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Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret 

Besöksadress: Rosterigränd 12, 3 tr 

Postadress: Box 471 41, 100 74 

Stockholm 

Fead – fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt 

 

 

 

 

 

 

Principer för uppföljning och utvärdering 

 

Programutvärderingar 

Enligt EU-förordningen för Fead ska länder som har valt ett operativ program med fokus på 

social inkludering senast december 2022 lämna in en effekt- och effektivitetsutvärdering 

om Fead. Svenska ESF-rådet kommer att upphandla/avropa utvärderare tidigast under 2020. 

 

Svenska ESF-rådet kommer – med start i våren 2016 – att påbörja en programutvärdering av 

Fead, som kan lämna rekommendationer om programmets genomförande, styrfart och 

eventuella resultat till övervakningskommittén. Programutvärderingen kan kallas för 

processinriktad. 

 

Programindikatorer 

Programmet ska nå minst 700 unika deltagare under perioden 2014-2020, det vill säga 

deltagare som är villiga att uppge uppgifter enligt nedan. Det finns ett antal EU-gemensamma 

indikatorer och av Sverige framtagna resultatindikatorer, som framgår av nästa avsnitt. 

 

Svenska ESF-rådet kommer därför inför rapporteringar till regeringen och Europeiska 

kommissionen att sammanställa ackumulerade avidentifierade uppgifter om deltagarna. 

 

Deltagaruppgifterna samlas därför in av ansvarig projektpersonal, som arbetar direkt med 

målgruppen. Underlaget, som ska sparas hos projekten, ska vara avidentifierat så att 

individuella uppgifter såsom namn, telefonnummer eller liknande inte synas. Det ska ligga till 

som underlag för projektets ackumulerade rapporter till Svenska ESF-rådet. Se nedan om vad 

deltagaruppgifterna innehåller. 

 

Projekten behöver säkra ett upplägg för hur deltagarna kommer att få stöd från projekten. 

 

Projektuppföljningar 

Projekten ska genom lägesrapporter (månads- eller kvartalsvisa) beskriva sina aktiviteter och 

rapportera om antalet deltagare, som tagit del av projektets insatser. 

 

Antalet deltagare rapporteras ackumulerat efter de indikatorer som finns i det operativa 

programmet för Fead, nämligen: 

Handläggare 

Nardin Crisbi 

Datum 

2015-04-23 
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Diarienummer 

 

 

 

 

 

  

 Antal kvinnor Antal män 

Totalt antal unika deltagare   

varav 0-15 år   

varav 65 år<   

varav utrikes födda   

varav hemlösa   

Vid utskrivning,  

varav antal som uppger att 

de fått hjälp eller stöd t.ex. 

information, tolkning, 

vägbeskrivningar etc. 

  

Vid utskrivning,  

varav antal som uppger att 

de fått förbättrade 

förutsättningar till att sköta 

hälsa och hygien 

  

 

Svenska ESF-rådet kommer att göra uppföljningar på plats utifrån fastställda protokoll. 

 

Ekonomistyrningsverket och/eller europeiska revisionsorgan kan välja projekt för revisioner. 

 

Svenska ESF-rådet kommer att organisera nätverksmöten mellan projekten i syfte att utbyta 

erfarenheter. Nätverksmötena kommer även att innehålla frågor kring projektstyrning, 

ekonomi med mera. 


