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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 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?
Rekrytering av en lärare samt studie-och yrkesvägledare kommer att vara klart till
augusti. Intervjuer genomförs i juni och juli 2013.
Projektplanen har skrivits klart och skickats in till ESF.
Första referensgruppsmötet har genomförts med 18 medlemmar från olika
institutioner. Det blev ett lyckat möte och många tycke att ett forum för diskussioner
kring målgruppen saknades. Referensgruppen kommer att användas även som ett
forum där i någon mån lyfta frågor som inte ryms inom projektet (t.ex. problem av
strukturell karaktär). Följande var närvarande i första referensgruppsmötet:
Anna Sundbom (SFI Stockholm), Ebere Nweze (deltagarrepresentant), Petja
Svensson (Företagarna i Botkyrka/Salem), Susanna Åhlberg (Know IT), Anne-Marie
Johansson Hernander (Kommunförbundet i Stockholms län), Bosse Olsson
(Kommunpolitiker), Lovisa Fältskog Johansson (Korta Vägen), Sam Yildirim
(Länsstyrelsen i Stockholms län), Jenny Jagare (Lärarrepresentant), Dawood Neusser
(Lärarrepresentant), Helén Larsson (Nationell Matchning), Per Andersson
(Ordförande), Serdar Korkmaz (Projektledare), Susanna Malm (Stockholms
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Universitet), Alma Husovic (Svenska ESF-rådet i Stockholms län), Mikaela Almerud
(Svenskt Näringsliv), Malin Jönsson (Universitets- och högskolerådet) och Henrietta
Bean (Mitt Liv).
Kontinuerlig studievägledning i grupp och individuellt erbjuds till deltagarna samt
arbetet med att ta fram ett vägledningsprogram ur ett egenmaktsperspektiv har
påbörjats!
Fortsatt diskussion med målgruppen kring upplägg och förväntningar då 27 deltagare
deltog. Deltagarna har fått diskutera och komma med förslag om vilka aktiviteter
som de skulle vilja ha inom vägledning, nätverk och samordning i projektet. Vi har
också diskuterat om vilka förväntningar de har på oss som arbetar i projektet.
Deltagarna kom med kloka förslag om aktiviteter som kommer att synas i våra
aktiviteter. Deras förslag låg till grunden för våra planeringsdagar i slutet av juni.
Den 5 juni har vi fått besök av Korta Vägen och diskuterade kring
svenskundervisningen bland annat. Korta Vägen har inte sin tyngdpunkt just i
svenskundervisningen men kan erbjuda en viss språkundervisning till deltagarna
utifrån behoven. Då kan det ske individuellt och utan yrkeskoppling. Kring den
frågan kände vi att vi inte kan ha så mycket samarbete med just Korta Vägen. Annars
lär sig deltagarna på Korta Vägen svenska inom sina yrken genom ” learning by
doing”. Vi kommer att ha fortsatt diskussion med Korta Vägen kring nätverksträffar
då våra deltagare kan nätverka med deras deltagare som har fått jobb. Eventuellt
skulle deras deltagare som har jobb kunna ställa upp som mentorer åt våra deltagare.
Vi kommer att ha en mer konkret diskussion i augusti kring dessa frågor.
En terminavslutning i form av picknik har genomförts den 25 juni.
Den 26-28 juni har vi haft planeringsdagar för projektet i projektgruppen och
diskutera kring bl.a. upplägg, inflytt till nya lokaler, upplägg för utbildning,
mottagande, inköp, nya rekryteringar etc.
Möten med externa aktörer kring projektaktiviteter har bokats i höst då vi mer
konkret kommer att diskutera om hur vi kan samarbeta. Då kommer vi att träffa
bland annat Svenskt Näringsliv, Universitets- och högskolerådet, Komunförbundet
Stockholms Län, Stockholms universitet (Ulv- utländska lärarnas vidareutbildning
samt Korta Vägen) och Nationell Matchning. Vi har representanter från dessa
institutioner i vår referensgrupp.
Den 27 juni har vi träffat Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem och kommit överens
om att vi ska samarbeta. En mer detaljerad plan kommer vi att ta fram under hösten
och även meddela ESF om upplägget kring samarbetet. Samarbetet i kort kommer att
handla om mer samordnade aktiviteter kring utländska akademiker i projektet. Vi
