
 

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 

Grebbestads folkhögskola 

Box 9 

457 02 Grebbestad 

 

2011-7334 

 

Kommidell 

E-postadress 

info@grebbestads.fhsk.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

Anders Adler 

 

Telefonnummer 

0525-19920 

Mobiltelefonnummer 

0767-754840 

Faxnummer (även riktnummer) 

      

E-postadress 

anders.adler@vgregion.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 

Från och med Till och med 

2011-11-10  2013-05-31 

  

Var genomfördes projektet? 

Norra Bohuslän  

 
Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

Hela genomförandet, från idébearbetande, planeringsarbete och grundläggande kravspecifikationer för 
systemverktyg, har skett på ideell väg. Ledningsgrupp har engagerat sig utifrån sina förutsättningar, vilket är 
genomgående i svenskt föreningsliv.  
Arbetet har varit en balans i att fortsatt skapa en bredare grund för hur själva kommidella redovisningsmetoden kan 
utvecklas och att parallellt skapa konkret underlag för systemverktyg och sedan faktiskt bygga det. 
Idéer och planer har omsatts till praktisk funktion. Det praktiska verktygets framväxande har sedan blivit det fortsatta 
presentations- och förankringsarbetets viktigaste konkreta inslag.  
Programmeringsarbetet har genomförts av ett företag som kunde följa en angiven tidsplan och därmed säkerställa att 
det totala arbetet som projektet syftar till faktiskt kunnat till största delen uppnås. 
 
Det kommidella arbetssättet beskrivs bäst genom att blanda begreppen för kommersiellt och ideellt arbete. 
Föreningen Kommidell har skapat ett system där vi i samma förening eller i samma event kan blanda drivkrafterna 
hos medlemmarna – ekonomisk lönsamhet och personlig rikedom. På detta sätt kan människor med olika 
förutsättningar av både tid och ekonomi, men med samma ambitioner för föreningen, delta på sina egna villkor.  
 



Det kommidella redovisningssystemet bygger på att den enskilda medlemmen skall få en större påverkansgrad över 
resultatet av sin egen arbetsinsats i föreningen, och på så vis öka delaktigheten och möjligheterna till att påverka 
föreningens verksamhet utan att för den delen ingå i en styrelse. Systemet kan också användas i syftet att garantera 
risker i t.ex. ett arrangemang då medlemmar fritt erbjuds att köpa/boka ekonomiska andelar i arrangemanget. Vid 
eventuell vinst i arrangemanget erbjuds medlemmen att ta ut ett överskott, i förhållande till satsade andelar, eller 
utifrån sitt eget intresse bidra med vinsten till valfri sektion, aktivitet eller målgrupp i föreningen.  
 
 
Genomförd aktivitetsplan. 

  

Presentationer av verksamhetsidé och planer, träffar och möten 

Genomgång systemverktyg för kravspecifikation 

Byggnation av systemverktyg, inklusive arbetsbeskrivning 

Avstämningar av systemverktyg, genomgångar, modifieringar för fortsatt byggnation 

Presentationer av programvara för tänkta användare, träffar och möten 

Summeringar och utvärderingar av verktygets funktionalitet, organisationens bärighet, resurs- och 
kompetenstillgång för fortsatt utveckling och kommande drift av verksamhet – del 1 

Summeringar och utvärderingar av verktygets funktionalitet, organisationens bärighet, resurs- och 
kompetenstillgång för fortsatt utveckling och kommande drift av verksamhet – del 2 

Utvärdering och slutredovisning 
 

 

D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

Ideella föreningar inom idrott och kulturverksamheter 

Studieförbund och utbildningsorganisationer 

En initial kännedom om nya hjälpmedel. 

Påverkansgrad på själva utformningen av verktyget 

Möjlighet att aktivt delta i fortsatt utveckling av metoderna. 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet
 

