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INLEDNING 
 
Riktlinjerna du håller i din hand är framtagna för att hjälpa dig i ditt arbete med 
projekthantering. Materialet är främst inriktat mot hantering av EU-projekt, men kan med 
fördel användas för att skapa kontroll över alla typer av projekt som genomförs i kommunal 
regi.  
 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen gav den kommunala sektorn möjlighet att, som 
aktiv aktör, delta i projekt som delfinansieras av EU. En resultatrik och aktiv 
projektverksamhet, oavsett om det gäller EU-projekt eller ”vanliga” projekt, innebär en 
verksamhet som kompletterar och berikar organisationens dagliga arbete. Det är ett arbete 
som borde ligga i varje kommuns intresse.  Väl genomförda projekt ger mervärden i form av 
en mer resultatrik verksamhet, ökade yrkesmässiga färdigheter, ökad arbetsmotivation och 
i många fall förstärkta internationella samarbeten och nätverk. 
 
Utgångspunkten för utarbetandet av anvisningar för projektverksamheten är att projekten 
behövs, men att man i organisationen måste skapa goda förutsättningar som sporrar en 
framgångsrik projektverksamhet. Ur en kommuns synvinkel är ett projekt inget 
självändamål utan ett redskap där man försöker nå ett positivt slutresultat som på ett eller 
annat sätt gynnar kommunen och kommuninvånarna.  
 
De skapade förutsättningarna ska stödja projektet under hela dess livscykel, från 
uppkomsten till förverkligandet och användningen av resultaten. Den egentliga kärnan för 
framgång i sin projektverksamhet ligger i projektets innehåll. Då är det viktigt att se till de 
kvalitativa och tekniska förutsättningarna för framgång, bl.a. vad gäller ansökningsteknik, 
formsaker och informations- och marknadsföringsfaktorer. 
 
EU-projektverksamhet bygger på principen om god praxis (best practices). Detta är en av de 
centrala målen för EU:s projektverksamhet som helhet och tanken med EU-stödet är att 
skapa nya modeller för att lösa kända problem för att därigenom förbättra för EU:s 
medborgare. 
 

HANTERING INOM FÖRVALTNINGEN 

 
Ansvaret för beredningen, planeringen och genomförandet av alla former av projekt 
ligger på nämnderna och deras förvaltningar/enheter. Utsedd myndighet eller inrättning 
ansvarar för att projektet förs vidare till behandling i rätt beslutsfattande organ. Man 
ansvarar även för att aktuell information om åtgärder som är under planering i aktuella eller 
gällande EU-projekt återrapporteras till förvaltningen/myndigheten. Om det är fråga om ett 
gemensamt större projekt för flera olika förvaltningar bör ärendet föras till 
kommunstyrelsen för beslut. Varje resultatområde beslutar själv om hur mycket de satsar 
på projekt och EU-frågor. 
 
Varje förvaltning ansvarar även för att projekthandlingarna hanteras utifrån aktuella 
riktlinjer och de riktlinjer som gäller för samtliga handlingar inom kommunen. Mer 
information hittar du i ”Arkivhandboken” och i den del av dokumenthanteringsplanen som 
berör projekt.  
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1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 

  
Företag och andra typer av organisationer väljer att i allt större utsträckning organisera hela 
eller delar av sin verksamhet som projekt. Att arbeta i projekt som organisationsform är 
något som alla kommer att stöta på förr eller senare. Ordet projekt kommer av latinets 
”projicere” och betydde från början en plan för ett mer ”omfattande företag” – något man 
företar sig. Projektet var alltså egentligen själva planen för det man skulle göra. Sedan 
mitten av 1900-talet har ordets innebörd ändrats så att det också täcker det praktiska 
arbetet som man planerat.  
Att arbeta i projekt är alltså egentligen ingenting nytt. Projekt har planerats och genomförts 
så länge det har funnits civilisationer. Varje gång en byggnad skulle byggas eller när en väg 
skulle anläggas var man tvungen att planera, att hitta resurser, genomföra och slutligen 
följa upp de aktiviteter som till slut ledde till att man uppnådde projektets mål.  
Efterhand insåg man att tekniker för resursförsörjning, riskbedömning, tidsplanering, med 
mera var något som var användbart oavsett om man skulle bygga en bro, sätta stora 
mängder potatis eller förändra ett företags organisation. Dessa tidiga idéer var de som 
stakade ut vägen för det vi idag kallar ”modern projektledning”. 
En god planering gör att genomförandet blir lättare och innehåller färre överraskningar. 
Projekt kan utifrån sett verka väldigt olika, men om man studerar hur projekten planeras, 
förses med personella och materiella resurser, genomförs och följs kommer man att 
förvånas över hur stora likheter det finns dem emellan. 
Projekt förkommer på alla nivåer i en organisation. Ett projekt kan beröra en enskild person 
eller tusentals människor. Ett projekt kan vara i ett par dagar eller ett par år. Det kan 
innefatta en enskild avdelning på ett företag eller flera avdelningar från flera olika företag. 
Ett projekt kan till exempel vara att en grupp från ett företags ordinarie verksamhet sätts 
samman för att samarbeta kring något som inte ingår i företagets normala verksamhet. 
Om man läser böcker om projektledning har alla författare sin egen definition av vad ett 
projekt är. De flesta har dock följande punkter gemensamt: 

 Ett projekt är en tillfällig aktivitet (till exempel ett uppdrag av engångskaraktär) som 
genomförs för att nå ett klart definierat mål. 

 Ett projekt är tydligt avgränsat till resultat (vad skall vara gjort?), färdigpunkt (när 
ska det vara klart?) och kostnad (hur mycket får det kosta?). 

 Ett projekt har en planering för tider och kostnader för mänskliga och materiella 
resurser. 

