Sid 1 (4)

Diarienummer

2008-3070068

Lägesrapport
Projektnamn

Navigator

Redovisnings-ID

2008-3070068-036

Redovisningsperiod (månad(er) och år)

2011-04-2011-04

1. Verksamheten i projektet
Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som projektet arbetar
med? Lyft också om aktuellt fram de transnationella aktiviteter och aktiviteter av
regionalfondskaraktär.
Mycket arbete har ägnats åt att slutföra våra utvärderingar. Dels processutvärderingen och dels den
samhällekonomiska utvärderingen. Rapporterna och slusatserna kommer att presenteras i
slutrapporten.
Vi har även inlett arbetet med att sammanställa material och bilagor till slutrapporten. Ett arbete som
projketledaren tillsammans med flera av coacherna ägnat sig åt. Men arbetet med deltagare har även
fortlöpt eftersom verksamheten kommer att fortsätta i kommunal regi efter avslutad projektperiod.
Under denna period har det även lagts mycket fokus på vårt slutseminarium som hölls 12/4 på Birka
folkhögskola. Vi började dagen med att hålla workshops inom tre huvudområden: arbetsmarknad,
coaching och jämställdhet. I dessa workshops informerade vi på ett interaktivt sätt hur vi har jobbat
inom de tre olika områdena under projekttiden. Senare hade vi en paneldiskussion där deltagare,
uppdragsgivare, arbetsgivare och Lärcentrum fanns representerad för att svara på frågor kring hur
Navigator har påverkat dem och vad som varit bra/mindre bra.
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Vi tyckte att det var viktigt att lyfta deltagarperspektivet i vårt slutseminarium. Vi skickade inbjudan
till seminariet till alla deltagare som bodde kvar i trakten, men det var enbart en handfull som
anmälde sig som deltagare. Då kom vi på idén att ha ett panelsamtal där vi bjöd in några deltagare,
arbetsgivare och samarbetspartners som kunde ge sina synpunkter på Navigator.
Vi tog kontakt med tre deltagare – en från varje målgrupp. Vi tog medvetet med en person som vi
visste hade en delvis kritiskt inställning till vårt arbete. Paneldeltagarna fick några frågor i förväg. På
vilket sätt har Navigator varit bra? Vad kan man göra mer för att hjälpa personer ut i arbetslivet?.
Visade sig att panelsamtalet utvecklade till en livlig spontan diskussion där alla deltagare tog en aktiv
roll.
Vi var imponerade och stolta över våra deltagare i panelen. De gav uttryck för en stor uppskattning
av vårt arbete och den hjälp de hade fått på en mycket personligt och uppriktigt sätt. Även de
inbjudna arbetsgivare och socialsekreterare i panelen bidrog med värdefulla synpunkter från sina
perspektiv.
Efter lunchen presenterade våra projektutvärderare sina resultat. Catharina Höijer, vår
processutvärderare, och Sven Wikberg, som gjort en socioekonomisk utvärdering, gav sin syn på
projektet ur olika synvinklar. Som avslutning av dagen hade vi bjudit in en föreläsare, Eva Mörk, som
arbetar på IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) och hon föreläste om ”Från
försörjningsstöd till arbete- hur kan vägen underlättas?”
Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden?
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På ett personalmöte för hela IFO den 2 mars, presenterade vi Navigators arbete med
jämställdhetsintegrering och resultaten av vår 4R analys av projektet. Vi inledde med ett par
värderingsövningar som rörde IFOs verksamhet. Det var ett bra sätt att få alla att ta en aktiv roll i
diskussionerna och att inse att ett jämställdhets perspektiv behövs. Sedan presenterade vi vår 4R
analys och hur den ledde till en medvetenhet hos oss och våra uppdragsgivare inom IFO att många
fler män än kvinnor skrevs in i projektet – och att vi lyckades vända trenden i perioden efter
analysen.
På vårt slutseminarium, den 12 april valde vi att presentera vårt jämställdhetsarbete i form av en
valbar workshop. 10 deltagare anmälde sig till workshopen. Vi började även den här gången med en
värderingsövning där alla kunde vara aktiva och ta ställning till en fråga. Sedan presenterade Fredrik
Westberg bakgrunden till hur vi valde att jobba med jämställdhetsintegrering inom projektet. Det
följdes av en frågeställning som vi bearbetade genom ”reflekterande team” metoden. Fredrik ställde
frågor till vår ESF handläggare, Camilla Aronsson, och ESFs processtöds rådgivare, Dan Humble, om
varför ESF anser att det är viktigt att jobba med jämställdhetsintegrering och att erbjuda processtöd i
detta område. De övriga i gruppen lyssnade och fick sedan reflektera över denna intressanta
diskussion. Sedan presenterade Mimi Finnstedt hur vi använde 4R metoden att analysera
resursfördelningen inom projektet och hur det ledde till en jämnare fördelning mellan kvinnor och
män. Karin Stenmark sammanfattade de andra insatser vi har gjort under projekttiden och hur vi
jobbade med spridning av våra resultat. Workshopen avslutades med diskussionsfrågor i små
grupper kring jämställdhet i ett arbetsmarknadssammanhang.
Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden?
Under perioden mars- april har en av coacherna i Navigator skrivit in en deltagare som inte har
körkort och som bor relativt avsides, på en plats med väldigt begränsade kollektivtrafiks möjligheter.
Inskrivningen tog plats i mannens hem och närvarande vid inskrivningstillfället var även
ekonomihandläggaren från socialtjänsten. Vid inskrivning bestämdes att mesta delen av kontakten
skulle ske via telefon. Fysiska träffar skulle även äga rum med 3-4 veckors intervaller, även dessa på
den ort där mannen bor.
Arbetssättet har visat sig bra på många sätt. Kanske framför allt för att skapa en förståelse för det
utanförskap och isolering som arbetslösheten har kommit att innebära för mannen. Att vistas på
orten har även underlättat i att skapa kontakt med arbetsgivare i jakt på en potentiell praktikplats.
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I övrigt har verksamheten fortsatt att anpassa sig efter deltagares behov vad gäller mötesplatser.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Vi är mycket nöjda med slutseminariumet och alla positiva kommentarer som kom fram i samband
med detta. Vi har aldrig tidigare fått så mycket beröm som under denna dag från både deltagare,
politiker, samarbetspartners och utvärderare. Vi blev därför mycket stolta över det arbete vi har lagt
ner i projektet och att även andra ser de positiva effekter som vi själva tidigare sett.
I arbetsgruppen har många uttryckt en av oro inför vad som ska ske efter projektets slut. Många
inväntar planeringsdagarna som ska hållas i maj för att få mer besked i vilka roller vi ska ha och
innehåll i de olika tjänsterna som ska finnas kvar i Arbetsmarknadsenheten. Detta är förstås
svårigheter som personalen får tampas med då de är inne i dels en avslutningsfas och dels en
förberedelsefas då nya uppgifter väntar.
Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan? Vänligen ange
ackumulerat antal deltagare i relation till planerat antal.
Efter 36 månader – 100 % av tiden - har projekt haft 119 deltagare, vilket är 88,1% av målet på 135
st. Hittills har 96 deltagare skrivits ut, varav 31 st (32,3 %) till arbete, 16 st (16,7 %) till studier.

