
 

 

 

 
 

Instruktioner projektmedarbetare  
Alla som gör tid i projektet måste redovisa sin tid. För projektmedarbetaren utgör den 
underlag för utbetalning av ersättning från ESF. Endast hela timmar kan redovisas till ESF 
och ev. avrundning sker neråt. 

 
Rapporteringen görs på en särskild blankett (Excel-fil) som heter Arbetstidsredovisning 
projektmedarbetare. Malldokument för arbetstidsredovisning finns att hämta 
www.utbildningskaraborg.se/projektmedarbetare  
 

Blanketten består utav tre flikar:  

- Arbetstidsredovisning (flik 1) 
- Tidsrapportering (flik 2) 
- Anvisningar (flik 3)  

 

Flik 1 Arbetstidsredovisning: 
Samtliga projektmedarbetare fyller i följande uppgifter:  

• Organisationens namn 

• Namn 

• Typ av anställning 

• Arbetstid i projektet 

• Redovisningsmånad (ändrar du manuellt varje månad) 

 

Flik 2 Tidsrapportering: 
Samtliga projektmedarbetare fyller i följande uppgifter: 

• Antal nedlagda timmar i projektet inklusive restid som sker i anslutning till projektet, i 
kolumnen bredvid skriver du vad du gjort i projektet under de timmarna.  

Summa timmar per dag summeras automatiskt. 

De antal timmar du anger under flik 2, kopieras automatiskt över till flik 1. 
 

Flik 3 Anvisningar:  
Under flik 3 finns instruktioner som du kan använda som stöd. 
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Tips:  

• Formulera tydliga meningar.  

• En tredje part – i det här fallet en ekonom på ESF som inte nödvändigtvis är insatt i 
skolans värld - ska med hjälp av det som står i fritextfältet kunna utläsa vilken 
arbetsuppgift som utförts och kunna se att den har varit projektrelaterad   

• Förklara och undvik förkortningar  

• Endast projektrelevant tid får redovisas  

Arbetstid som läggs på ordinarie verksamhet (arbetstid som inte är projektrelaterad 
får inte skrivas som arbetstid i projektet, exempelvis arbetsplatsträffar). 

 

Redovisning  
För att rapportera arbetstid:  
 

• Kontrollera att alla uppgifter stämmer 

• Skriv ut flik 1 Arbetstidsredovisning och flik 2 Tidrapport (OBS: enkelsidigt, häfta inte 
ihop papperna) 

• Skriv under 

• Lämna/skicka originalet till behörig företrädare/överordnad chef för manuell 
underskrift  

• Skickas in i original till projektekonomen som redovisar den vidare till ESF. Spara 
gärna en kopia av originalet ifall något skulle hända på vägen. 

 
 
Posta underskrivna papper till:  
 
Skaraborgs kommunalförbund 
Att: Sofia Gustavsson 
Box 54  
541 22 Skövde  
 

OBS: Samtliga underlag med påskrift skall vara tillhanda hos Sofia Gustavsson, ekonom på 
Skaraborgs kommunalförbund, senast 14:e efter månadsskifte. 

Har du frågor höra av dig till Sofia Gustavsson, e-post: sofia.gustavsson@skaraborg.se , 
telefon: 070- 376 29 81 
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