 Det finns en temporär projektorganisation där deltagarna har klart definierade 
arbetsuppgifter och ansvar som upplöses när projektet har avslutats. 

 Projektets planering, genomförande och uppföljning leds av en projektledare. 
 

Fördelar med att arbeta i projektform är att man kan 
 

 skapa uppmärksamhet och fokus kring det man ska åstadkomma i projektet 

 ökar tydligheten kring vad som ska göras och hur det ska göras 

 samla kompetenser från olika enheter inom organisationen 

 använda speciella former för ledning och styrning. 
 

EU-PROJEKT 

 
Ett EU-projekt är vanligtvis ett av EU delvis finansierat projekt där man strävar efter att 
uppnå EU:s fastslagna principer. Målet är att förbättra den nuvarande situationen, skapa en 
ny handlingsmodell samt att öka samarbetet och kunskapen inom och mellan EU:s 
medlemsstater. Du och din förvaltning kan delta i ett projekt antingen som ledare för hela 
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projektet, vilket innebär att man planerar projektet och skaffar lämpliga samarbetsparter, 
eller som part i ett större, gemensamt projekt. 
 
Vimmerby kommun kan få EU-finansiering genom att delta i gemenskapsinitiativ antingen 
genom av EU-kommissionen fastställda program, via strukturfonderna eller via innovativa 
program och pilotprojekt. EU-projekt kan enkelt uttryckt indelas i två kategorier. Antingen 
är de finansierade via de så kallade strukturfonderna (för närvarande Regionala 
utvecklingsfonden, Socialfonden, Jordbruksfonden och Fiskerifonden) eller så finansieras de 
via sektorsfonderna (övriga fonder).  
 
Eftersom EU-projekt omfattas av andra gallringfrister än de som är ”normala” för 
kommunen är det lämpligt att man håller samman EU-projektets handlingar. Innan 
projektstart ska man även noggrant kontrollera den aktuella fondens regler och 
instruktioner. Där står vilken dokumentation som ska finnas och hur länge den ska bevaras.  
 
EU-finansiering måste antingen beviljas via en nationell myndighet, direkt från staten eller 
från EU-organisationen innan det kan räknas som ett EU-projekt. 
 

EU-PROJEKTENS INDELNING 

 
Eget projekt 
För den här typen av projekt ansvarar en eller flera förvaltningar/organ inom kommunens 
organisation. Någon av dem har ett ledar- och koordineringsansvar för projektet. Vimmerby 
kommun är, uttryckt på EU-språk, en så kallad koordinator. 
 
Samarbetsprojekt 
För genomförande av ett samarbetsprojekt ansvarar ett eller flera organ inom kommunen 
tillsammans med en utomstående part. Den utomstående parten kan vara en instans 
antingen i Sverige eller utomlands. I detta fall har Vimmerby ledar- och 
koordineringsansvaret. 
 
Partnerskapsprojekt 
I fråga om partnerskapsprojekt ingå en eller flera förvaltningar/sektorer inom kommunens 
organisation, men också andra parter utanför kommunens organisation. Den största 
skillnaden i förhållande till samarbetsprojekten är att ledar- och koordinationsansvaret för 
projektet ligger på någon annan part än kommunen. Projektets parter kan komma överens 
om gemensamt ansvar för projektet, vilket innebär att om någon part inte kan sköta sin 
andel övergår ansvaret till de kvarvarande parterna. Kommunen har vid 
partnerskapsprojekt enbart rollen som part. 
 
Finansieringsprojekt 
I ett finansieringsprojekt fungerar Vimmerby kommun endast som delfinansiär i projektet. 
För genomförandet av finansieringsprojektet svarar någon annan part, till exempel någon 
part från privat sektor. Projektet måste ha allmännyttig betydelse. 
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2. BEREDNING AV PROJEKTET OCH ANSÖKNINGSPROCESSEN 
 
Beredningen och ansökan i ett EU-projekt sker inom respektive förvaltning. 
Projektunderlaget ska vara så väl genomarbetat att det kan beaktas i budgeten och 
ekonomiplanen, speciellt när det gäller kostnaderna för självfinansiering. Även projekt som 
sträcker sig över mer än ett år ska inbegripas i ekonomiplanen. I de fall kommunstyrelsen är 
medfinansiär ska ett medfinansieringsbeslut finnas för respektive projekt. I fråga om mindre 
projekt beslutar vederbörande nämnd, förvaltningschef eller motsvarande. 
 
Då budgeten upprättas vet man inte alltid vilka EU-program som kan sökas under 
budgetåret. Om projektet uppkommer mitt under budgetåret, och det inte finns medel till 
förfogande i verksamhetens budget, bör finansieringen av projektet klarläggas och 
nödvändiga tilläggsanslag sökas innan projektet inleds. 
 

PRELIMINÄR PROJEKTPLAN 

I beredningsskedet för projektet ska en preliminär projektplan göras upp. I projektplanen 
beskrivs det planerade projektets huvudsakliga innehåll, funktioner, mål och den 
preliminära finansieringsplanen. Centrala frågor som ska tas upp är också hur resurserna 
utnyttjas (arbetsfördelning och ansvarsförhållanden) och vilka åtgärder som kommer att 
användas för att föra det planerade projektet framåt. Vid partnerskapsprojekt ansvarar 
initiativtagaren för upprättande av projektplanen. 
 

PROJEKTPLANEN 

Vid EU-ansökningsprocessen används de ansökningsblanketter som finns för respektive EU-
program. De fylls i utifrån de tillhörande anvisningarna. Ta hänsyn till de fastställda 
tidsfrister inom vilka ansökan ska vara färdig! I planeringsskedet måste man komma ihåg att 
reservera tillräckligt med tid för kommunens eget beslutsfattande.  
 