Fler och fler människor anger att de inte har tid. Detta har drabbat föreningslivet. Många ideella föreningar får svårare 
rekrytera medlemmar och ledare till styrelser, eller för att ordna t.ex. evenemang och aktiviteter. Att engagemanget 
skulle vara mindre är tveksamt. Snarare har sättet föreningar organiserat sig inte följt med i övriga samhällets takt. 
Många har ökade krav på medbestämmande och direkt påverkansgrad i sitt personliga engagemang i verksamheter. 
Mycket av föreningsengagemanget handlar om att de aktiva vill ha tillbaka någonting, en ersättning. Den kan vara 
personlig utveckling, gemenskap men det skulle lika gärna kunna vara en ekonomisk ersättning. Detta är framförallt 
aktuellt vad gäller ledare som lägger sin tid på arrangera föreningsarbetet för medlemmarna. Förutsättningarna att 
investera sin tid i en förening eller ett arrangemang skiljer sig för olika individer. Som student eller låginkomsttagare 
kan ekonomisk ersättning vara förutsättningen för möjlighet att investera den tid som medelålders förvärvsarbetande 
mer bygger på personlig utveckling eller gemenskap.  
Invånare med bakgrund i andra länder behöver generellt fler och tydligare ingångar för ökad delaktighet, kunskaper 
om det svenska samhällets kulturer och strukturer, fler språkliga inlärningssammanhang och arenor som främjar 
deras egna kulturerfarenheters integrationer. 
Rekryteringsbehov i ideella föreningar till många olika uppdrag.  
De ekonomiska ansvarsuppdragen ställer ökade krav på kompetenser, vilket också innebär ökat behov och intresse 
av ekonomisk och verksamhetsinsyn hos övriga medlemmar. 
Behov av förstärkning i gruppen formella driftsformer som mellanting mellan ideellt och kommersiellt ägda 
verksamheter.  
 

 

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 9 Projektledare 

Processledare 

Utbildningsansvarig 

Informationsansvarig 

Verktygsutformare, 2 personer 

Programmerare 

Presentationsutvecklare, 2 personer 

Grebbestads folkhögskola 

 

Studiefrämjandet 

 

 

Qson Webbkonsult 

 
Kvinnor 4 Administrationsansvarig 

Utbildningsansvarig 

Marknadsförare 

Presentationsutvecklare 

 

Grebbestads folkhögskola 

E.3.  Hur har ni förankrat projektet?
 

Genom våra träffar och presentationer med föreningar efterhand som systemverktyget har vuxit fram har vi fått en också växande 
bekräftelse att vi är på rätt väg.  

Vid träffar som arrangeras av Västsvenska Idrottsförbundet och från och med våren 2013 av Coompanion har många föreningar 
fått vetskap om att något är på gång som heter Kommidell. Tillsammans når dessa två organisationer många föreningar inom den 
ideella och sociala sektorn.  

Grebbestads folkhögskola har vid valda tillfällen informerat om programmet och dess syften.  

Projektet Leader Ranrike har vi vid varje specifikt projektmöte informerat om. Vi har återkommande i våra nätverk beskrivit om hur 
vårt initiativ fått respons och resursstöd via Leader.  

 

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 

Tanums IF, Grebbestads Folkmusikfestival, Arrförening orienterings-VM 2016 (ägs av 18 orienteringsföreningar i Bohuslän och 
Dalsland), Överby IF, projekt ”Socialt Entreprenörskap i idrottsföreningar”/Västsvenska Idrottsförbundet/Västergötlands 
Idrottsförbund, Bottna kulturförening, Strömstads vuxenutbildning (Ordning och reda-programmet), Studieförbundet Vuxenskolan 
Västra Götaland, Grebbestads folkhögskola, SISU Idrottsutbildarna, Studiefrämjandet, Coompanion Fyrbodal,   

   

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

Tanums IF, Grebbestads Folkmusikfestival, Arrförening orienterings-VM 2016 (ägs av 18 orienteringsföreningar i Bohuslän och 
Dalsland), Överby IF, projekt ”Socialt Entreprenörskap i idrottsföreningar”/Västsvenska Idrottsförbundet/Västergötlands 
Idrottsförbund, Bottna kulturförening samt Strömstads vuxenutbildning (Ordning och reda-programmet), SISU Idrottsutbildarna,  

 

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 

Vi har vid träffar efterhand programvaran blivit mera färdig kunnat få tydliga återkopplingar från förenings-
/arrangemangsaktiva att innehållet och detaljer väl matchar de angivna behoven. Genom direkt dialog med 
föreningsledare har vi fått besked om justerings- och tilläggsbehov i materialet.  
Vi har också kunnat identifiera ytterligare behov och möjligheter för enskilda arrangörer att stärka samverkan och 
inkomstfördelningsförutsättningar efter arbete och risktagande på en ort vid publikt intressanta evenemang.  Det 
pågår resonemang om en tilläggstjänst i verktyget.  
 
”Kompletterande arbetsstrukturprogram under arbetsnamnet ”Ordning och reda”:  
Har presenterats och introducerats i enkel excelform för Strömstads kommunala vuxenutbildning. Fortsatt 
introduktionsarbete planeras på vuxenutbildningen hösten 2013. Uppdraget genomfördes genom 
egenanställningsföretaget FEiS.  
 
