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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december
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?
December 2013 har varit en kort arbetsmånad pga. ledigheter.
Avsiktsförklaringen för samarbetet mellan AF och ACP har lagts till handlingar och
diarieförts.
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5 december 2013: Informationsträff för nya akademiker som registrerats till
vuxenutbildning. Till verksamheten har vi ett inflöde på ca 15 akademiker i samband
med varje intag som sker var 5 vecka. I dagsläge har vi 45 akademiker inskrivna i
projektet och vi har inte plats att ta in fler studerande då vi samtidigt ska utveckla ett
projekt. Därför har vi bestämt att placera nya akademikerna i samband med
registrering till ordinarie sfi och erbjuda dem vägledning samt bjuda in dem till olika
aktiviteter. Vi kommer att ha ett utflöde i mars och då kommer vi att ha ett större
intag i projektet. Detta har vi gjort i dialog med deltagarna.

6 december 2013: Genom ett möte i Huddinge kommun har vi kommit i kontakt med
Södertörns Högskola igen. Vi har träffat Lisa Öberg som är proprefekt i högskolan.
Det var ett förutsättningslöst möte kring diskussioner om möjligheten till samarbete
och vi kommer att fortsätta med våra diskussioner.

12 december 2013: Vi deltog i julminglet på Korta vägen samt i en föreläsning om
”psykologiska aspekter på svenskt arbetsliv”. Det var en givande föreläsning och
trevlig stämning i minglet.

18 december 2013: Terminavslutning i form av fika och mingel.

Vår ansökan om att flytta den utvärderarposten i budgeten till personalkostnader har
godkänts av ESF. Vi kommer att anställa en utvärderare from 1 februari som
kommer att genomföra en lärande/processutvärdering. Anställningen kommer att
ligga i förvaltningskontoret och vi kommer att garantera dennes autonomitet i
anställningskontraktet.
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Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?

12 december 2013: Tillsammans med projektdeltagarna har vi lyssnat på Johnny
Hellgren som är docent och universitetslektor på psykologiska institutionen på
Stockholms universitet. Han höll en föreläsning om ”psykologiska aspekter på
svenskt arbetsliv”. Vi tyckte att det var en väldigt intressant och givande föreläsning.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Beslutet om vår ansökan om att anställa en utvärderare har fattats väldigt fort av ESF
och det är vi tacksamma för. Då kan vi redan i februari 2014 få en utvärderare i
projektet.

Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)

Vi har fört en dialog med nya akademiker angående intagsstopet vi har i projektet. Vi
berättade för dem att vi gör detta för deras bästa. Då kommer vägledaren i projektet
följa upp dessa genom att erbjuda individuella samtal samt gruppvägledning.
Därefter kommer dem att flyttas i projektet from mars 2014.

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Projektet ligger i fas med måluppfyllelse förutom frågan om utvärderaren och den
kommer att anställas senast i februari 2014.
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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.

Total projekttid i

Antal genomförda månader tom

Genomförda månader i procent

antal månader

denna ansökan om utbetalning

av totalt antal månader (%)

8

33

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

1 220 562 kr

25.2

24

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

x

Ja

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

En utvärderare kommer att anställas from februari 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.
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Sammanställning av aktiviteter

Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

3 december

Möte med AF angående

2

avsiktsförklaring
5 december

Information om projektet för nya

19

akademiker
6 december

Möte med Södertörns högskola ang

2

samarbete
12 december

Julmingel och föreläsning på Korta

15

vägen på SU
13 december

Luciafirande

36

18 december

Terminavslutning

42

Underskrift projektansvarig, 2014-01-14

Serdar Korkmaz, projektledare
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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

