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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013
och maj 2013
Inledning

Integrationsfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av
verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och
god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som
samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.
Lägesrapporten är kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgår från
de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.

1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan.
Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om
utbetalning .
Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
Bilda en egen grupp med utländska akademiker I Botkyrka vuxenutbildning.
Rekrytering av personal inom projektet. 1 lärare och 1 projektledare på 50%
samt studievägledare på 50%. Ytterligare 1 lärare samt 1 studievägledare ska
rekryteras och processen är igång.
Kontinuerlig studievägledning i grupp och individuellt erbjuds till deltagarna samt
arbetet med att ta fram ett vägledningsprogram ur ett egenmaktsperspektiv har
påbörjats!
En referensgrupp samt styrgrupp har bildats för projektet. Styrgruppen hade sitt
första möte den 28 maj och referensgruppen har den 3 juni. Styrgruppen består
av:
Lisbeth Jacobsson - verksamhetschef, Botkyrka vägledningscenter.
Lisa Alm- verksamhetsutvecklare, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Ellen Carlsson- näringslivssamordnare, kommunledningsförvaltningen.
Per Andersson- ordförande.
Serdar Korkmaz- projektledare.
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Mikael Morberg- kunskapsledare, Mångkulturellt centrum
Klaes Hallberg- Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem.
Ett problemträd för projektet har tagits fram i samråd med deltagarna vilket låg
till grund för projektplanen. Projektplanen har tagits fram och skickades till ESf
den 31 maj 2013.
Projektplanen, mål och delmål samt aktiviteter har tagits fram i samråd med
deltagarna.
Deltagarna får svenskundervisning och innehållet ska utvecklas utifrån
målgruppens behov. Arbetet för utveckling har påbörjats! Svenskundervisningen
ska möta projektdeltagarnas behov och det ska genomsyras av ett
egenmaktperspektiv. Undervisningen ska vara flexibel och individanpassad, och
till delar bygga på distans- och självstudier. Digitala medier, storytelling där
deltagarnas egna berättelser är i fokus ska användas i språkundervisningen. Till
deltagarna ska det ges möjlighet att göra aktiviteter inom olika yrkesgrupper.
T.ex. presentationer om olika yrken och arbetskultur i andra länder samt
casestudier.

Möten med externa aktörer kring projektaktiviteter har gjorts med bland annat
Korta Vägen, Arbetsförmedlingen, SFX i Stockholms län, Nationell Matchning,
Mitt LIV (mentorskap), Jusek.
En kommunikationsplan håller på att tas fram och beräknas vara klar i augusti
2013. En informationsplattform i form av webbplats har skapats
(www.academicpower.se) .

Hur har aktiviteterna riktats mot integrationsfondens målgrupp (anhöriginvandrare,
arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl för uppehållstillstånd)?
I form av att erbjuda tidiga insatser i samband med vägledning. T.ex. ansökan om
validering, information om arbetsmarknaden, CVkurs, arbetssökningsmetoder samt
diskussioner kring deltagarnas individuella förutsättningar till arbete.
I dagsläge har vi 35 tredjelandsmedborgare i projektet.
AcadEMic POWER har fått en egen plan i Botkyrka Vuxenutbildning då vi räknar
med att flytta in i juni. Alla projektanställda kommer att sitta på samma plats där
även alla projektaktiviteter kommer att erbjudas.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Administrativt arbete hittills har varit mycket i projektet och det finns fortfarande
vissa frågetecken om hur vi ska blanda in övriga verksamheten i projektet är
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fortfarande oklart men detta är en längre process tills vi hittar rutiner. Det är viktigt
med implementering av projektet och det har vi i åtanke från början.
Att bilda referensgrupp och styrgrupp flöt på. Det gällde att hitta rätt personer med
rätt kompetens och på rätt instans.
Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)
Deltagarna har fått vara med i bildandet av problemträd och därefter även varit
delaktiga i diskussioner/framtagning av aktiviteter som ska erbjudas i projektet.
Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Vi har påbörjat arbetet med en upphandling för processutvärdering av projektet. Då
följer vi Botkyrka kommuns riktlinjer för direktupphandling där gränsen för
direkupphandling är 284 000 kr.Vi har en budget för upphandling motsvarande
250 000 kr. Enligt tidsplanen skulle detta vara klart till 31 maj 2013 men vi beräknar
med att vara klar med upphandlingen till augusti 2013.
Rekryteringar för projektanställda är inte klara! Vi räknar med att alla
projektanställda är på plats from augusti 2013.
Beskriv vad ni gjort för att sprida resultaten av ert arbete eller hur ni försökt att
påverka andra aktörer på ert område?
Vi har bildat en bred referensgrupp för projektet där syftet är att skapa en plattform
där tankar/idéer utbyts och diskuteras kring projektet. Man kan också säga att
referensgruppen har en funktion som en ”bollplank”. Men även i någon mån ett
forum för att lyfta frågor som inte ryms inom projektet (t.ex. problem av strukturell
karaktär). Detta kan leda till samarbete med medlemmar sinsemellan och dessa tar
våra erfarenheter och resultat med sig till sina verksamheter.
Vi vill vara transparanta med anteckningar och med vad vi gör. Därför tänker vi
strukturera upp vår hemsida och lägga upp minnesanteckningar från olika möten.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.
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Hur ligger projektet till ekonomiskt? Fyll i tabellen nedan.

Total projekttid i

Antal genomförda månader tom

Genomförda månader i procent av

antal månader

denna ansökan om utbetalning

totalt antal månader (%)

2

8.3

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

174 566 kr

3.66

24

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

x

Ja

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Upphandling för processutvärdering av projektet skulle ha varit klart till slutet av maj
2013. Vi räknar med att bli klar med upphandlingen till senast i slutet av augusti på
grund av sommarledighet och annat administrativt arbete som behövde prioriteras.

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av
avvikelserna?

Under tiden ser vi till att dokumentera väl inför processutvärdering.
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Sammanställning av aktiviteter
Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

11 april
2013
26 april
2013
30 april
2013
7 maj

Studiebesök till Korta Vägen

27

Möte med Arbetsförmedlingen
Möte med Södertörns högskola
Framtagning av
situationsanalys(problemträd)
Möte i projektledning kring
målanalys
Möte med Arbetsförmedlingen
kring samarbete
Möte med Mitt Liv

26

28 maj

Möte kring
kommunikationsplan

6

28 maj

Styrgruppsmötet

29 maj

Presentation/diskussion kring
projektplan

14 maj
17 maj
20 maj

29

Underskrift projektansvarig

Serdar Korkmaz, projektledare
Komplett ifylld blankett ska skrivas under och skickas in tillsammans med blanketten
Ansökan om utbetalning till:
Svenska ESF-rådet i Stockholm
Integrationsfonden
Box 220 80
104 22 Stockholm
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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?

Datum och underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet

