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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september
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?
Möten med externa aktörer kring samverkan:
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) (Pär Karlsson) 3/9-13:
I mötet har vi diskuterat möjligheterna till samarbete inom ett mentorskapsprogram.
Vi har bestämt att vi samarbetar i mentorsprogrammet. En första omgång startas i
december. Sacos roll blir då att de går ut med information om programmet till sina
förbund och vid behov specifikt till vissa förbund utifrån projektdeltagarnas
utbildningsbakgrund.
Saco gick också ut med ett pressmeddelande samt information på hemsidan och
sociala medier.
Första omgången av mentorskapsprogrammet pågår fram till maj 2014 och efter
programmets slut kommer vi att ha en diskussion kring fortsättning.
Följande aktiviteter inom mentorskap kommer att köpas externt:

Svenska ESF-rådet, Stockholm

Telefon: 08-457 33 00

Besöksadress: Hantverkarg. 25 B, 6tr

Fax: 08-457 33 01

Postadress: Box 220 80, 104 22 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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1- Planera innehåll och genomföra en halvdagsutbildning för mentorer vid 1
tillfälle (december 2013, v 50).
2- Planera innehåll och genomföra en halvdagsutbildning för adepter vid 1
tillfälle (december 2013, v 50).
3- Planera innehåll och hålla i en kick-off för mentorskapsprogrammet då även
matchade paren presenteras. Alla mentorer och adepter deltar i kick-offen.
Mentorskapsprogrammets upplägget, innehåll och förväntningar presenteras.
Utföraren ger också tips på samtalsämnen för parträffarna (januari 2014, v 2).
4- Planera innehåll och hålla i en halvtidsträff för alla mentorer och adepter.
Mentor-adeptparen har då genomfört 2 träffar hittills. En mindre uppföljning
för hur det har gått hittills med parträffarna ska göras och sammanställas.
(mars 2014, v 10).
5- Planera innehåll och hålla i avslutningsträffen för mentorskapsprogrammet
(maj 2014, v 22).
6- Göra en utvärdering av mentorskapsprogrammet och redovisa detta i form av
en rapport. Utföraren ska komma med förslag om tid, upplägg och form för
utvärderingen.
Förfrågan om uppdrag skickades till konsultföretaget Thinkandact som har erfarenhet
av liknande uppdrag genom Jusek, ideella företaget Mitt Liv som genomför olika
mentorskapsprogram samt till Keycom AB som har genomfört mentorsprogrammet
Professionskollegor i uppdrag av Saco år 2006-2007. Sista datum för offert är den 25
oktober.
16-22 september var hållbarhetsveckan i Botkyrka kommun. Academic POWER
hade ett seminarium den 18 september. Projektledaren tillsammans med en
projektdeltagare höll i seminariet och informerade seminarium deltagarna om
projektet och mentorskapsprogrammet.
Nationellt centrum för svenska som andraspråk på SU (Ann-Sofie Bjärkeblad) 4/9-13
Centrets kan användas som en bollplank för textmaterial i projektet som används i
svenskundervisningen.
Etablering Södertörn (Catarina Helling) 5/9-13
Informationsspridning i södertörnskommuner om projektet. Om vissa kommuner vill
samarbeta så hänvisas de till projektet. Projektet bjuds in på olika sammanhang.
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16 september har vi haft ett avstämningsmöte angående ett parallellt projekt globala
affärer med globala personer som drivs av avux och näringslivskontoret. Projektet
går ut på att import/export intresserade företag i Botkyrka kommun kan ta emot
praktikanter med globalerfarenhet. AcadEMic POWER har 2 praktikanter i projektet.
Den 23 september fick projektet besök av en journalist från tidningen Dagens
Samhälle och intervjuade 2 projektdeltagare, projektledare samt ordförande. Nyheten
publicerades i tidningen och fick 2 hela sidor i vecka 40.
Den 23 oktober kommer vi att ha en arbetsmarknadsdag inom vuxenutbildning med
inspirationsföreläsningar, cv skrivning och granskning, intervjuövningar etc. 23
september hade vi ett planeringsmöte inför detta.
Vägledningscenter (VLC) i Botkyrka kommun är en viktig verksamhet för
implementering av vägledningsaktiviteterna i projektet. VLCs verksamhetschef sitter
i styrgruppen för projektet. Projektledaren har träffat personalen på VLC den 27
september och berättade om projektet. Specifikt om vägledningsaktiviteterna.
Personalen från VLC kommer att vara mer delaktiga i aktiviteterna inom projektet.
Detta underlättar framtida implementeringsarbetet.

