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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 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

2

april

deltog

vi

i

projektgruppen

till

”AKADEMIKERNAS

HÖGSKOLEPOLITISKA FORUM” som anordnades bland annat av Saco. Där
diskuterades bland annat kompetensförsörjning och etablering av utländska
akademiker i Sverige. Integrationsministern Erik Ullenhag var bland talarna.

Den 8 april hade vi styrgruppsmöte i projektet. Gruppen vill att centrum för
samhällsorientering kontaktas för att undersöka möjligheten till ett mer anpassat
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program för målgruppen med fokus på arbetsmarknad. Lisa Alm som är
verksamhetsutvecklare i förvaltningen ska undersöka detta.

Problemet som uppstod kring samarbetet med Arbetsförmedlingen lyftes i gruppen.
Detta beror i stor del på att Nyanländarteamet på AF som projektet skulle ha
samarbete kring inte existerar längre. Michaela Blume som är styrgruppsordförande
kommer att lyfta frågan hos Jan Strandbacke som är förvaltningschef. Med anledning
av att AF representanten Klaes Hallberg inte var närvarande på mötet kommer vi att
återkomma till denna fråga i nästa styrgruppsmöte.

Den 9 april fick vi besök av rotary medlemmar som träffade deltagarna i projektet
och diskuterade kring olika målsättningar.

Den 10 april har vi träffat Saco för att diskutera kring det fortsatta samarbetet inom
mentorskapsprogrammet. Både parterna vill ha ett fortsatt samarbete men projektet
kommer även att kontakta aktörer inom civilsamhället framförallt olika Rotary
klubbar i Stockholm för att hitta fler mentorer.

Den 16 april har vi genomfört en pedagogisk reflektionsgrupp där vi bjöd in
lärarkollegor inom vuxenutbildning och presenterade våra projektaktiviteter inom
svenskundervisning och vårt arbetssätt. Intresset var stort och vi fick bra respons från
kollegorna. Från och med hösten kommer vi att erbjuda handledning för kollegor i
verksamheten kring storytelling i deras grupper.

Den

24

april

genomförde

vi

tillsammans

med

Korta

Vägen

och

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ett samarrangemang inom arbetsrätt för våra
deltagare i Dieselverkstaden i Nacka. Då höll Per-Olof Persson som är
förbundsjurist/ombudsman på JUSEK en föreläsning om arbetsrätt i Sverige utifrån
boken Arbetsrätt för anställda som vi delade ut till deltagarna på plats. Vi gjorde
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också olika gruppövningar och avslutade arrangemanget med en gemensam lunch.
Saco och Sveriges ingenjörer fick ställa ut i sammanhanget.

Den 28 april har vi haft en avstämning kring personal i projektet i höst då Lobna
Banian som är studievägledare i projektet går i mammaledighet. Då bestämde vi att
Dawood Neusser ersätter Lobna och Petra Sikström som arbetade med målgruppen i
pilotprojektet ”Akademikerspåret” kommer in i projektet från och med augusti som
lärare på 50%.

Det första enkätutskicket gjordes till projektdeltagarna som avslutade sin utbildning i
november. Svarsfrekvensen var låg och detta ska kompletteras med telefonintervju i
maj. En sammanställning kommer att göras i slutet av maj.

Vi har rundat av det första momentet i projektet med den nya deltagargruppen. Syftet
med momentet var att undersöka de informella kompetenser som deltagarna har
genom presentationer i varje vecka. Vi känner att detta har ökat gruppdynamiken och
att deltagarna ser varandra som stöd i deras fortsatta yrkesliv i Sverige än
konkurrenter.

Artikeln om projektet i tidningen Södra Sidan har publicerats den 5 april. Projektet
fick 2 hela sidor i tidningen och vi fick väldigt bra respons från omvärlden.

Den 29 april har vi haft en hälsodag i verksamheten med olika föreläsningar och
aktiviteter för deltagarna.
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Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

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

-Samarrangemanget inom arbetsrätt .
-Presentationer med fokus på informella kompetenser.
-Utskick av uppföljningsenkät
-Hälsodagen i verksamheten.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Att samordna ett samarrangemang med andra aktörer som arbetar med samma
målgrupp har fungerat väl. Vi vill göra detta i höst i en större omfattning där även
arbetsgivarna bjuds in.

Arbetsförmedlingens omorganisering påverkar samarbetet med myndigheten där vi
syftar till att kunna erbjuda mer samordnade aktiviteter. Nu lyfts frågan på
förvaltningsnivå och om det inte hjälper kommer vi att lyfta den på politiskt nivå i
kommunen.

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

En tydlig introduktion i programmet gör att deltagarna får en mycket bättre
kännedom om projektet och dess innehåll. För olika presentationer ger vi verktygen
för deltagarna och att de själva arbetar med innehållet med vårt stöd.
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Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Lisa Alm i förvaltningen fick i uppdrag att undersöka med centrum för
samhällsorientering för möjligheten till ett mer anpassat program för målgruppen
med fokus på arbetsmarknad.
2. Avvikelser från projektbeskrivningen

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

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 (%)

24

13

54

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

1 978 947 kr

40.8

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?
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Sammanställning av aktiviteter

Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

2 april

Akademikernas Högskolepolitiska

4

Forum (Saco)
8 april

Styrgruppsmöte

7

9 april

Rotary, pratgrupper

18

10 april

3

16 april

Möte med Saco kring fortsatt samarbete
inom mentorskap
Pedagogisk reflektionsgrupp

24 april

Arbetsmarknadsdag i Nacka

45

28 april

Avstämning kring personal i höst

5

29 april

Hälsodag i verksamheten

Hela

16

verksamheten

Underskrift projektansvarig, 2014-06-24

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

