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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari
2014
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?
Den 6 februari genomförde vi en mingelövning med projektdeltagarna i samarbete
med kommunens vägledningscenter (VLC). VLC kommer att vara mer delaktig i
vägledningsaktiviteter som är ett steg i implementering av vägledningsaktiviteterna.
Övningen gjordes inför ett nytt samarbete som inleds med Rotary Tumba den 13/2.
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6 februari: Ett tidigare ESF-projekt Matchning Södertörn (MS) fick nytt
projektmedel

för

att

titta

hur

deras

aktiviteter

har

implementerats

i

Södertörnskommuner. Vi fick besök av MS då de var intresserade av
mentorskapsprogrammet. Vi har tagit del av material från fadderprogrammet inom
MS i samband med framtagning av mentorsprogrammet.

Caroline Tovatt har tillträtt i sin tjänst som utvärderare. Caroline kommer att
genomföra en lärande- och processutvärdering.

Den 13 februari inledde vi ett nytt samarbete med Rotary Tumba. 4 klubbmedlemmar
med akademiskbakgrund har träffat projektdeltagarna och det har bildats 4 olika
diskussionsgrupper utifrån yrkesbakgrund och intresseområde. Mötet var ömsesidigt
givande. Deltagarna har fått träffa väldigt kompetenta personer och fick ställa sina
frågor om allt mellan himmel och jord. Ytterligare en träff genomfördes den 26
februari där temat var kultur. Denna gång fick deltagarna berätta om sina kulturer
och svarade på frågor från ”rotarianerna”. Vi kommer att fortsätta med dessa träffar
ungefär 1 gång var 3e vecka.

14 februari: I april kommer vi att genomföra en gemensam arbetsmarknadsdag
tillsammans med Korta Vägen och Nacka kommun. I denna omgång kommer vi att
genomföra detta i en mindre skala. Vi kommer att anlita en föreläsare som kommer
att berätta om arbetsrätt t.ex. känna till olika anställningsformer, kollektivavtal, vad
är rätt jobb? Finns det ett sådant? Var hittar man jobb? Vad kan jag själv göra som
deltagare? När jag får jobb - vad ska jag tänka på? Kollektivavtal, löner, jämställdhet
osv.

Däremot i hösten 2014 kommer vi att genomföra arbetsmarknadsdagen i en större
omfattning med rekryterare och intervjuer.
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14 februari: möte med Rotary Stockholm. Parallellt till samarbetet med Rotary
Tumba vill vi inleda ett nytt samarbete med Rotary Stockholm där flera klubbar är
inkopplade och är fortfarande yrkesaktiva. Vi tillsammans med vår förvaltningschef
och utvecklingsledare träffade vi representanter från klubben och berätta vår
förhoppning om att blanda in deras medlemmar i en ny omgång av
mentorskapsprogram som vi tänker starta i augusti. Vi har tagit fram ett förslag av
upplägg av ett mentorskapsprogram och lämna den till klubbrepresentanterna. Detta
för att försöka få in mer mentorsanmälningar och utifrån det öka antal matchade
mentorspar jämfört med mentorsprogrammet som pågår just nu med 14 par.

Oavsett vad kommer vi att starta upplysningar av mentorer i april för en ny omgång
av mentorskapsprogram. Dessutom fortsätter vi med vårt samarbete med Saco.

10-14 februari genomfördes andra parträffar inom mentorskapsprogrammet. Än så
länge rullar programmet på utan problem.

