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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2015
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 7 januari 2015 genomförde vi ett nytt kursintag med 18 nya akademiker. Denna
grupp kommer att studera till maj 2015. Projektet kommer att avslutas i mars men
gruppen kommer att få studera tillsammans med en av projektmedarbetarna, Petra
Sikström till och med maj.

Samtidigt har vi haft olika sittningar med David Gunnarsson som kommer att
utvärdera projektet.
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Den 16 januari var vi bjudna på Jobbtorg Farsta i Stockholms stad som hade fått
kännedom om projektet och ville veta mer om detta. Vi träffade en arbetsgrupp med
blandad bakgrund och berättat om vårt arbetssätt med målgruppen.

Vi var också bjudna till sfi-centrum i Stockholms stad där all registrering till sfi i
kommunen sker. Vi har pratat för personalgruppen som arbetar med nivåplaceringar i
svenska samt vägledarna och berättade om vårt arbetssätt. Sfi-centrum är en viktig
plats där vi i framtiden kan få studeranden ifrån.

I januari arbetade vi också mycket med vägledning för deltagana och satte upp
individuella mål tillsammans med deltagarna. Vi har också börjat med att skriva CV.
Utöver detta har deltagarna gjort sin första presentation som handlade om en viktig
händelse i deras liv.

Den 29 januari hade vi årets första styrgruppsmöte på Näringslivscentret i Botkyrka
kommun då även utvärderaren var bjuden till. David berättade om har kommer att
lägga upp sitt arbete och en modell som går att implementera samt exportera. Det
arbetet är det svåraste i rapportskrivningen anser David. Rapporten kommer också att
ha fokus på vikten av sammansättningen av olika professioner bland personalen i
projektet och i det ingår också metodutvecklingen inom storytelling med hjälp av
digitalteknik och inte den traditionella språkundervisningen.
Christina Grefveberg som hade fått en samordnande roll i implementeringsarbetet av
ACP i uppdrag av ledningsgruppen i vår förvaltning berättade om att hon ser över
verksamhetstillhörigheten för ACP i förvaltningen och undersöka hur detta ska in i
AVUX och samtidigt kunna behålla den goda relationen till Näringsliv och
Arbetsförmedlingen. Detta gör hon internt med hjälp av intervjuer med olika
nyckelpersoner i förvaltningen. Därför menar Christina att utvärderingsrapporten har
en stor betydelse för implementering och hennes arbete.

På mötet pratade vi också om att vi fortfarande är i behov av fler mentorer för att
kunna starta upp ett program.
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Den 30 januari deltog vi i Rekryteringsbazaren i kulturhuset med deltagarna.
Samma dag hade vi avslutning för mentorskapsprogrammet omgång 2. Mentorer och
adepter var på plats och fick berätta om sina aktiviteter och lärdomar. Det glädjande
var att många hade kommit ut till arbete/praktik och att nästan alla skulle ha fortsatt
kontakt med varandra även efter programtiden. En mer detaljerad statistik och
resultat kommer vi att redovisa i lägesrapporten i februari då vi kommer att göra
uppföljningar på våra deltagare. Vår förvaltningschef Jan Strandbacke var också med
i avslutningen och betonade på vikten av korsbefruktning mellan olika verksamheter.
Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

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

-Nytt kursintag som fortsätter till maj 2015.
-Presentation om händelse.
-Rekryteringsbazar i Kulturhuset.
-Cv-kurs.
-Avslutning för mentorskapsprogrammet.

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Vi är nu i slutfasen av projektet och planerar innehåll och upplägg för
slutredovisning, utvärderingsrapport samt avslutningskonferens. Vid sidan av dessa
har vi också kunnat göra ett nytt intag och genomfört olika aktiviteter på ett bra sätt.

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

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?
Vår ansökan om omfördelning godkändes. Däremot förväntade vi oss att få detta
beslut före jul så vi kunde börja med att planera för att skapa en digitalplattform.
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Beslutet fick vi i slutet av januari och med tanke på att vi har så kort tid kvar i
projektet kommer vi inte att kunna utnyttja denna post.
2. Avvikelser från projektbeskrivningen

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

22

92

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

3 914 271 kr

81

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

7 januari

Terminstart/kursstart

18

15 januari

Möte med implementeringsansvarig

3

16 januari

Information på Jobbtorg Farsta

14

20 januari

Cv-kurs

21 januari

Information på sfi-centrum

13

30 januari

Presentation om en händelse

20

30 januari

Rekryteringsbazar i Kulturhuset

19

30 januari

Avslutning för mentorskapsprogrammet

35

Underskrift projektansvarig, 2015-02-13

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