Programvaran ”Kommidell” är idag konkret. Den utgör ett grundverktyg som kräver förfinad utformning, tillägg i 
detaljtjänster, förstärkt administration, ökad insäljningsfart och genomlysning av ägarformerna till själva tjänsten och 
verktyget. 
Detta behöver ske parallellt – i en samlad process och var för sig utvecklingsmässigt. 
 
Tack vare Leaderprojekt ”Kommidell” har det gått från tankar och ord – till handling och resultat. 
 
 



E.6.  Har något gått bättre än planerat?
 

Själva utformningen och kravspecifikation av innehåll samt programmeringen verktyget har fungerat helt friktionsfritt.  
 

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

Vi har lyckats nå ett fåtal föreningsledare med ett fördjupat resonemang kring redovisningsverktygets konkreta 
funktion och syften det skapats för att möta och tillgodose. Det är färre än vi räknat med i de enskilda föreningarna, 
endast någon kontaktperson i varje. Vår bedömning är att nya inslag ges uppmärksamhet i relation till hur den 
ordinarie verksamheten hinns med. Vi har alltså själva fått arbeta i den miljö vårt verktyg har som målsättning att 
stimulera och underlätta för fler att delta.  
 

 

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet?
 

Ett tydligt uppsatt mål var att nå fler drivkrafter för en fortsatt hållbar och stark utveckling inom de ideella 
organisationerna. De enskilda drivkrafter som i ett närmare samarbete kan bidra till att skapa en förändring. Det målet 
får anses uppnått genom dels ledningsgruppens sammansättning och dels de enskilda kontakter var och en i 
ledningsgruppen själva står för i sitt informations- och påverkansarbete. Till det ska förstås projektägaren, 
Grebbestads folkhögskola, räknas in som en mycket viktig informationsspridare.  
Hur ett sådant resultat ska redovisas är svårt att beskriva i ord och siffror. Det kräver en sammanställning av vars och 
ens enskilda samtal, mötespresentationer där Kommidell kommit upp som en ”övrig fråga” eller påpassligt framförts i 
sammanhang där det passar in att ta upp.  
De drivkrafter projektet vänder sig till, direkt i kontaktade föreningar och organisationer och via de informella kanaler 
ledningsgruppen medverkar till, är naturligt involverade och ledare i sammanhang som omfattar unga människor av 
båda könen och från olika nationaliteter, oftast boende och verkande på landbygden. Dock är det inte uteslutande på 
landsbygd, genom nätverken kommer vi i kontakt med verksamheter och människor från alla former av tätorter och 
ren glesbygd.  
Ett utvecklingsarbete som bygger på långsiktighet och stabilt hållbara faktorer behöver fler och fler kunniga och 
engagerade ledare i olika åldrar och med olika kompetenser som grund. Just det målet är, tillsammans med vårt 
faktiska verktygsskapande, det klart viktigaste i projektet. Det kan vi säga ha nått fram till!! 
 

 

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

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

Utforma och programmera 
systemverktyget 

Presentera metoder och verktyg 

Skapa nätverk för vidare arbete 

Kurser/utbildningar 

Genomfört 

 

Genomfört 

Genomfört 

Ej genomfört 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Nej 

 

 

 

 

Längre processtid i 
föreningskontakter än beräknat 

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

 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 

Funktionshindrade Nej        

Hållbar utveckling Ja Fler kan påverka beslut om verksamhetsinriktningar 

Integration Ja Fler kan påverka beslut om verksamhetsinriktningar 

Kompetenshöjning Ja Öppnar för fler att aktivt medverka med olika kompetenser 

Jämställdhet Ja Fler kan påverka beslut om verksamhetsinriktningar 

Kvinnor Ja Fler kan påverka beslut om verksamhetsinriktningar 

Miljö Ja Fler kan påverka beslut om verksamhetsinriktningar 

Ungdomar Ja Riktade insatser till ledare i ungdomsverksamheter 

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   1 Redovisningsprogrammet Kommidell 

Antal nya tjänster   0       

Antal nya tekniker   0       

Antal nya nätverk och mötesplatser   9       

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 1 Konsultbaserat kort initialuppdrag kring 
Ordning o Reda-verktyget genomfördes 
under vintern 2012-13 hos Strömstads 
vuxenutbildning. Målsättning komma 
vidare under hösten 2013.  

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Antal deltagare i utbildningar 

Män 
Yngre än 25 år o       

25 år eller äldre 0       

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0       

25 år eller äldre 0       

Totalt antal nya övernattningar per år   0       

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

  0       

Totalt antal nya dagsbesökare per år   0       

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

  0       

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

Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

Färdigställt systemverktygsgrund.  