Den 17 februari fick vi en särskild sittning på Arbetsmarknadsdepartementet med
OECD-experter på fact finding mission. OECD gör en uppföljning av den
landrapport om arbetsmarknadsintegration av invandrare och barn till invandrare som
genomfördes av organisationen för 7-8 år sedan. Nu ville man ta del av Botkyrkas
erfarenheter och synpunkter.
En snabbt formerad delegation från Botkyrka levererade exempel på lokal effekt men
behovet av att växla upp lokal kunskap och klokskap till regional och nationell:
Serdar Korkmaz projektledare Academic Power, Linda Folke verksamhetsutvecklare
vägledningscenter, Andrej Andreewitch, biträdande rektor på S:t Botvidsgymnasiet
med ansvar för mottagningsenheten, Lasse Olson planeringschef och Ronnie Dahl
områdesutvecklare Hallunda/Norsborg och Helena Rojas, verksamhetschef för
demokrati, mänskliga rättigheter och interkulturell utveckling deltog i mötet.
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Experterna visade stort intresse för vårt arbetssätt inom projektet och framförallt
mentorskapsprogrammet.
Vi har bildat en projektledargrupp som består av projektledare för ACP, Korta Vägen
och Nationell matchning. Syftet är att hitta en närmare samarbetsform och synka våra
aktiviteter samtidigt lyfta våra aktiviteter inom regionen.

Den 20 februari fick vi besök av Arbetsförmedling då deltagarna fick ställa sina
frågor och fick tips och råd.
Den 25 februari hade vi ett styrgruppsmöte där fokus låg på roller och funktioner för
styrgruppsmedlemmarna i gruppen. Mötet hölls av vår utvärderare..
Den 26 och 27 februari genomförde utvärderaren intervjuer med arbetsgruppen samt
träffade en fokusgrupp med projektdeltagarna för att diskutera om
projektaktiviteterna.

Vi har skickat en förfrågan till Järfälla kommun om de kan vara en
jämförelsekommun i samband med utvärderingen. Vi har fått ihop et möte till den 24
mars.

I februari har deltagarna arbetat väldigt mycket med sina digitala berättelser inför
visningen den 6 mars på Mångkulturellt centrum. Det krävdes hårt arbete för att
korta ner alla texter och sammansatta dessa med bilder och till slut gör ett videklipp
på cirka 2 minuter.

Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

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

-Samtalsgrupper med Rotary Tumba.

5(8)

- Besök av Arbetsförmedlingen.
-Arbete med digitala berättelser . Deltagarna fick välja innehåll och forma sina
presentationer.
-Fokusgrupper.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Vi känner att vi har kommit en bit längre till att ett koncept som är hållbar och
innehållsrik. I mars kommer vi att ha planeringsdagar där vi kommer att planera
innehåll för omgång 3 dvs 3:e 15 veckors upplägget som ska avslutas i juni.

Vi har ännu inte hittat en rutin för ett samarbeta med centrum för
samhällsorientering.

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

Deltagarna har uttryckts sig öppet om att vårt arbetssätt inom storytelling och digitala
berättelser har stärkt deras självförtroende. I samband med bildandet av fokusgrupp
har vi också varit tydliga med att vi ville höra konstruktivkritik från dem när de
träffar utvärderaren.

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Förutom samhällsorientering ligger vi i fas med våra aktiviteter som beskrevs i
projektplanen.

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.
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Vi har ännu inte hittat en rutin för ett samarbeta med centrum för
samhällsorientering.

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 (%)

10

41.6

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

1 599 201 kr

33

24

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja

x

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

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

Sammanställning av aktiviteter

Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

6 februari

Möte matchning Södertörn,
mingelövning med deltagarna.

34

13 februari

Start av samarbete med Rotary Tumba

42

14 februari

Möte med korta vägen och nacka
kommun om en gemensam
arbetsmarknadsdag. Möte med Rotary

12
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Stockholm för ett mentorskapsprogram
10-14 feb

Parträff 1 inom mentorskap

28

17 februari

Möte med representanter från oecd

9

19 februari

Möte med nationell matchning
tillsammans med KV
besök av AF. Genomgång av
nyhetsbrev med kommunikatör
styrgruppsmöte

3

besök av Rotary Tumba.
Samtalsövningar. Samtal med
utvärderare i arbetsgruppen
Utvärderaren träffar en fokusgrupp

15

20 februari
25 februari
26 februari

27 februari

28

6

Underskrift projektansvarig, 2014-03-07

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