Sid 3 (4)

Diarienummer

2008-3070068

Nittio dagar efter utskrivning är 43,2% i antingen arbete eller studier.
Vi kan konstatera att vi inte till fullo uppnått målet avseende de 135 deltagare som angivits i
projektplanen. Noggranare redovisning och analys av detta kommer i slutrapporten.
Utförligare deltagar- och statistikredovisning kommer i slutrapporten.

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse?
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 100 stycken.
Sammanlagt 47 personer (47 %) hade arbete eller studerade efter avslutat deltagande i projektet.
Ingen har hittills startat eget.
Ett mätverktyg - enkätfrågor – för att mäta deltagarnas upplevelse av anställningsbarhet fastställdes
i slutet av våren 2009. Frågorna ställs vid in- och utskrivning. Resultatet av det kommer att
redovisas i slutrapporten.
Vår bedömning är att vi ligger i fas angående vårt 70% mål.
28%-målet, i arbete 90 dagar efter utskrivning
90 dagar efter avslutat deltagande i projektet ska minst 28 % av deltagarna vara i arbete.
Av 95 deltagare som varit utskriven i 90 dagar har vi lyckats att nå 85 stycken för en 90dagarsuppföljning. Av dessa 85 har 24 stycken arbete, vilket ger en procentsats på 28,2% (25,3%
inklusive bortfallet).
Tre av de 24 deltagarna hade kombinerat studier med arbete. Utöver dessa har 17 studier. Slår man
ihop vilka som är i arbete eller i studier 90 dagar efter utskrivning från Navigator, får man en
procentsats (inklusive bortfallet) på 43,2 %)
Avseende antal deltagare i arbete efter 90 dagar visar vår uppföljning även här att vi ligger i fas.
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Mål gällande arbetsgivarkontakter
Projektet ska ha knutit 60st företags- och arbetsgivarkontakter under projekttiden, i syfte att skapa
samverkan, överenskommelse och metodutveckling.
Då det kvantitativa målet med arbetsgivarkontakter sedan länge är uppnått, avser vi inte att
rapportera ytterligare kring nya enskilda kontakter. Slutrapporten kommer bl a att analysera det
kvantitativa och strategiska arbetet med arbetsgivarkontakter.
Ligger projektet i fas med budget?
Inga avvikelser under mars april, som inte inrapporterats tidigare. Däremot kommer vi i
slutrapporten göra en analys av projekets hela budget.
Ligger projektet i fas vad gäller medfinansiering?
Avseende medfinansiering via deltagarersättning ligger projeketet väl i fas. Trots att vi totalt sett har
haft färre deltagare än vad som var målet har vi med råge uppfyllt medfinansieringsnivån på
deltagarnivå.
Som nämnts i tidigare lägesrapporter har vi däremot inte fått hela medfinansiering från landstinget via Birka folkhögskola. Det gäller även de två avslutande månaderna.
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2. Avvikelser från projektbeskrivningen
Har det förekommit några avvikelser under perioden?
JA

NEJ

Om det förekommit avvikelser, har ni meddelat ansvarig samordnare på ESF-rådet?
JA

NEJ

Om du svarade nej, vad är orsaken till att ni inte har meddelat avvikelsen?
Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av avvikelserna?
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Sammanställning av aktiviteter/utbildningar Programområde 1 och 2
Datum

Insats

Antal timmar

(Aktivitet/
utbildning/möte)

(insatsens
omfattning)

Antal
deltagare

2011-04-04

Planeringsmöte s

3

10

10

Ja

2011-04-05

Veckomöte

3

6

7

Ja

2011-04-06

Planeringsmöte s

1

3

3

Ja

2011-04-07

Planeringsmöte s

2

3

3

Ja

2011-04-11

Planeringsmöte s

4

8

8

Ja

2011-04-12

Slutseminarium

8

60

60

Ja

2011-04-14

Planeringsmöte s

1

2

2

Ja

2011-04-18

Deltagargenomg

2

5

5

Ja

2011-04-19

Grupphandlednin

3

8

8

Ja

2011-04-28

Samverkansmöte

2

8

8

Ja

Planerat antal Slutförd insats
deltagare
Ja eller Nej