9 nätverk skapade som grund för fortsatt 
spridningsarbete: Tanums IF, 
Grebbestads Folkmusikfestival, 
Arrförening orienterings-VM 2016 (ägs av 
18 orienteringsföreningar i Bohuslän och 
Dalsland), Överby IF, projekt ”Socialt 
Entreprenörskap i 
idrottsföreningar”/Västsvenska 
Idrottsförbundet/Västergötlands 
Idrottsförbund, Bottna kulturförening samt 
Strömstads vuxenutbildning (Ordning och 
reda-programmet), SISU Idrottsutbildarna 

 

      Vi är framme vid det avgörande 
läget. Att nå ut och... kanske fram. 

Första beställningen är gjord. 

H.  Hur har ni spridit projektets resultat?
 



I projekt ”Socialt entreprenörskap i idrottsföreningar” sker återkommande information vid träffar och samlingar i hela 
Västra Götalands område. Därmed skapas en första grund för igenkännande hos fler inom en av våra 
huvudmålgrupper. Västsvenska resp Västergötlands Idrottsförbund är ansvariga för projektgenomförandet, vilket 
stärker kopplingar mellan förbunden och Kommidell.  
 
Vid konferens för i huvudsak utbildningsanordnare i Strömstad gjordes en presentation som nådde ett femtontal 
vuxenutbildningar från Pajala i norr till Laholm i söder. 
 
Vi har efterhand i projektet insett att vi tjänar på att fortsätta grundlägga redovisningsverktygets funktion och praktiska 
användningsgrad. Det är vårt enskilt viktigaste marknadsföringsinstrument. Det talar tydligt för sig självt, har de 
informationsträffar vi haft tydligt visat.  
Vi har därför grundlagt för ett fortsatt spridningsarbete, direkt med vårt verktyg och indirekt genom att vårt arbete och 
målsättningar blir mera känt i organisationer som verkar inom den ideella sektorn.  
 
Coompanion Fyrbodal har under våren 2013 alltmera börjat ta med Kommidell i sitt arbete. Det är en god ingång för vårt fortsatta 
arbetes möjligheter. 

 

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra
 

Genom Leader Ranrikes operativa ledningsarbete har vi fått den draghjälp och de externa resurser vi var helt 
avhängiga av för att kunna komma vidare från ett rent abstrakt arbete till att kunna få ett mycket konkret och tydligt 
redovisningsprogram att tillhandahålla ideellt baserade verksamheter som hanterar ekonomi i någon omfattning.  
Vi har, tack vare möjligheten att kontinuerligt få stämma av med Leader, lyckats hålla samman ett arbete som kräver 
ett uthålligt engagemang från ledningsgrupp. Genom Grebbestads folkhögskolas roll som formell och administrativ 
projektägare förstärktes de förutsättningarna ytterligare. 
Det är många faktorer att ta hänsyn till i ett utformnings- och planeringsarbete som sker på ideell väg.  
Med projektets erfarenheter i tillägg kan mycket underlättas i en annan motsvarande skapande- och 
framtagningsprocess.  
När målgruppen för själva produkten och arbetssättet är ideellt baserade verksamheter kräver det en stor flexibilitet i 
hur möten, presentationer och parallellt fortsatt resursskapande hanteras.  
Mycket i vårt genomförda arbete kan bidra till att visa på ett växande behov av funktionella serviceorganisationer för 
de ideella organisationernas samverkansarbeten och administrativa åtaganden.  
Ett servicekontor, med kompetenser för att hantera och underlätta för fler att kunna arbeta ideellt, kommersiellt eller 
kommidellt i sina respektive verksamheter? Inte bara att avlasta de mest engagerade aktiva i föreningen, utan att 
aktivt underlätta för fler att kunna medverka, och bidra med sina kunskaper, lust och engagemang. 
 

 

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

Föreningen Kommidells ledningsgrupp ingår i ett stort antal nätverk via arbeten, föreningsuppdrag och sociala medverkan. Det är 
enskilt viktigaste spridningsförmågan. Genom en färdig grundnivå av Kommidells fördelnings- och redovisningsprogram 
underlättas spridningsarbeten högst väsentligt. 

Projektets upparbetade nätverk utgör forum för provverksamheter, där programvaran kommer att utprovas, utvärderas och 
justeras för vidare utveckling.  

 

Kommidell är en ideell förening och ett registrerat varumärke sen 2009. Ambitionen med föreningen är att skapa förutsättningar 
för människor med olika drivkrafter att enas i samma förening för samma intresse.  

 

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 

 


