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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 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?
Vi har fått in 3 offerter angående uppdraget inom mentorskapsprogram. Vi har valt
att anlita KeyCom AB med hänsyn till ”den ekonomiskt mest fördelaktiga offerten”.
Utöver detta erbjuder KeyCom AB en kunskapsöverföring samt material för upplägg
till liknande mentorsprogram enligt offert utan extra kostnad till projektet. Då kan vi
genomföra liknande mentorsprogram i framtiden utan att behöva köpa liknande
tjänster på nytt.
Kostnaderna för mentorskapsprogrammet finansiseras helt av Botkyrka kommun.
Programmet startas i januari och pågå till och med juni 2014.
Vi har valt att tänka på kvalité i första mentorskapsomgången. Därför har vi valt att
matcha endast 15 par.
Möten med externa aktörer kring samverkan:
Den 25 oktober har vi haft ett möte med Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem då vi
träffade 6 handläggare från ”Nyanländarteamet”. Vi berättade för handläggarna hur
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vi skulle kunna samarbeta för att kunna erbjuda samordnade aktiviteter för
projektdeltagarna. Alla var väldigt positiva till samarbetet. Vi har bokat in ett möte
till den 7 november då 2 handläggare besöker projektet och berättar för deltagarna
om hur vi tänker kring samarbete. Då det är ett bra tillfälle att lyssna på deltagarnas
synpunkter och tankar kring samarbetet. Därefter ska vi ta fram en avsiktsförklaring
som skrivs under både av AF och projektet. Denna avsiktsförklaring kommer att
redovisas senare för ESF och ligga till grund för samarbetet mellan projektet och AF.
Rekryteringsevent för ingenjörer, Munchen bryggeriet 9 oktober 2013.
Projektet Nationell Matchning ordnade en rekryteringsevent för ingenjörer då vi
också blev inbjudna. Tillsammans med 4 ingenjörer besökte i rekryteringseventet då
ingenjörerna fick möjlighet att träffa olika arbetsgivare och även intervjuträna.
Intervjuträning för projektdeltagarna 11 oktober 2013.
Den 23 oktober kommer vi att ha en temadag i verksamheten då projektdeltagarna
kommer att få intervjuträna med olika rekryterar. Inför detta har vi genomfört olika
intervjuträningar.
Den 21 oktober 2013 fick vi besök av vår handläggare, Alma Husovic i projektet. Vi
gjorde en avstämning i projektet. Vi prata kring lägesrapporter och olika
rapportering.
Temadag ”jobb” den 23 oktober 2013.
Det var en lyckad temadag. Vi bjöd in olika grupper i verksamheten till en heldag där
deltagarna erbjöds möjlighet till vägledning, intervjuträning, CV-granskning samt
inspirationsföreläsningar.
Imran Ahmed berättade om att vara företagare, Maria Svanberg om rekrytering.
Arbetsförmedlingen och SACO berättade om läget på arbetsmarknaden och
potentiella framtidsyrken och studier. På plats fanns också utställare som LO,
Yrkesakademien, Röda korset och Unionen. Intresset för dagen var jättestort och
innehållet uppskattat. Många passade på att få svar på sina frågor om framtida
jobbmöjligheter.
Studiebesök och goda förebilder den 24 oktober 2013.
Den 24 oktober ordnade vi tillsammans med Korta Vägen på Stockholms universitet
en gemensam nätverksaktiviter för våra deltagare. Vi bjöd också in olika goda
förebilder som fick berätta om sina resor till ett arbete.
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Evan Al-Badry lärare i matte och fysik berättade om sin väg mot lärare via ULVprojektet och Anna Mikayelyan presenterade sin väg till en praktikplats på Arla.
Därefter har vi bildat små yrkesgrupper då deltagarna från AcadEMic POWER och
Korta Vägen fick chansen att prata med varandra samt passade på att utbyta
erfarenheter.
Den 31 oktober besökte vi Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för möjligheter till
samarbete för teknisktutbildade i projektet. KTH representeras av Yvonne BångWahlbäck samt Aino Collmar i referensgruppen. Vi hade ett trevligt möte och
kommer att kunna samverka kring teknisktutbildade i projektet i form av korta
uppföljningar och informationsutbyte. Därmed blir det inget större samarbete då
KTH är redan i ett samarbete med Stockholms stad men kommer att lyfta frågan i
ledningen för deras samarbete.