Projektplanen ska innehålla detaljerade uppgifter om bland annat budget för projektet, 
tidtabellen för genomförande, resurstilldelningen, rapporteringen, styrningen och 
övervakningen. Om projektet faller inom ramen för återbäringssystemet, och 
mervärdesskatterna (momsen) är stödberättigade utgifter, ska mervärdesskatterna 
inbegripas i kostnadsberäkningen. Är det oklart om mervärdesskatten godkänns som en till 
stöd berättigad utgift, ska ärendet alltid utredas hos finansierarparten.  
 
De administrativa åtgärderna som planering, uppföljning och rapportering medför 
kostnader som ska ingå i budgeten redan i planeringsskedet. Projektplanen ska även 
innehålla samarbetsparternas förbindelser för genomförande av projektet. Projektets 
avslutningsdag är det datum som anges i EU:s beslut. 
  
EU-finansiering beviljas i allmänhet bara för kostnader under den tid projektet pågår. I 
förslagsbegäran för programmet framgår från vilken tidpunkt utgifterna godkänns som 
stödberättigande.  
 

BESLUTSFATTANDE 

Varje förvaltning ansvarar för att EU-projektet förs till det egna beslutsfattande organet 
(nämnd eller motsvarande) för godkännande. Speciellt betydande projekt, projekt som 
berör flera branscher och ekonomiskt stora projekt ska föras till kommunstyrelsen för 
godkännande. 
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3. GENOMFÖRANDE AV EU-PROJEKT 
 

ANSVAR 

 
För varje EU-projekt ska det utses en eller flera personer som ansvarar för verksamhet och 
ekonomi. Man måste också besluta om attesträtt, det vill säga anskaffningsbefogenheter 
och vem som godkänner projektutgifterna. Om projektet är gemensamt för flera 
verksamheter ska det dessutom utses personer som svarar för sin andel i projektet. 
 
I praktiken utses det till större projekt en projektledare, antingen på heltid eller på deltid. 
Behovet av en projektledare får övervägas från fall till fall. Många projekt har en styrgrupp 
som fungerar som handledare och övervakare för verksamheten inom projektet. 
Styrgruppen ska innehålla representanter från projektets viktigaste intressentgrupper. 
 
Projektet ska genomföras utifrån den godkända projektplanen. Uppföljningen av ekonomin 
och verksamhetsresultaten ska ske löpande under projektets gång. Ändringar i 
projektplanen ska redovisas och projektplanen ska i dessa fall uppdateras med en förklaring 
om varför den ursprungliga planen inte kan genomföras. Ändringar av planen ska alltid 
förhandlas med det organ som beslutar om finansieringen av EU-programmet. 
 
Följande sju styrande dokument ska användas: 

Beställarens ansvar 

 Projektdirektiv 
Används för att tydliggöra vad som är projektets förväntade mål och resultat. 

 Kalkyl 
Kan användas av beställaren och/eller projektledaren för att göra en budgetkalkyl. 

Projektledarens ansvar 

 Projektplan innehållande leveransplan. Används för att utifrån projektdirektivet 
och i dialog med beställaren/projektmedarbetarna strukturera vad projektet ska 
göra.  

 Risklista. Man bör i projektets förberedelsefas genomföra en riskanalys och utifrån 
den upprätta en risklista. 

 Statusrapport. Under projektets gång bör man regelbundet, framförallt inför 
styrgruppsmöten, skriva statusrapporter för att tydliggöra projektläget.  

 Beslutsunderlag. Det är projektledarens ansvar att inför styrgruppsmöten ta fram 
tydliga beslutsunderlag för att möjliggöra bra beslut. 

 Slutrapport. Används för att summera projektresultat, effektmål, erfarenheter med 
mera, när projektet avslutas. 

Projektet får inte inledas innan tillstånd har erhållits av kommissionen eller av det nationella 
organ som ansvarar för detta. Förutsättningen för att projektet ska kunna inledas är 
upprättande av ett separat avtal med EU-kommissionen eller ansvarig nationell myndighet. 
Man ska också upprätta ett avtal med sina samarbetsparter om detaljer i anslutning till 
projektet eller dess finansiering. I omfattande projekt kan det vara bra med juridisk hjälp 
när avtalen upprättas. 
 



 

 9 

GENOMFÖRANDE 

Att genomföra ett projekt är som att göra en resa där ett flertal beslut ska tas från resans 
start till dess att projektet går i mål. Här redovisas åtta beslutspunkter och varje 
beslutspunkt är kopplad till ett styrgruppsmöte. Beslutspunkterna ger bland annat ett 
kontrollerbart projektförlopp och tydliga tillfällen för avstämning kring projektets resultat-, 
tids- och kostnadsläge. 

Varje så kallad beslutspunkt, BP1-BP8, har en tydlig definition av vad som ska beslutas kring. 
Beslutspunkterna är generella och kan användas oavsett vilken typ av projekt det gäller. 

 BP1: Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna. 

 BP2: Beslut om att fortsätta, avbryta eller göra om förberedelserna. 

 BP3: Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att göra ett åtagande för 
resterande del av projektet. 

 BP4: Beslut om att starta genomförandet. 

 BP5: Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet. 

 BP6: Beslut om att godkänna leverans av projektets resultat eller delresultat. 

 BP7: Beslut om att godkänna överlämning ansvaret för projektets resultat. 

 BP8: Beslut om att avsluta projektet. 

Stegen i förberedelsefasen 

Här följer de olika steg som ingår i förberedelsefasen. BP står för beslutspunkt.  

Förbered projektstart 

 Utse projektledare. 

 BP1 - Styrgruppsmöte där beslut tas om att starta projektet och initiera 
förberedelserna. 

 Planera föreberedelser för projektet. 

 Genomför förberedelser för projektet. 

 BP2 - Styrgruppsmöte för att ta beslut om att fortsätta, göra om eller avbryta 
förberedelserna. 

