning av resultat sedan starten.

Praktik och arbete
Under tvåmånadersperioden har projektet haft 21 deltagare, 6 kvinnliga och 15 manliga. Det
ska beaktas att deltagare kan vara inskrivna hela eller del av perioden, varför det inte går att
jämföra antalet deltagare under hela perioden med antalet deltagare i en enskild månad.
Under perioden har 6 av 21 (28,5%) deltagare praktiserat. En deltagare har arbetat:
- Sju ungdomar 16-24 år med försörjningsstöd, varav 1 kvinna och 6 män. Två av
männen har praktiserat under perioden, på glasmästeri respektive snickeri.
- Sju inrikesfödda personer 25-64 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 5 män.
En av männen har praktiserat på musikaffär. En man har arbetat på lantgård. En av
kvinnorna praktiserade som städare på en skola.
- Fem utrikesfödda 25-64 år med försörjningsstöd, varav 2 kvinnor och 3 män. En av
kvinnorna har praktiserat på förskola, en av männen har haft praktik på målerifirma.
- Två utrikesfödda med introduktionsersättning, varav 1 kvinna och 1 man. Ingen har
haft praktik.

Övriga aktiviteter
Nio av 21 deltagare har deltagit i andra aktiviteter såsom gruppaktiviteter i samarbete med
Birka folkhögskola, information av företagare, och starta eget-information genom Almi
Arena.

Resultat
Nedan redovisas projektets resultat utifrån de olika mål som finns angivna i projektplanen (se
tabell 3). Noteras bör att hittills under projekttiden har 11 personer varit inskrivna i projektet
två gånger, varav 3 kvinnor och 8 män. Dessa personer finns med 2 gånger var i siffrorna
nedan.
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Mål gällande antal deltagare
Projektets kvantifierade mål för deltagare är 135 deltagare på tre år, varav
- 60 ungdomar 16-24 år
- 25 personer i åldern 25-64 år
- 50 Utrikesfödda
- lika många män som kvinnor
Projektet har pågått i 18 månader, dvs 50 % av projekttiden på 36 månader. Hittills har vi
haft:
- 69 inskrivna deltagare, vilket är 51 % av målet på 135st.
- 24 har varit ungdomar (samtliga inrikesfödda), vilket blir 40 % av målet på 60st.
- 13 inrikesfödda deltagare 25-64 år utgör 52 % av målet på 25st.
- 32st utrikesfödda 25-64 år (inklusive en ungdom) blir 64 % av målet på 50st.
- 19 av deltagarna (27 %) har varit kvinnor, 50 har varit män (73 %).

70%-målet, vid utskrivning
70 % av deltagarna ska efter avslutat projekt vara i arbete, studier, startat eget eller uppleva att
deras möjligheter att få jobb ökat. Totala antalet utskrivna sedan starten är 51 stycken. Dessa
är fördelade enligt följande:
Utskrivningorsak
1-Arbete
2-Studier
3-Annan orsak
4-Okänd orsak
5-Projekt fullföljt

Antal
13 (25 %)
10 (20 %)
24 (47 %)
1 (2 %)
3 (6 %)

Kod 3 innefattar bland annat:
Sjukdom, flytt till annan kommun,
missbruksproblematik, vidare i insatser
hos AF, graviditeter och lång frånvaro

Under våren togs fram ett enkelt instrument – enkätfrågor – för att mäta deltagarnas
upplevelse av anställningsbarhet. Det har varit en utmaning att utforma ett verktyg som
fungerar för alla deltagare, oavsett ålder, utbildning, kulturell bakgrund och språkkunskap. Ett
första utkast omfattade hela 18 st frågor, i slutversionen blev det bara 2 st. Det är viktigt att
understryka att instrumentet ska fungera som ett självskattningsverktyg, inte ett sätt för oss att
bedöma deltagarnas anställningsbarhet. Det är deltagarens egen upplevelse av sin
anställningsbarhet som ska mätas.
Frågorna fastställdes i april, tillämpning diskuterades därefter under april och maj.
Dokumentet heter ”Frågor gällande deltagarnas upplevelse av sin anställningsbarhet i början
(alt. slutet) av inskrivningstiden i Navigator”, och innehåller 2 st frågor. Deltagaren ringar in
det alternativ mellan 1 - 6 ”som passar bäst på dig” där 1 är ”inga möjligheter” och 6 är
”mycket goda möjligheter”. Samma frågor ställs vid inskrivning respektive i samband med
utskrivning. Vid utskrivning får deltagaren dessutom möjlighet att komplettera sina svar med
skriftliga kommentarer, samt fylla i vår ”Navigator checklista”, där det framgår vad
deltagaren ”Gjort i Navigator” alternativt ”Gjort tidigare”. Svaren avidentifieras och
analyseras.
Till periodens början hade 7 st deltagare svarat på frågorna vid både in- och utskrivning. Utav
dessa har tre stycken fått jobb eller studerar, återstår 4 st deltagare vars upplevelse av
anställningsbarhet ska medräknas i samband med 70%-målet. Tre av dessa fyra upplever sig
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stå närmare arbetsmarknaden, ett resultat som är i och för sig roligt, men knappast statistiskt
meningsfullt.
Eftersom mätverktyget började användas så sent, är nuvarande statistiska underlag för litet för
att kunna analyseras eller dra några slutsatser ifrån. Allt eftersom det statistiska underlaget
växer, avser vi att utveckla redovisningen av detta mål.