kommer att ha nära kontakta med en arbetsförmedlare som har kännedom kring
problematiken för målgruppen som även kommer att ta emot projektdeltagarna på
AF i Botkyrka/Salem. Den personen kommer även att har kontinuerlig kontakt med
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arbetsgruppen och ha fysiska möten med både arbetsgruppen samt deltagarna minst
1gång/månad.
Vi ser fram emot samarbetet!
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, CV-kurs, arbetssökningsmetoder samt
diskussioner kring deltagarnas individuella förutsättningar till arbete.
I dagsläge har vi 35 tredjelandsmedborgare i projektet. I juni månad blev det inget
intag i projektet pga sommaruppehållen. Höstterminen börjar den 12 augusti.
Hela projektet kommer att flytta till plan 8 på Botkyrka vuxenutbildning. Under våra
planeringsdagar har vi skissat på hur vi på bästa möjliga sätt kan använda lokalerna.
Vi ska flytta in i juli.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Under våra planeringsdagar har vi haft möjlighet att diskutera kring upplägg för
projektet och saker och ting börjar landa. I första veckan i augusti kommer vi att
fortsätta med våra diskussioner kring upplägget. Då tänker vi iscensätta våra
aktiviteter inom olika målområden i projektet.
Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)
Deltagarna är med i framtagandet av aktiviteter och vi diskuterar vad de önskar sig
att få ut av projektet.
Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Vi räknar med att bli klar med rekrytering av en processutvärdering av projektet till
slutet av augusti 2014.
Botkyrka kommun har ett ramavtal med konsultföretaget ework. Företaget har fått
förfrågan om några relevanta utvärderare och kom med förslag om 3 olika eventuella
utvärderare som skulle kunna utvärdera projektet. Vi har valt att träffa 1 av dessa
kandidater den 12 augusti.
Vid sidan om detta har vi även startat en direkupphandlingsprocess kring utvärdering
av projektet för att inte förlora tid. Vi har gått ut med förfrågan till 4 utförare. Dessa
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är Carlén & Werner AB, Ramböll Management, Socialantropologiska institutionen
vid Stockholms universitet samt Institutionen för samhälle och välfärd vid
Linköpings universitet. Sista svarsdatumet är den 16 augusti 2013.
Offerterna som kommer in ska värderas enligt kriterierna i förfrågningsunderlaget
och bedömas utifrån både kvalité och pris.
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 och dessa kommer vi att träffa under hösten för
att diskutera om hur vi mer konkret kan samarabeta. Vi kommer också att hitta en bra
lösning till samarbete med Arbetsförmedlingen inom kort för målgruppen så att vi
erbjuder samordnade aktiviteter för målgruppen tillsammans med AF.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.
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 (%)

3

12.5

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

250 613 kr

5.1

24

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

x

Ja

Nej
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Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Upphandling för processutvärdering av projektet beräknas vara klart till slutet av
augusti 2013.

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

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

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

3 juni
2013
5 juni
2013
10 juni
2013
12 juni

Referensgruppsmöte

Samtal med akademiker.
Planering inför en ev. temadag.
möte med akademiekr kring
förväntningar i olika delmål

15

14 juni

CV-kurs för akademiker

29

24 juni

Möte med HR-specialist kring
mentorskap
Planeringsdagar i arbetslag
inför höst.
Möte med Arbetsförmedlingen
kring samarbete

26-28
juni
27 juni

1

Besök av Korta Vägen

Underskrift projektansvarig

27
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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
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