 BP3 - Styrgruppsmöte där beslut tas om att det finns tillräckligt bra underlag för att 
göra ett åtagande för resterande del av projektet. 

 BP4 - Styrgruppsmöte där beslut tas om att starta genomförandet. 

Projektets genomförandefas 

Genomförandefasen består av flera olika steg och man kan välja att benämna dem på olika 
sätt. Stegen kallas här för analys, design, konstruktion, införande och driftssättning. Utöver 
dessa steg finns två typer av styrgruppsmöten och en ändringshanteringsrutin. 

Stegen i genomförandefasen 

 Analys 

 Design 

 Konstruktion 

 Införande 

 Driftssättning 

 BP5 - Styrgruppsmöte för att ta beslut om att fortsätta eller förändra 
projektåtagandet. 

 BP6 - Styrgruppsmöte för att ta beslut om att godkänna leverans av projektets 
resultat eller delresultat.  
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 Ändringshantering. 

Projektets avvecklingsfas 

Då projektets utfall har godkänts återstår den fas där projektet avvecklas. Detta innefattar 
överlämning till organisationen och till de som ska ansvara för förvaltning av projektets 
resultat. Under avvecklingsfasen ska också en slutrapport tas fram. Den innehåller bland 
annat en utvärdering av projektet.  
Steg i avvecklingsfasen 

 Överlämna projektets resultat. 

 BP7 - Styrgruppsmöte för att besluta om att godkänna överlämning av ansvaret för 
projektets resultat. 

 Utvärdera projektet. 

 BP8 - Styrgruppsmöte för att besluta om att avsluta projektet. 
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4. ANVISNINGAR OM EKONOMIFÖRVALTNINGEN 
 

BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 

 
EU-projekt budgeteras bland anslagen för det område som svarar för verksamheten. 
Antingen reserveras en egen verksamhet (kod) för projekten eller också kan medlen ingå i 
anslagen för någon annan verksamhet inom verksamhetsområdet. I budgeteringen ska EU-
projekts totalkostnader och -intäkter framgå. Alla kostnader och intäkter som går via 
kommunen ska tas med i anslagen. 
 
EU-projekt som ska inledas under budgetåret och inte ingår i budgeten kräver en 
tilläggsanslagsbehandling. 
 

BOKFÖRINGEN 

 
Allmänt 
EU-projekt ska i bokföringen hållas separat från verksamhetsområdenas övriga verksamhet. 
För att skilja dem åt använder man koddelen ”driftprojekt” i driftredovisningen. För EU-
projekt har inga separata kodnummerserier reserverats, utan för uppföljning av EU-projekt 
används de nummerserier som har reserverats för verksamhetsområdena. 
Sammandragsuppgifterna om projekten får du från projektregistret. Där förs uppgifter om 
anslag, förverkligade totalkostnader och konteringsstrukturen in projektvis. 
 
Kontoramarna och bokföringsplanen 
För projekten ska det göras en skriftlig plan, där man definierar vilka delar och värden av 
kodsystemet i redovisningen baskonto, ansvar, verksamhet och projekt med flera som 
används vid uppföljning av projektet.  
 
Ett finansieringsbeslut utgör grunden för konteringsstrukturen. Där fastställer den som 
beviljar finansieringen hur rapporteringen av projektets kostnader ska ske. I planen måste 
man även tillgodose de övriga intressenternas behov av uppgifter. I budgeten ska även 
fastställas hur mervärdesskatterna inom projektet ska behandlas. Är de intäkter eller 
kostnader? 
 
Mervärdesskatter 
Bokföringsnämndens kommunsektion har utfärdat ett direktiv om bokföringen av 
mervärdesskatter för EU-projekt. (Utlåtande 11 från bokföringsnämndens kommunsektion.) 
Bokföringsnämnden har inte kunnat ge entydiga bokföringsdirektiv, utan bokföringssättet 
varierar beroende på om stödbeviljaren godkänner mervärdesskatten som utgift som 
berättigar till stöd eller inte. Vid bokföringen av mervärdesskatterna ska följande principer 
iakttas: 
 

 Mervärdesskatt för skattepliktig verksamhet är inte en utgift som berättigar till stöd 
och den bokförs med momsfordringarna på baskonto 1479, ingående moms 
affärsverksamhet. 

 Mervärdesskatt med avdragsbegränsningar berättigar till stöd och den bokförs som 
kostnad på aktuellt kostnadsslag/ baskonto. 

 Mervärdesskatt för icke skattepliktig verksamhet bokförs med momsfordringarna 
på baskonto 1470, ingående moms ”Ludvika”. 
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DRIFTSEKONOMI OCH INVESTERINGAR/KONTON SOM BÖR ANVÄNDAS 

 
I driftredovisningen bokförs anskaffningarna på normala baskonton för kostnader. Om man 
i projektet erhåller verksamhetsintäkter ska de bokföras på normala baskonton för intäkter. 
De intäkter som erhållits från andra instanser för finansiering av projektet bokförs på 
följande sätt: 
 
Bidrag från staten 
- på kontot bokförs bidrag som betalas av en statlig myndighet 
 
EU-bidrag 
- på kontot bokförs EU-stöd som erhålls direkt från EU 
 
Övriga driftbidrag 
- på kontot bokförs bidrag som betalas av någon annan instans än Svenska staten/EU 
 
Anskaffningar för investeringar bokförs på respektive baskonto, ansvar, verksamhet samt 
investeringsprojekt, anskaffningar för investeringar. Den EU-finansiering som erhålls för 
investeringar bokförs på baskonto 3294, EU-bidrag, samt ansvar, verksamhet och investe-
ringsprojekt som avses. 
 

