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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?
1/9 gjorde lärarna i projektet ett studiebesök till vuxenutbildningen i Södertälje och
träffade ett arbetslag som också jobbar med akademiker för att byta erfarenheter,
tankar, idéer och berättade om vårt koncept. Detta väckte stort intresse och de
kommer att göra ett återbesök den 29/9.
Projektdeltagarna skapade konton på AF:s hemsida och började med att skriva sina
meritportföljer.
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Den 3/9 planerade vi innehåll för arbetsmarknadsdagen den 20 oktober som vi
kommer att ordna tillsammans med Korta Vägen vid Stockholms universitet samt
Välfärd i Nacka kommun.
Den 4/9 hade vi styrgruppsmöte med fokus på implementeringsförslaget av projektet.
Detta har presenterats för gruppen och fick bra respons. Efter några justeringar
kommer det att tas upp i förvaltningens ledningsgrupp i samband med
budgetplanering. Ett formellt beslut kommer att fattas senast i slutet av november.
Den 5/9 spelade projektdeltagarna in dialoger utifrån temat intresse och gjorde en
presentation den 12/9.
Den 12/9 gjorde deltagarna ytterligare en presentation om en mentor då syftet var att
berätta om en betydelsefull person i ens liv.
Den 15/9 inledde vi intervjuträningar med deltagarna då minst 1 gång/vecka går vi
igenom 3-4 vanliga intervjufrågor med deltagarna med hjälp av forumteater. Detta
inför intervjuövningar med PA Consulting.
18/9 gjorde deltagarna en presentation om ett viktigt val. Syfte med detta var att lyfta
fram viktiga beslut som deltagarna fattade i sina liv.
18/9 träffade vi en ungdomsgrupp som arbetar i Arbets-och komptenscenter i
kommunen som arbetar med ungdomsrelaterade frågor. En medarbetare från denna
grupp deltar också i mentorsupplägget för att i framtiden kunna ta arbetssättet i
verksamheten. Målet är att implementera mentorsupplägget på AKC och utvidga
målgruppen.
Den 19/9 fick vi besök från AF då Klaes Hallberg som också har mandat i
styrgruppen träffade projektdeltagarna och berätta om arbetsmarknaden i Stockholm
samt svarade på deltagarnasfrågor som de hade förberett sig på.
26/9 gjorde deltagarna presentationer om ett objekt som avslut för moment 1 i
utbildningen och fick feedback av Caroline Tovatt som är utvärderare i projektet. I
anslutning till detta satt vi i arbetsgruppen och utvärderade första momentet i
utbildningen.
Samma eftermiddag träffade vi konsulterna på företaget PA Consulting som kommer
att erbjuda intervjuträning till projektdeltagarna.
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29/9 inledde vi moment 2 i utbildningen. Projektarbetet för detta moment har
presenterats som är att samla in information om hur det är att arbeta i Sverige och i
”din” yrkeskår, information som sedan ska presenteras den 31 oktober. Syftet är att
skapa nya kontakter och nätverk på den svenska arbetsmarknaden.
Samma fick vi återbesök av kollegor från Södertälje som också har hälsat på
projektdeltagarna.
Den 30/9 har första intervjugruppen bestående av 7 projektdeltagare genomfört sin
intervjuträning på PA Consulting. Det har gått mycket bra och båda parterna var
nöjda. Deltagarna fick återkoppling till intervjuerna som vi dagen efter gick igenom
tillsammans.

Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?
- Deltagarna har presenterat sina dialoger utifrån tema intresse.
- Skapa konton på AF:s hemsida och börja skriva meritportfölj.
- Deltagarna gjorde presentationer om sina mentorer och senare om ett objekt.
- Vi har börjat träna på intervjufrågor med hjälp av forumteater.
- Besök från AF.
- Intervju samarbetet med PA Consulting har inletts.
Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Genomförandet av projektaktiviteterna fungerar bra. Planeringen av
arbetsmarknadsdagarna med rekrytering är nästan klar. Det går snabbare när vi
planerar detta tillsammans med andra aktörer än att göra allting själva.
Arbetsgruppen behöver stöd i dokumentation och det har vi tagit upp med
utvärderaren.
Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)

.
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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

18

75

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

3 145 270 kr

65

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja

x

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Budgeten för samhällsorientering har inte utnyttjats.
Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av
avvikelserna?

Eventuell omplacering av budget.
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Sammanställning av aktiviteter

Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

1 september

Studiebesök till Södertälje

10

3 september

Planering arbetsmarknadsdag

5

4 september

Styrgruppsmöte

8

5 september

Dialogpresentation

23

12 september

Deltagarpresentation

23

15 september

Inledning av intervjuträning

21

18 september

Möte med ungdomsgrupp

6

18 september

Deltagarpresentation

23

19 september

Besök från AF

25

26 september

Objekt presentation

21

26 september

Möte med PA Consulting

15

29 september

Inledning av moment 2

23

29 september

Studiebesök från Södertälje

10

30 september

Inledning av intervjusamarbetet med PA 15
Consulting

Underskrift projektansvarig, 2014-10-10

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