28%-målet, i arbete 90 dagar efter utskrivning
90 dagar efter avslutat deltagande i projektet ska minst 28 % av deltagarna vara i arbete.
Till och med oktober hade 44 deltagare varit utskrivna i mer än 90 dagar. Nio deltagare
(20,5%) hade arbete 90 dagar efter utskrivning. Sju deltagare (16 %) har vi inte kunnat följa
upp.
Utskrivna 90 dagar eller mer
Arbetar
Ej anträffbara
Utan sysselsättning
SFI-studier
Arbetsmarknadsåtgärd
Återinsrkiven i Navigator
Sjukskriven
Summa:

9 st
7 st
12 st
11 st
2 st
2 st
1 st
44 st

20,5 %
16 %
27,3 %
25 %
4,5 %
4,5 %
2,3 %
100%

Vid 90-dagarsuppföljningen kontaktar vi alla som deltagit i projektet oavsett
utskrivningsorsak. Alltså även de som blivit utskrivna på kod 3-5.

Mål gällande arbetsgivarkontakter
Projektet ska ha knutit 60st företags- och arbetsgivarkontakter under projekttiden, i syfte att
skapa samverkan, överenskommelse och metodutveckling. Under redovisningsperioden har,
förutom redan upparbetade kontakter, 10 st nya arbetsgivarkontakter tagits, med:
- Musikaffär i Östersunds kommun
- Målerifirma i Östersunds kommun
- Byggvarubutik i Östersunds kommun
- Städledare vid skola i Östersunds kommun
- Lunchrestaurang i Östersunds kommun
- Städfirma i Åre kommun
- Hotell i Östersunds kommun
- Två hotell i Åre kommun
- Barnomsorgen i Krokom
Fram till och med oktober 2009 har projektet haft 80 unika arbetsplatsbesök/kontakter, varav
(i förra lägesrapporten stod det 80 st, skulle ha stått 70 st):
- 59 st företag i vitt spridda branscher, från åkerier, målerifirmor, byggvarubutiker,
tillverkningsindustrier och bensinstationer till frisörsalonger, restauranger, diverse
butiker, hotell, detaljhandel och bemanningsföretag.
- 2 st landsting, Torsta, Jamtli/Skansen Klintaberg
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11 st Krokoms kommun inom Städenheten, Kostenheten, Kråkguldets förskola,
äldreboendet Blomstergården, Krokomsbostäder Bovärdar, barnomsorgens
Pedagogpool, skolor; förskolor och fritidshem
6 st Östersunds kommun, Modersmålsundervisning, Lokalvård
2 st frivilliga organisationer, Pingstkyrkans Biståndståndscenter, Röda korsets Kupan

I augusti och september samarbetade personalgruppen och kommunens informationsansvarig
med att ta fram ett pressmeddelande om Navigators arbete med arbetsgivarkontakter, vilket
ledde till en stor, fin artikel i Östersunds Posten den 7 september. Tillsammans producerade vi
också material till ett mittuppslag om projektet i kommunens hushållstidning Krokom idag.
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Projektmål
Tabell 3: Kvantifierade mål
Nyinskrivna deltagare
Ungdomar 16-24 år

135 st

080501080731

080801080930

081001081231

090101090228

090301090430

090501090630

090701090831

Inskrivna Unika
Sedan
090901- Sedan
091031 starten starten

kv

m

kv

m

kv

m

kv

m

kv

m

kv

m

kv

m

kv

m

kv

m

kv m

1

4

0

4

3

2

1

3

0

1

0

2

0

0

0

3

5

19

5 16

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

4

1

1

0

1

0

0

1

0

1

2

4

9

4

9

1

1

0

2

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

1

3

7

3

6

3

8

2

2

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

1

1

6

15

5 11

6

13

3

9

3

6

2

9

1

3

0

3

1

0

3

7

19

50 18 42

60 st

- Inrikesfödda med försörjnings stöd
- Utrikesfödda med introduktionsers.
Inrikesfödda personer 25-64 år med
försörjningsstöd

25 st

Utrikesfödda 25-64 år, varav

50st

- med försörjningsstöd
- med introduktionsersättning
Summa nya deltagare / kön
Summa / respektive period

19

12

9
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4

3

1

10

69

60
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Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Kursen i Jämställdhet var uppskattad, och det var tillfredsställande att även våra
uppdragsgivare och Arbetsförmedlingen deltar. I övrigt finns inget särskilt att notera.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen
Har det förekommit några avvikelser under perioden?
Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:
Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på
ESF-rådet?
Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av
avvikelserna?
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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