BOKFÖRING ENLIGT PRESTATIONSPRINCIPEN 

 
I enlighet med bokföringen enligt prestationsprincipen rättas projektens kostnader och 
intäkter i bokslutsskedet så att de motsvarar graden för färdigställandet av projektet. I 
bokslutet bokförs de nödvändiga resultatregleringarna/periodiseringarna. Detta gäller även 
i samband med delårsbokslut 
 
Betalningsrörelse och redovisning, ansökningar om utbetalning 
Redovisningen av EU-projekten ska utarbetas i enlighet med de direktiv som gäller för den 
aktuella projekttypen. I redovisningen ska alla kostnader som uppkommit i projektet, och 
som kan godkännas, ingå. I projekt där kommunen är ansvarig, och där andra parter deltar, 
ska man se till att alla kostnader/all erhållen finansiering från samtliga parter tas med i 
redovisningen. 
 
OBSERVERA! 
 
Ansökningarna om utbetalning ska skickas utan dröjsmål när redovisningsperioden har 
gått ut. Betalaren ska, i samband med utbetalningen, meddela projektkoden för EU-
projektet.  
 
För att det erhållna stödet ska kunna bokföras rätt skickas kopior både på stödbeslut och 
på ansökan om utbetalning till ekonomikontoret - omgående. 
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5. UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING AV EU-PROJEKT 
 

ANSVARSPERSONER FÖR EU-PROJEKT (PROJEKTLEDARE) 

 
Projektledare eller motsvarande ansvarar för projektstyrning, upprätthållande och 
uppdatering av projektmappen och för projektets uppföljning. Projektmappar ska upprättas 
över alla EU-projekt. Där arkiveras projektets betydande dokument, redovisningsmaterial 
och information med hänvisningar till kommunens bokföring och verifikatmaterial. Projekt-
mappen ska säkerställa att en senare granskning och uppföljning kan genomföras och är 
därför projektets kärna. Då projektet upphör arkiveras projektmappen i minst femton år 
efter programperiodens slut i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan. De 
flesta projekthandlingar bevaras för framtida forskning.  
 
EU-projekten ska rapporteras i den berörda förvaltningens verksamhetsberättelse. 
 
Om kommunen inte är koordinator för projektet ska man i en projektmapp lagra de 
projektuppgifter som gäller kommunen, den korrespondens som förts med koordinatorn, 
utredningar och redovisningar som getts åt koordinatorn, de utredningar som koordinatorn 
har gett åt kommunen samt ett sammandrag över projektet. 
 

UPPFÖLJNING 

 
Den ekonomiska uppföljningen bygger på en sakenlig bokföring. Den övriga ekonomiska 
uppföljningen ska vara ordnad så att uppföljning, den interna övervakningen och 
utvärderingen av resultaten ger en riktig bild av varje projekt. Efterfrågade uppgifter måste 
kunna hämtas ur ekonomisystemet utan plockande och uträkning för hand.  
 
I de fall personer deltagit i projektet på andra villor än som huvudsyssla ska löneutgifterna 
på projektet basera sig på arbetstidsuppföljning.  
 
Övervakningen och kontrollen över projekten kan se olika ut beroende på projektets art. 
Särskilt betydande projekt granskas av såväl EU:s instanser som inhemska aktörer. Det 
vanligaste är ändå att granskningen utförs av de parter som deltar i projektfinansieringen. 
Man kan även bli tvungen att lämna olika typer av rapporter och utredningar under 
projektets gång. 
 

UTNYTTJANDE AV OCH INFORMATION OM UPPNÅDDA RESULTAT - 
projektavslut 

 
Det sista skedet är att avsluta projektet. Projektet avslutas utifrån den tidtabell som 
överenskommits med EU. Då projektet upphör ska de uppnådda resultaten dokumenteras. 
 
Förutsättningen för alla EU-projekt är att de projekt som finansieras ska hitta nya sätt att 
lösa ett visst problem och att man delar med sig av denna information till andra som 
arbetar med samma problem. Då projektet avslutas är det därför viktigt att de uppnådda 
resultaten tydligt kan påvisas och att en plan upprättas för hur de uppnådda resultaten ska 
utnyttjas i praktiken. Att slutrapporten distribueras till EU-kommissionen inom utsatt tid är 
en förutsättning för att slututbetalning av EU-stödet ska ske.  
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Informera om resultaten! Då projektet avslutas kan det också finnas goda skäl att på olika 
sätt fästa uppmärksamheten på de uppnådda resultaten. Informera olika interna och 
externa instanser om vad projektet inneburit i praktiken. Genom att informera om 
framgångsrika projekt, och deras resultat, skapas en positiv bild av Vimmerby kommun som 
en aktiv, kunnig och internationell kommun. 
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6. ARKIVERING 
 

EU:S ARKIVERINGSREGLER 

 
EU-kommissionen ställer stora krav på hur projekthandlingar hanteras och arkiveras. 
Anledningen är att det krävs en god arkivvård för att kunna göra rekvisitioner, men det 
krävs även för att kunna genomföra kontroller av parter och underleverantörer under 
projektets gång. Olika typer av dokumentation måste skapas för att tillgodose dessa behov. 
 
Vid redovisning av EU-projekt krävs exakta bevis för alla utgifter. Det innebär att man 
måste ha lika noggrann dokumentation för medfinansieringen som för de utgifter EU 
betalar. Förutom den ekonomiska redovisningen måste det tydligt framgå hur egeninsats 
och direktfinansiering redovisas, att deltagarna verkligen existerat och varit 
bidragsberättigade, att alla utlovade aktiviteter utförts, att projektet synliggjorts och att 
ledning och uppföljning skett. Detta ordnas lättast genom ett antal ”hållpunkter” där man 
kan följa projektets utveckling i förhållande till vad som utlovats i ansökan. Arkivmaterialet 
ska visa alla hållpunkter/faser i projektet. 
 
