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Årets rapportering
• 7 leaderområden har rapporterat in projekt.
• Totalt rapporterades 8 projekt in varav ett projekt är en
förstudie utan deltagare.
• 90 deltagare rapporterades in – 50 män och 40 kvinnor
• Diskussioner med SCB om indikatorer
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Upplevelser av första
rapporteringen
• Kändes nytt och osäkert, men det gick ändå bra
• Mycket information fanns tillgängligt, om man bara hade tid att
läsa den
• Utbildningstillfället var bra för att se hur krypteringsprogrammet
fungerar, men man behövde ändå göra det själv för att riktigt
förstå
• Krypteringsprogrammet fungerade bra, men en del behövde
extrastöd av oss vid rapporteringstillfället
• Överlämningen mellan projektägare och leaderkontor fungerade
bra, man gjorde det på lite olika sätt
”Det var mycket lättare att rapportera socialfonden än vad jag trodde
att det skulle vara.”
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Resultat
• 90 deltagare har rapporterats in
– De flesta deltagare är mellan 25 och 54 år
– Majoriteten har en utländsk bakgrund
– Cirka 25 deltagare uppskattas ha någon form av funktionsnedsättning
– 53 har max en grundskoleutbildning, 13 deltagare har en
högskoleutbildning
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Resultat
• 82 av 90 deltagare var arbetslösa vid projektstart
– 34 deltagare i sysselsättning direkt efter projektslut
• 8 av 90 deltagare hade en anställning vid projektstart
– 7 kvinnor och 1 man
– 6 har fått någon form av förbättrad arbetsmarknadssituation
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Resultat
• 42 enkätsvar kom in under detta år
– 24 av dessa deltagare har kommit sysselsättning
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Förenklingar i Ladan
• Blanketten för samtycke är borttagen (då den inte behövs för
datainsamlingen i och med att vi har lagligt stöd)
• Olika informationsdokument har sammanställts till ett:
Socialfonden – från projektidé till slutrapportering
• De tre tidigare Wordfilerna som användes för kategorisering av projekt
har blivit en Excelfil istället.

• I excelfilen där man ska skriva in deltagarna har vi uppdaterat
fältinställningar så att det blir svårare att skriva fel
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Krypteringsprogram
• Varför ett krypteringsprogram?
– Känsliga uppgifter
– Hindra andra från att se uppgifterna
– E-mail ≈ vykort
– För att uppfylla säkerhetskrav måste en fil med personnummer krypteras
• Alternativa lösningar?
– Ansluta via säkra portar vilket är ännu svårare
– Andra krypteringsprogram  tester har inte resulterat i något som är
enklare
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Prognos vs. utfall
• Vi förstår att det är väldigt svårt att uppskatta vilka resultat man kommer
att uppnå! Exempel från landsbygdsfonden:
– 116 årsarbetskrafter blev 77
– 102 nya företag blev 22
• Förstudier har oftast inga deltagare och genererar ofta inga ”konkreta”
resultat.
• Be gärna den sökande motivera hur de når de olika prognosvärdena i
ansökan
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Tips och trix för att lyckas
• SAMLA IN PERSONNUMMER VID PROJEKTSTART!
 Ska man delta i ett socialfondsprojekt så är man skyldig att uppge
sitt personnummer för att möjliggöra uppföljning och utvärdering
• Vad är då en deltagare?
 En person som aktivt medverkar i ett projekt och får någon form
av utbildning, kompetensutveckling eller liknande.
 De individer som kommer i kontakt med och som kan dra nytta av
deltagarna är ej deltagare.
• Kika på krypteringsprogrammet innan det är dags att rapportera.
Steg-för-steg-manual finns på Ladan
Ni får gärna skicka ett testdokument till oss innan det är dags för
rapportering.
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Frågor?

Vi kommer uppdatera presentationen med de
frågor vi fick under presentationstillfället i
Båstad senare då vi väntar på besked från
andra experter.
Det går bra att höra av sig till oss för ytterligare
frågor:

sanna.sulander@jordbruksverket.se
tina.wallin@jordbruksverket.se
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