Hur har aktiviteterna riktats mot integrationsfondens målgrupp
(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?
I oktober månad har vi haft mer fokus på arbete/framtid inom våra aktiviteter. Varje
projektdeltagare ska ha klart för sig om vilka mål de sätter för sig själva för att få ett
jobb som motsvarar deras yrkesbakgrund.
Flesta av projektdeltagarna som avslutar söker sig vidare till Korta Vägen, SFX och
vuxenutbildning för att bli ännu starkare i svenska. Därför erbjöd vi ett nivåtest i
svenska för några av projektdeltagarna. Alla som skrev provet söker sig till minst
kurs sva 1 som är en gymnasialkurs i svenska. Då fick de hoppa över kursen sva
grund som ligger före sva 1 och tjänade minst 6 månader.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Att ta fram ett förfrågningsunderlag för uppdrag inom mentorskap har tagit tid men
att få in offerter gick smidigt. I november kommer vi att skriva ett avtal med
KeyCom AB.
Vi har valt att tänka på kvalité i första mentorskapsomgången. Därför har vi valt att
matcha endast 15 par. Vi har fått in 33 mentorsanmälningar. Alla mentorer som har
gjort en intresseanmälan har en akademisk bakgrund. Matchningen har vi redan satt
igång.

4(7)

Den 25 oktober 2013. Föreläsning om ”Identitet, etnicitet och mångkultur”
Föreläsare: Oraib Qamhawi på ULV-projektet på Stockholms universitet
6 projektdeltagare fick lyssna på en föreläsning på SU som vänder sig till deltagarana
inom ULV-projektet. Utifrån vårt samarbete med ULV kan deltagarana inom
projektet lyssna på olika föreläsningar på ULV. Det kommer att ske ungefär 1
föreläsning/månad.
Det särskilda kravet på projektet om samarbete med Arbetsförmedlingen går framåt.
Vi har träffat Nyanländarteamet på AF i Botkyrka/Salem och de är positiv inställda
till samarbetet. Vår förhoppning är att en ansiktsförklaring skrivs under till nästa
styrgruppsmöte som är den 19 november 2013.
Just nu har vi valt att avvakta med frågan om utvärderaren. Med anledning att snart
är det jul och om vi väljer att gå ut med en ny upphandlingsunderlag är det bättre att
göra det i samband med årsskiftet. Vi har också samtalat om detta med vår
handläggare i samband med besöket.
Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)
Vi kommer att göra utvärderingar och uppdateringar i våra aktiviteter i samband med
kursavslut i november i samråd med projektdeltagarna.
Från och med den 18 november kommer vi att ha kontinuerligt intag i projektet då
det ger större möjlighet för målgruppen att börja i projektet snabbare.
Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Ja, projektet ligger i fas med måluppfyllelse förutom frågan om utvärderaren.
2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.
En utvärderare har inte anlitats än men projektet ser till att allt dokumenteras väl
under denna tid.
Hur ligger projektet till ekonomiskt? Fyll i tabellen nedan.

5(7)

Total projekttid i

Antal genomförda månader tom

Genomförda månader i procent av

antal månader

denna ansökan om utbetalning

totalt antal månader (%)

7

29

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

1 032 662 kr

21.3

24

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

x

Ja

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Utvärderaren är ännu inte klar. Vi avvaktar med att gå vidare i frågan till i början av
2014.

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

4 oktober
8 oktober
9 oktober

11 oktober

Besök från ESF ang intern
revision
Uppföljning av globala affärer
projektet
Munchen bryggeriet.
Rekryteringsevent för
ingenjörer.
Intervjuträning med
projektdeltagarna

3
5
5

19
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21 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
29 oktober
29 oktober
31 oktober

Kontaktbesök av handläggare
från ESF
temadag jobb i verksamheten
studiebesök till korta vägen. Vi
bjöd också in goda förebilder.
Möte på Arbetsförmedlingen.
Auskultation på SU
Nivåtest i svenska för
projektdeltagarna.
Möte med ekonomiansvariga i
förvaltningen
Möte på KTH kring samarbete

2
32 (från
projektet)
25
8
6
5
8
3

Underskrift projektansvarig, 2013-11-08

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