Exakta aktuella uppgifter om dokumentation av EU-projekt, hantering av handlingar och 
bevarande och gallring framgår kommunens dokumenthanteringsplan för gemensamma 
processer. Här finns även information om hur exempelvis ekonomi- och personalhandlingar 
ska hanteras. 
 
Verifikationer ska sparas hos stödmottagaren under hela programperioden samt 15 år efter 
programperiodens slut. Vissa handlingar kan behöva bevaras längre om nationella 
bokföringsregler anger det. Om stödmottagarens verksamhet omorganiseras eller ändras 
ska det framgå av arkivbeskrivningen var originalverifikationer återfinns.  
 
Även andra dokument, exempelvis avtal, upphandlingar och annonser, som rör projektet 
ska sparas. Tänk på att även spara tidningsutklipp, fotografier och eventuella skärmdumpar 
av projektets hemsida. Det är också viktigt att spara alla underlag som berör projektet.  
 
För att förenkla arkiveringen ska projekthandlingarna samlas in regelbundet. Det ska finnas 
rutiner för hur handlingarna ska hanteras under projektets gång och när projektet avslutas. 
Tänk på att det måste gå att förstå arkivmaterialet utan vidare förklaringar. Vid revision kan 
alla som var inblandade i projektet vara borta. Tänk därför igenom vilka parter som kan 
tänkas försvinna innan gallringsfristen löpt ut. Handlingarna ska i möjligaste mån förvaras 
hos den ledande parten vid projektets slut. Om man inte kan visa upp de dokument som 
efterfrågas vid en revision kan det hända att man blir återbetalningsskyldig för de 
kostnader som inte kan verifieras. 
 
Arkivhandlingarna ska sparas antingen i original eller i form av bestyrkta kopior på allmänt 
godkända databärare. Som godkända databärare räknas: 

 bestyrkta fotokopior av original 

 mikroficher av original 

 elektroniska kopior av originaldokument (skannade handlingar) 

 dokument som endast finns i elektronisk form 
 
Elektroniska arkiv är godkända, men de måste finnas i format som kan läsas vid revision. 
Datasystemen som används måste uppfylla godkända säkerhetsstandarder som garanterar 
att handlingarna uppfyller kraven i nationell lagstiftning. 
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HANTERING AV ARKIVHANDLINGARNA 

 
Diarieföring/registrering är ett bra sätt att skapa ordning bland sina handlingar och veta vad 
man har. I små projekt kan alla handlingar diarieföras. I större projekt kan diarieföringen 
begränsas något, men handlingarna måste då hållas ordnande så att de är sökbara. 
Sekretesshandlingar måste alltid diarieföras i de fall kommunen har yttersta ansvaret för 
projektet. 
 
Håll projektet samlat (objektsordnat) och ordna handlingarna inom projektet efter aktivitet 
och handlingstyp och därefter i kronologisk ordning. Blanda inte gallringsbara handlingar 
med de som ska bevaras. Ekonomiska redovisningshandlingar arkiveras som bestyrkta 
kopior. 
 
Ofta förekommer underbudgetering för administrering och hantering av arkivhandlingarna. 
Frågor som måste lösas och budgeteras är: 
 

 Vem hanterar och ansvarar för allt det material som måste arkiveras? 

 Vem samlar in materialet från kollegor och partners? 

 Vilka rutiner behövs för att hanteringen ska fungera? 

 Hur lång tid kommer detta arbete att ta? 

 Vad kommer det att kosta? 
 
Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv under projekttiden. Efter projektets slut 
bör handlingarna fortsätta att förvaras inom myndigheten fram till dess att eventuell 
revision ägt rum. Efter detta bör handlingarna överlämnas till en central arkivfunktion. 
 

GALLRINGSFRISTER FÖR PROJEKTHANDLINGAR 

 
Gallringsfrist är den tid som ska passera innan gallring verkställs. Gallring innebär att man 
förstör allmänna handlingar. Även överföring mellan olika databärare kan innebära gallring 
om den orsakar informationsförlust, försämrade möjligheter att sammanställa eller söka 
information eller svårigheter att fastställa informationens autenticitet. 
 
Vid beslut om gallring ska hänsyn tas till relevant lagstiftning, den egna verksamhetens 
behov, möjligheten att genomföra kontroll och uppföljning. Hänsyn ska även tas till 
eventuellt forskningsintresse och arkivets funktion som en del av det nationella kulturarvet.  
 
All gallring inom offentlig sektor innebär en inskränkning i offentlighetsprincipen. Ingen 
gallring får genomföras utan gallringsbeslut och när gallring beslutats måste den 
genomföras. Gallringens resultat ska vara att relevant material finns kvar. Till relevant 
information räknas dokumentation av verksamheten, men även information som kan vara 
av samhälleligt eller historiskt intresse. 
 
Myndigheten ska dokumentera tillämpningen och skapa listor över den dokumentation som 
kan förekomma (dokumenthanteringsplan).  
 
Den föreslagna tiden innan gallring kan företas i projekthandlingarna (minsta 
bevarandetid) är 15 år efter programperiodens slut eftersom projekt inom strukturfonder 
och landsbygdsfonder kan drivas även efter programperiodens slut. 
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DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

 
Det är viktigt att planera dokumenthanteringen så att det går att hitta och läsa 
informationen under hela den tid som den ska bevaras. Viss information ska bevaras för 
framtiden och det kräver särskilt omsorgsfull planering, framför allt om handlingarna skapas 
i elektronisk miljö. 
 
Varje organisation (myndighet) ska upprätta en dokument- och gallringsplan 
(dokumenthanteringsplan) och den ska förnyas regelbundet. Gallringsplanen är en 
förutsättning för att du ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar. Det är lämpligt att 
dokument- och gallringsplanen utgår från de verksamheter som finns för att planen inte ska 
behöva göras om varje gång organisationen förändras. Dokumenthanteringsplanen för 
projekt administreras centralt och finns tillgänglig via den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen. När det gäller projekthandlingar i stort omfattas de flesta 
handlingar av bevarande. Grunden till detta är att materialet betraktas som intressant i 
forskningshänseende. 
 
