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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 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?
I augusti har ett nytt upplägg för samarbete med AF har tagits fram där
projektdeltagarna registrerar sig på AFs hemsida. Personalen på AcP arbetar med
deltagarnas ambitioner, erfarenheter utifrån ”mina sidor ” på AFs hemsida så att detta
blir som ett levande dokument som utvecklas. Samtidigt skapar deltagarna en
meritportfölj vilket underlättar handläggarnas arbete när deltagarna gör ett besök till
AF. Samtidigt som deltagarna fyller ”mina sidor” med uppgifter ser de antal
matchade arbeten runt om i Sverige.
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När deltagarna är mot slutet av sin utbildning och har goda kunskaper i svenska, sina
kompetensområden samt har en meritportfölj sker inskrivningen via ”mina sidor”
och deltagaren aktiverar sig genom ett besök till AF. Projektdeltagaren tar med sig
sitt beslut om uppehållstillstånd/uppehållsrätt från Migrationsverket för att klargöra
för AF om vilka aktiviteter/åtgärder/insatser den är berättigad till samt eventuella
utlåtanden från Universitets- och högskolerådet.
Under tiden gör AF besök till projektet och berättar om olika möjligheter för
deltagarna.
En ny medarbetare Petra Sikström tillträdde i sin tjänst från och med augusti då en
annan medarbetare, Lobna Banian har tagit föräldraledighet.
11-13 augusti har kompendiet som delas ut till projektdeltagarna har utvecklats där
alla aktiviteter för 18 veckor står med i kompendiet. Nu sitter metoden och vi i
projektet kommer att ha mer fokus på att utveckla våra aktiviteter under hösten.
Den 13 augusti gjorde vi ett nytt intag i projektet med 25 nya akademiker. Deltagarna
har introducerats i projektets arbetssätt.
19 augusti träffade vi representanter från konsultföretaget PA Consultning som har
drygt 60 konsulter. De kommer att erbjuda intervjuträningar till våra akademiker
under hösten med start den 30/9. Varje månad kommer 7-8 projektdeltagare att
erbjudas en intervjuträning på svenska i 60 minuter. Varav 40 min intervjuträning
och 20 minuter återkoppling. Detta gör Pa Consulting helt kostnadsfritt.
Den 21 augusti fick vi ett verksamhetsbesök av kommunalrådet Jill Melinder (S) som
tyckte att vi gör ett fantastiskt arbete. Vi har pratat om projektaktiviteterna samt
implementering av projektet. I nästa styrgruppsmöte i september kommer ett
implementeringsförslag att presenteras.
21 och 22 augusti har adepter och mentorer utbildtas inom mentorskapsprogrammet.
Programmet har kickats igång med 27 par.
En medarbetare från Arbets-och kompetenscenter (AKC) deltar i mentorsupplägget
för att i framtiden kunna ta arbetssättet i verksamheten.
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Den 26 augusti har projektledaren och utvärderaren sammankallats till ett
uppföljningsmöte på ESF. Vi presenterade olika resultat för Alma Husovic som är
handläggare för projektet.
28 augusti fick vi ett besök från Norge då 2 kommuner (Bömlo och Arendal) ville
titta på våra projektaktiviteter samt deltog i kick-offen. Ena kommunen, Arendal var
tvungen att ställa in besöket pga lärarstrejken i Norge. De kommer att göra ett nytt
besök i november istället.
Utvärderaren bildade en fokusgrupp av deltatagarna i projektet och hade sitt första
möte den 29 augusti. Utvärderaren kommer att ha kontinuerliga träffar med denna
grupp.

Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?
- Deltagarna har spelat in sina första dialoger utifrån tema intresse.
- Genomgång av samtalsstrukturer. Vikten av att ställa frågor
- Relationsbyggande övningar i gruppen för bättre gruppdynamik.
- Deltagarna har också arbetat med att formulera sina mål.
-Fokusgrupper.
-Samarbete med Pa Consulting kring intervjuer.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Augusti månad har varit väldigt innehållsrikt där vi bland annat startat ett
mentorskapsprogram, nytt intag i projektet och inledde samarbete med näringsliv.

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

I samband med intagningen har vi varit tydliga med syftet och förväntningarna i
projektet för deltagarna och följt upp detta med hjälp av fokusgrupper.
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Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Projektet går enligt planen dock måste vi ha en diskussion med handläggaren på ESF
kring samhällsorientering.
2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.

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

17

70

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

3 108 370 kr

64

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

6 augusti

Implementeringsmöte på Arbets-och

3

kompetenscenter
8 augusti

Uppföljning med AF

3

11-12 augusti

Planeringsdagar

4

13 augusti

Terminstart med 23 nya deltagare

27

19 augusti

Möte med Pa Consulting

4

20 augusti

Planering för mentorskap

3

21 augusti

28

22 augusti

Besök av kommunalråd samt
adeptutbildning
Mentorsutbildning

26 augusti

Möte på ESF

3

28 augusti

Studiebesök från Norge

16

29 augusti

Kick-off för mentorskapsprogrammet

60

29 augusti

Fokusgrupp ledd av utvärderaren

7

Underskrift projektansvarig, 2014-09-12

Serdar Korkmaz, projektledare

20
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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

