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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): december
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 1 december gjorde vi ett besök till Mångkulturellt centrums öppna verkstad
tillsammans med deltagarna och träffade en bildpedagog och deltagarna fick jobba
med sina slutpresentationer då vi kommer att använda stop-motion tekniken och
delvis animering.
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Den 15 december fick vi låna hörsalen på Mångkulturellt centrum och genomförde
en presentationskväll där deltagarna i projektet fick visa upp sina projektarbeten i
form av digitala berättelser. Presentationerna var 2-3 minuterlånga och innehöll
stillbild, rörligbild, mål och syfte. Presentationerna var deltagarnas slutarbete i
projektet innehöll information om deltagarnas formella och informella kompetenser
som kan användas i samband med arbetssökning. Den här gruppen som vi kallade
för Academic Power 4 är den grupp som har fått alla projektaktiviteter till fullo med
ett bra upplägg. Gruppen kommer också att få mentorer med start i februari 2015. Vi
i projektgruppen går in i slutfasen i vårt arbete från och med januari 2015.

En ansökan om omfördelning skickades till ESF som huvudsakligen handlar om att
flytta budgeten för samhällsorientering till att öka budgeten för avslutningskonferens
och att skapa en digitalplattform för spridning av deltagarberättelser.

Den 11 december erbjöd vi ett nivåtest i svenska för deltagarna på grundläggandeoch gymnasialnivå. Endast 1 av deltagarna har hamnat på svenska som andraspråk
(sva) grundläggande (motsvarande högstadiet) och resten gruppen på svenska som
andraspråk (sva)1 (motsvarande gymnasiet). Sva 3 ger grundläggande behörighet för
högskolestudier.

Och den 12 december hade vi en festlig avslutning i gruppen i verksamheten.

På eftermiddagen den 5/12 samlade hela förvaltningen till ett konvent på Xenter på
temat Corporate Social Responsibility. Där fick vi på Academic Power prata om vårt
CSR-arbete i projektet och olika samarbete med bland annat Rotary och PA
Consulting. Vi fick mycket bra respons!

Den 17 december träffade vi arbetsmarknadsministerns statssekreterare Erik Nilsson
tillsammans med Korta Vägen, KTH (sfinx) och Nacka kommun (Välfärd Nacka)
och presenterade våra verksamheter samt pratade om samordning av resurser och
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insatser som finns idag kring utländska akademiker. Statssekreteraren kände till
Academic Power med tanke på hans bakgrund i Botkyrka kommun. Han vill gärna
följa upp utvecklingen av våra verksamheter under våren. Och den politiska
situationen i Sverige kunde sätta käpp på hjulen påpekade han.

Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?
-Planering av mentorskapsprogram.
-Presentationskväll kring digitala berättelser.
-Kursavslut och nivåtester i svenska.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Academic Power 4 är den grupp som har fått alla projektaktiviteter till fullo med ett
bra upplägg. Gruppen kommer också att få mentorer med start i februari 2015. Vi i
projektgruppen känner att metoden kring arbetssättet sitter nu bra.

Förvaltningen har nu utsett Christina Grefveberg som är verksamhetsutvecklare till
att undersöka möjligheten för projektets implementering inom olika verksamheter i
förvaltningen. Samtidigt har vi anlitat en ny utvärderare som heter David Gunnarsson
som kommer från etnologiska institutionen på Stockholms universitet och ska ha
huvuduppdrag att skriva en utvärderingsrapport.

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

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
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Rekrytering av en ny utvärderare är klar och en ansökan om omfördelning i budgeten
har skickats till ESF.

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

21

87

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

3 736 771 kr

77

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?

En ansökan om omfördelning i budgeten har skickats till ESF.
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Sammanställning av aktiviteter

Datum

Aktivitet/utbildning/möte

Om deltagare
finns, ange
antal

1 december

Mångkulturellt centrum

25

5 december

Avux-konvent

250

11 december

Nivåtest i svenska

20

12 december

Kursavslutning

25

15 december

Visning av deltagarpresentationer

50

17 december

Möte med statssekreteraren Erik
Nilsson

7

Underskrift projektansvarig, 2015-01-15

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