Det är handlingstyper som ska beskrivas i planen (till exempel avtal och styrgruppens 
protokoll eller rapporter). Vissa handlingar ingår i projektmappen hos projektledaren, 
medan andra handlingar kan förvaras centralt på förvaltningen. Ärendetyper beskrivs i den 
diarie- eller klassificeringsplan som används inom ärendehanteringssystem eller 
verksamhetssystem.  
 
Dokumenthanteringsplanen antas i nämnd eller styrelse efter samråd med kommunarkivet 
och följer de lagar och riktlinjer som sätter ramarna för hur allmänna handlingar ska 
hanteras. 
 

Arkivbeskrivning 

En arkivbeskrivning ska upprättas för varje projekt och överlämnas till centralarkivet i 
samband med att projekthandlingarna levereras. Arkivbeskrivningen ska visa projektets 
inriktning och organisation, förändringar som är av betydelse ur arkivsynpunkt samt 
övergripande principer för bevarande- och gallringsbeslut. Beskrivningen ska uppdateras vid 
varje förändring.  Följande bör ingå i en arkivbeskrivning:  

 Ärendeslag och handlingar som är typiska för verksamheten. 

 Vilka handlingar som förvaras.  

 Sökingångar.  

 Om delar av arkivet förvaras på annan plats.  

 Gallringsregler. 

 Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess: 

 Vem som är projektansvarig. 
 

Förvaring 

 
Arkiven med sina handlingar är en del av det nationella kulturarvet och ska hållas ordnade 
och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, samt för att säkra 
behovet av information för rättsskipning, förvaltning och forskning. De måste hållas i sådan 
ordning att de är lätt sökbara. Projektets handlingar bör i möjligaste mån hållas samlade på 
en plats – förslagsvis hos projektledaren. Detta för att minska risken för informations-
förluster och en försvårad revision. Projekthandlingar från olika projekt ska hållas tydligt 
åtskilda från varandra eftersom varje projekt bildar ett eget arkiv. Arkivhandlingarna ska 
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förvaras så säkert som möjligt och skyddas från brand, skada och obehörig åtkomst. Det 
gäller även de elektroniska handlingarna. 
 

Sekretess 

 
Vissa handlingar, till exempel affärshemligheter, personuppgifter i register eller andra 
former av sekretesshandlingar, kan omfattas av speciell lagstiftning. Om sekretess 
förekommer ska detta tydligt markeras med stämpel och hänvisning till aktuellt lagrum. 
Sekretesshandlingar ska alltid registreras i diariet. 
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7. REVISION 
 
När revisorer och kontrollanter besöker projektägaren kontrollerar de bland annat att de 
utgifter som tagits upp i projektet är stödberättigande enligt gällande regler. Syftet med 
revisionen är att försäkra sig om att de utgifter som deklarerats verkligen funnits, att 
tjänster har levererats i enlighet med beslutet, att ansökan och återbetalningar är korrekta 
och att man uppfyller alla övriga regler för god redovisningssed. De kontrollerar även att 
övriga element i projektet genomförts korrekt. I detta ingår deltagare, aktiviteter, ledning, 
kommunikation, kontroll och att alla parter gjort som de ska. Revisorerna granskar även att 
de aktiviteter som utförts stämmer överens med fondens regler, vad som utlovats i ansökan 
och vad som sägs i projektkontraktet med relevant myndighet. 
  
En omfattande arkivering är nödvändig för att klara en revision. Revisorerna vill ha tillgång 
till samtliga underlag för utgifter i projektet. Det är därför mycket viktigt att ha god ordning i 
sin projektredovisning så att bokföring, fakturor, lönespecifikationer, avtal, 
beräkningsunderlag med mera. finns lättillgängliga vid ett eventuellt besök. Tänk på att 
spara samtliga underlag och uträkningar som använts vid budgeteringen och vid 
framtagandet av beräkningsunderlag/fördelningsnycklar. Spara även arbetsanteckningar. 
Ofta är projekthandlingar utspridda hos flera olika aktörer. Tänk på att samla handlingarna 
på ett ställe så snart som möjligt efter projekttidens slut och kontrollera att materialet är 
komplett. 
 
Revisorerna har rätt att kräva tillbaka hela eller delar av EU-bidraget. Därför är det ytterst 
viktigt att underlag för utgifter är dokumenterade, att löner och fasta kostnader beräknats 
på rätt sätt och att det finns bevis för aktiviteter, deltagare och uppnådda resultat. Bidraget 
kan även krävas tillbaka om projektet inte uppnår utlovad kvalitet eller om det finns tecken 
på fusk eller bristande dokumentation. 
 
Om projektet omfattar deltagare (till exempel arbetslösa som utbildas eller småföretag som 
får konsulttjänster) granskas att räkenskaperna stämmer överens med fondens regler, vad 
som utlovats i ansökan och vad som sägs projektkontraktet med relevant myndighet. 
 
Observera att den ledande parten bär hela det juridiska och ekonomiska ansvaret och att 
projektparterna inte har några skyldigheter mot myndigheter eller EU. Detta innebär att 
projekt måste ledas och administreras mycket noga, att förloppet måste styras och parterna 
kontrolleras. 
 
Projekt måste inte bara ledas väl och styras noga, utan denna process måste även 
dokumenteras noga eftersom revisorerna även granskar lednings- och 
uppföljningssystemen i projekt. Därför är det av yttersta vikt att projektledaren upprättar 
tydliga och väl genomarbetade årsberättelser som förklarar vad som skett under projektets 
gång och varför. Revisorerna vill helst se en plan för projektet och hur planen förändrats 
under projektets gång.  
 
