
 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till 
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. 

Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

A.  Uppgifter om stödmottagare 

Namn och adress Journalnummer 

Projekt: Ungdomsparaply 

Leader Nedre Dalälven 
Kölnavägen 25 
810 21 Gysinge 

 

2009 2095 

E-postadress 

info@nedredalalven.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

Kia Olofsdotter 
Kölnavägen 25 
810 21 Gysinge 

 

Telefonnummer 

0291-213 14 

Mobiltelefonnummer 

070-344 96 80 

Faxnummer (även riktnummer) 

      

E-postadress 

kia@nedredalalven.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 

Från och med Till och med 

2009-02-19  2014-12-31 

  

Var genomfördes projektet? 

I hela Leader Nedre Dalälvens geografiska område 

 

Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

Projektet har haft två huvuddelar:  
1) miniprojekt för ungdomar och verksamhet som är direkt förknippad med dem  
2) stöd och rådgivning till ungdomsgrupper som planerar och genomför fullskaliga ungdomsprojekt.  
 
LAG:s ungdomsledamöter har varit aktiva med att sprida information om möjligheterna och även besökt genomförda 
ungdomsminiprojekt.  



D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

 

Personer eller grupper 

På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

Ungdomar mellan 15 och 27 år Genom ungdomsminiprojekt har ungdomar fått möjlighet att 

förverkliga sina egna idéer på hemmaplan. 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet 

I utvärderingsrapporten från Leader+ anges på sid. 44 bland annat följande erfarenheter från ungdomscheckarna:  

 

’Checkarna har gett många ringar på vattnet i form av nya samarbeten och stärkta ungdomar. Problemen med 
ungdomscheckarna har ofta varit att de unga flyttat på sig och att det därför varit svårt att hålla igång en långsiktig verksamhet. 
Problemen bestod också i att förstå och planera det ekonomiska, att redovisa sin ideella tid mm. Många av projekten uppger dock 
att de inte haft några hinder eller problem i sina projekt. 

 

Många anser att deras projekt gjort stor nytta, att skillnaden är stor för de unga eftersom det nu ”finns något att göra”. 
Genomförandet av projektet ger ofta en känsla av styrka och oberoende, att man åstadkommit något. Projekten har också lett till 
samarbete mellan unga och vuxna, något som är viktigt för att en by ska utvecklas. Orden ”att få skapa tillsammans”, ”att göra 
roliga saker tillsammans” återkommer från våra ungdomscheckar som det mest positiva med deras projekt i efterhand.’ 

 

LAG har därför i sin Utvecklingsplan för Leader Nedre Dalälven 2008-2014 under D5 beskrivit ungdomsfokus och detta projekt är 
en del att uppfylla den. 
 

Många ungdomar på landsbygden upplever att det händer för lite där de bor och att de alltid måste ta sig till  

centralorterna för att hitta på något roligt. Ungdomar är kreativa, har idéer och önskemål på aktiviteter och  

investeringar som skulle göra landsbygden till en bättre plats för unga att växa upp i. Genom ungdomsminiprojekt ges ungdomar 
möjlighet att förverkliga sina egna idéer på hemmaplan.  

E.2.  Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) 
 

Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 

Om de representerat organisation, 
förening, företag eller myndighet 
ange i så fall vilken. 

Män 2 Verksamhetsledare/ordförande, ungdomscoach Leader Nedre Dalälven 

 
Kvinnor 2 Handläggare/verksamhetsledare, ungdomscoach Leader Nedre Dalälven 

E.3.  Hur har ni förankrat projektet? 

Projektet är direkt arbete utifrån Utvecklingsplan för Leader Nedre Dalälven 2008-2014 från avsnitt D.5.2 
Paraplyprojekt 

 

Inom Leader+ 2001-2007 arbetade Nedre Dalälven med ”Ungdomscheckar”, ett LAG-ägt projekt som fördelade mindre summor 
till unga som ville göra något för unga inom området. Detta visade sig vara mycket effektivt, den typen av projekt gav stor 
utdelning i resultat per investerad krona. 

 

Leader Nedre Dalälven avser arbeta med paraplyprojekt för unga. Unga definieras till ca 15-27 år där majoriteten av deltagarna 
och projektaktiva ska vara i åldern 15-27 år. Projekten bör ha en relativt kort projekttid och få god stöttning för redovisning och 
hantering av ekonomi från centralt håll. Ansökningshandlingarna ska vara enkla och god kontakt bör finnas mellan projekten och 
Leaderkansliet. 

 

Området har för avsikt att engagera unga som kan vara med i beslutsprocessen för sådana paraplyprojekt. Ett nätverk för aktiva 
unga inom området bör initieras. Paraplyprojekten, ungdomsgruppen och nätverket bör hållas ihop av ett större LAG-ägt 
ungdomsprojekt. 

Paraplyprojekten kommer att ha egna urvalskriterier och ansökningshandlingar. 

 

Målgrupp:  Unga ca 15-27 år 

 

Stödmottagare: Lokala utvecklingsgrupper, ideella föreningar, organisationer. 

E.4.  Vilka har ni samarbetat med? 



Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under 
projektet? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, vilka 

Alla kommuner inom Leader Nedre Dalälven, lokala utvecklingsgrupper, ideella föreningar och gymnasieskolor. 

   

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

      

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 

Tagit fram informationsmaterial och förenklade ansökningshandlingar, se bilaga 1. 
Över 20 st genomförda ungdomsminiprojekt och stöttning till tre större ungdomsprojekt.  
Många ungdomar har tagit del av information om möjligheterna med Leader bl.a. i samband med informationsinsatser på 
gymnasieskolor som ungdomscoacherna gjort. 

E.6.  Har något gått bättre än planerat? 

      

E.7.  Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? 

Eftersom ungdomar är rörliga och gärna försvinner från orten i samband med gymnasiet och andra studier är det svårt att få 
någon riktig kontinuitet i projekten. 

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet? 

a) nya mötesplatser för unga, 

 

b) ökad känsla av delaktighet för unga, där unga får vara med och påverka utvecklingen och verksamheten, 

 

c) ökat engagemang hos unga och hos vuxna vad gäller ungdomsfrågor, 

 

d) roligare ställen på landet för unga, 

 

e) nya generationsöverskridande samarbeten, 

 

f) ökad känsla av identitet i samband med sin hembygd, samt 

 

h) nya nätverk 

F.2.  Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 
 

Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) 
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsak 

                        

F.3.  Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 



 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 

Funktionshindrade Nej        

Hållbar utveckling Nej       

Integration Nej       

Kompetenshöjning Nej       

Jämställdhet Ja Informationen och genomförande har riktat sig till både unga kvinnor/män  

Kvinnor Nej       

Miljö Nej       

Ungdomar Ja Hela projektet är helt riktat på ungdomsverksamhet. 

F.4.  Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 

Mätbara resultat   
Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv 

Antal nya företag   0       

Antal nya produkter               

Antal nya tjänster               

Antal nya tekniker               

Antal nya nätverk och mötesplatser               

Antal bevarade arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Antal nya arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Antal deltagare i utbildningar 

Män 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Totalt antal nya övernattningar per år               

Antal nya övernattningar för besökare från 
andra kommuner eller länder per år 

              

Totalt antal nya dagsbesökare per år               

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

              

G.  Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
 
 

Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

        

H.  Hur har ni spridit projektets resultat? 

Via hemsida och sociala medier. 

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra 

      

K.  Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet 
skapat 

      

L.  Bilagor 



 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material 

 som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 

 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter 

 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband 

 


