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Projektet har under det första projekttertialet följt projektplanen och de planerade 

projektaktiviteterna. 

 

Det är 2,0 mentorer (fördelat på 3 personer) som har anställts i projektet och som 

påbörjade sina anställningar 2020-09-02. 

 

En tydlig arbetsmodell och struktur har inledningsvis tagits fram i syfte att säkerställa att 

projektplanen och de planerade aktiviteterna följts och genomförts. 

 

En operativ projektgrupp (arbetsgrupp) bestående av projektanställda, projektledaren, 

integrationshandläggare samt arbetsmarknadshandläggare som bl.a. arbetar med 

experttjänster har skapats och haft sammanlagt 8 projektmöten under perioden. En 

projektutvärderare har anlitats, Christer Stenberg från KIR Arbetsmarknadsutveckling. Han 

har deltagit i två projektmöten samt haft flera separata möten med projektledaren. 

Projektutvärderaren, som även själv har en gedigen erfarenhet av att arbeta med 

arbetslösa individer med invandrarbakgrund, har bidragit med kreativa förslag och råd 

samt material till arbetsmarknadsprogrammet.  

 

Ett arbetsmarknadsprogram för nyanlända bestående av tre olika block har skapats, helt i 

enlighet med projektbeskrivningen, och finns även i digital form via Google Classroom 

(denna anpassning har varit nödvändig utifrån rådande pandemiläget) och på olika språk 

(svenska, arabiska, dari, pashto och somaliska). 

 

Projektets målgrupper (ca 110 individer) har kartlagts, både nyanlända som fortfarande 

ingår i etableringsprogrammet och nyanlända som har lämnat etableringsprogrammet 

utan att ha gått vidare till jobb eller studier och som erhåller ekonomiskt bistånd från 

Kävlinge kommun. Individerna som fortfarande ingår i etableringsprogrammet har kartlagts 

med hjälp av Arbetsförmedlingen och Lärcentrum Kävlinge.  

 

Under det första projekttertialet är det sammanlagt 77 nyanlända som har blivit inskrivna i 

projektet och som har tilldelats en mentor/arbetsmarknadshandläggare. Vissa har redan 

genomgått- och andra håller på att genomgå arbetsmarknadsprogrammet. 12 av dessa 

individer har blivit självförsörjande via arbete och studier. Detta ger en måluppfyllelse på 

15%. Jämförelsevis kan nämnas att projektets övergripande mål är att 50% av 

projektdeltagarna blir självförsörjande under projektperioden (ackumulerat resultat). 
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Ekonomisk uppföljning 

 

De beviljade projektmedel uppgår till 2 088 900 kr (eller i genomsnitt 397 885 kr/tertial) för 

perioden 2020-09-01-2021-05-31 och ska täcka personalkostnader för två mentorer, 

resekostnader samt kostnader för extern utvärdering. 

 

Övriga resurser, som bekostas av projektägaren är lönekostnader för:  

 

 Projektledare 25% 

 

 Personal inom Arbete och integration, sammanlagt en 100%-tjänst fördelat på två 

personer, lokalkostnader samt kostnader för IT-stöd och telefoni 

 

 Lönekostnader för KAA-handläggare (25%) 

 

 Arbetsmarknadshandläggare (50%) som arbetar med Extratjänster 

 

 

Projektet har tilldelats ett projektnummer, 10336, i syfte att kunna följa projektets ekonomi i 

verksamhetssystemet Hypergene. 

 

Den totala kostnaden för det aktuella tertialet är 401 817 kr. För mer info se mallen för 

ekonomisk uppföljning. 
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