Observera att även om ni fått era rekvirerade utgifter godkända av Svenska ESF-rådet och 
AMS ESF finns inga fullständiga och absoluta garantier för att revisorer och kontrollanter 
inte har något att anmärka på vid ett eventuellt besök. Stödmottagaren förutsätts känna till 
de regler som gäller för aktuellt EU-stöd. Utbetalda stöd kan återkrävas om det visar sig att 
utbetalningen har skett på felaktiga grunder.  
 
Verksamhetens ordinarie revisor kan vanligen inte EU-reglerna och revisionsintyget är oftast 
inte mer än ett intyg på att pengarna inte förskingrats. Kom ihåg att eventuella återkrav 
alltid ställs till projektägaren. 
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Besök av kontrollanter och revisorer 

Kontroller och revisioner av verksamheten förekommer både under projekttiden och upp 
till elva år efter programtidens slut. Projektägaren kan komma att få besök av följande 
kontrollanter och revisorer: 
 
EU 
Revisionsrättens revisorer 
EU-kommissionens revisorer 
Revisionsdomstolen 

Sverige 
Kontrollanter från AMS kontrollgrupp 
AMS Internrevision 
NUTEK 
Länsstyrelsen 
Verket för näringslivsutveckling 
Riksrevisionen 
 

Viktigt att tänka på när revisorerna kommer 

När revisorerna kommer ges två till tre veckors förvarning. De begär vanligen att få revidera 
ett specifikt projekt. Revisorerna kräver ett eget rum där alla arkiven ska finnas framlagda 
när de kommer. Projektledaren och ansvarig person från ekonomiavdelningen ska vara 
närvarande. 
Förbered besöket: 

 Kontakta berörda personer. 

 Ordna fram ett eget rum för revisorerna. 

 Ta fram alla projekthandlingar, verifikat med mera. 

 Gör en provrevision. 

 Förbered hur revisorerna ska välkomnas. 
 

När revisorerna kommer: 

 Se till att chefen hälsar revisorerna välkomna. 

 Om revisorerna inte är svenska, ge dem en kort presentation av er hemort. 

 Gör en presentation av projektet. Betona de innovativa egenskaperna. 

 Var intresserade. Lär er av revisorerna hur ni kan bli bättre till nästa gång. 
 

Hur arbetar revisorerna? 

 De följer en verifieringskedja (audit trail) från aktion till beslut och verifierad 
uppgift. 

 De inspekterar systemen. 

 De kan begära att få se andra projekt som är aktuella inom revisionsperioden om de 
inte uppskattar vad de ser i det projekt de kommit för att inspektera. 

 De avslutar besöket med en genomgång av vad de sett. 

 De skickar en skriftlig rapport. 

Revisorerna har rätt att kräva tillbaka fondmedel om 

 dokumentation saknas för utgifter 

 dokumentation saknas för aktiviteter, deltagare eller uppnådda mål 

 lönekostnader eller fasta kostnader beräknats felaktigt 

 projektet inte hållit god kvalitet 

 de upptäcker att man försökt dölja brister i arkivering eller rekrytering. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Projektledarens uppgifter 

 

 Det allmänna ansvaret för ledande av projektet. 
 

 Personalansvar 
 

 Ansvara för kontakter med styr- och referensgrupper. 
 

 Ansvara för upprätthållandet av projektmappen. 
 

 Ledaransvaret på basen av EU-anvisningarna enligt följande: 
Budgetering, ekonomisk uppföljning och rapportering, ansökningar om 
utbetalning/övrig uppbörd av inkomster och betalning av utgifter. 

 

 Förverkligande av projektåtgärderna (reservering av resurser, tidtabell, budget, 
rapportering, information). 
 

 Utvärdera. 
 

 Upprätta och översända slutrapporten till EU eller annan finansiär. 
 

 Sköta avrapportering om kostnader och uppnådda resultat till projektets 
finansiärer. 
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Bilaga 2. Projektmappens innehåll 

 
1. Dokument 
- förstudie 
- projektansökan 
- stödbeslut 
- beslut om inledande 
- avtal 
- sammanträdespromemorior 
- beslutsförteckningar 
- övriga handlingar 
- projektanvisningar 
- arbetsanteckningar 
- rutinmässig korrespondens 
- deltagarförteckningar 
 
 
2. Projektplan 
- teknisk plan 
- resursplan 
- tidtabell 
 
3. Styrgrupp 
- styrgruppens medlemmar 
- sammanträdeshandlingar 
 
4. Information och marknadsföring 
- broschyrer och annat egenproducerat material 
- meddelanden 
- tidningsannonser 
- korrespondens 
- kopior på eventuella hemsidor 
 
5. Ekonomi 
- underlag för budgetberäkning 
- bokföringsplan 
- månadsrapport inom bokföringen 
- ansökningar och beslut om utbetalning 
- ekonomisk slutredovisning 
 
6. Rapporter och feedback 
- lägesrapport 
- mellanrapport 
- slutrapport 
- utvärderingar 
 
Fler handlingar kan tillkomma. 
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Bilaga 3. Vad projektarkivet måste visa 

 

 Att projektet genomfördes. 

 Aktiviteterna i projektet. 

 Att aktiviteterna var vad som utlovats i ansökan. 

 Att deltagarna/målgrupperna var bidragsberättigade. 

 Bevis på utbetalningar inklusive medfinansiering och egeninsats. 

 Bevis på att projektet publicerats/synliggjorts. 

 Uppföljning, kontroll och ledning måste redovisas. 

 Marknadsföring/rekrytering. 

 Att ekonomin blivit administrerad och kontrollerad enligt reglerna. 

 Resultat. 

 Utvärdering. 
 

 

 