Hur har aktiviteterna riktats mot integrationsfondens målgrupp
(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?
Moment 2 (grupp) har avlutats med grupp presentationer då olika yrkesgrupper fick
presentera ett dilemma/problemområde inom sina yrken samt komma med förslag till
lösningar. Olika teknik såsom photostory, prezi, powerpoint användes för
presentationerna. Nu har vi inlett moment 3 i upplägget då fokus är samhälle. I detta
moment kommer det att ligga mer fokus på arbete.
Projektdeltagarna tyckte att det blir komplicerat när olika nivåer blandas. Det tycke
vi i arbetsgruppen också och delade på C och D grupperna åt. Nu studerar C
deltagarna mer svenska och får vägledning parallellet och på D nivå har vi mer
aktiviteter inom det muntliga framträdandet. Vi har tagit fram ett rullande
vägledningsprogram i 5 veckor. När vi har ett intag var 5e vecka så ska
akademikerna parallellt med svenskundervisningen genomgå detta program (se
bilaga 1).
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Första 15 veckors period slutar den 8 november och arbetsgruppen ska göra en
utvärdering av detta i november. Den 14-15 november är hela verksamheten på
konferens för planering. I dagsläge finns 21 akademiker på nivå D, 23 på nivå C.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Att hitta en samarbetsform med Saco kring mentorskap har fungerat väldigt bra och
smidigt. I maj 2014 när första mentorskapsprogrammet avslutas då ska vi ta en
diskussion kring fortsatt samarbete.
Det särskilda kravet på projektet om samarbete med Arbetsförmedlingen går framåt.
Det har skett förseningar i beslutsfattning pga. nya uppdrag som AF fick på senare
tid som t.ex. rapporteringar kring a-kassa utbetalning från arbetslösa osv.
Som vi nämnde i tidigare lägesrapporter så fick vi inga anbud för förfrågan om
utvärdering av projektet. Nu har vi förlängt sista anbudsdatumet till den 11 oktober
och skickat ut förfrågan till Karera human resource ab och Socialantropologiska
institutionen vid Stockholms universitet. Om vi inte får några anbud till den 11
oktober så får vi se över de kraven vi har ställt i förfrågan samtidigt ha en diskussion
med ESF.
Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)
Vi följer kompendiet som vi tog fram tidigare i samråd med projektdeltagarna. Varje
fredag eftermiddag har vi i arbetsgruppen planering inför nästa vecka och tar fram
aktiviteter. När den veckan avslutas har vi en diskussion med projektdeltagarna så att
när 15 veckors upplägg är slut i november kan vi göra ändringarna till nästa omgång
utifrån projektdeltagarnas åsikter. Då har vi även material och aktiviteter så att vi inte
behöver planera varje vecka.
Projektdeltagarna tyckte att det blir komplicerat när olika nivåer blandas och då har
vi delat på C och D grupperna åt. Dessa grupper får nu olika insatser utifrån deras
nivåer i svenska samt deltar i vissa gemensamma aktiviteter.
Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Ja, förutom utvärderaren. 15 veckors upplägg slutar i november och vi gör en
utvärdering av detta. Mentorskapsprogrammet startar i december. Samarbete med
Arbetsförmedlingen sjösätts förhoppningsvis i oktober.
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Vi ligger fortfarande efter med att anlita en utvärderare. Nu har vi förlängt sista
anbudsdatumet till den 11 oktober och skickat ut förfrågan till Karera human
resource AB och Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Om vi inte får in några anbud till den 11 oktober så får vi se över de kraven vi har
ställt i förfrågan samtidigt ha en diskussion med ESF.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.
En utvärderare har inte anlitats än. Se förklaringen i ovan.
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 (%)

6

25

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

858 062 kr

17.7

24

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

x

Ja

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Utvärderaren är ännu inte klar. Sista anbudsdatumet är förlängt till den 11 oktober.
Därefter tar vi en ställning om hur vi går vidare i frågan.
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Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av
avvikelserna?

Under tiden ser vi till att dokumentera väl tills utvärderaren är på plats.
Sammanställning av aktiviteter
Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

3 september

Möte med Saco

3

4 september

Nationellt centrum för svenska
som andraspråk
Möte med Etablering
Södertörn
utbildning om hemsida

2

projekt globala affärer med
globala personer
Styrgruppsmöte

6

Information om projektet och
mentorskapsprogrammet i
samband med
hållbarhetsveckan
Planering inför en
arbetsmarknads/inspirationsdag
i oktober
Besök av tidningen Dagens
Samhälle. Samt planering inför
arbetsmarknadsdagen i oktober
Möte med personal på VLC

8

Information om projektet för
blivande projektdeltagarna

16

5 september
12
september
16
september
17
september
18
september

19
september
23
september
27
september
30
september

3
12

7

6

25
6
15
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Underskrift projektansvarig, 2013-10-04

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
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

