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Verksamhetsrapport LONA
Verksamhetsrapport ska skickas till Länsstyrelsen för alla pågående LONAprojekt senast den 1 mars varje år. Rapporten kommer att granskas och om den
behöver kompletteras tas kontakt med berörd kommun. Länsstyrelsen kommer
inte att skicka ut beslut om godkänd verksamhetsrapport. Eventuell delutbetalning
kommer att ske. De som fått sina projekt beviljade i år och den som är helt säker
på att komma in med slutrapport för ett projekt senast den 1 augusti innevarande
år behöver inte fylla i en verksamhetsrapport för det projektet.
Verksamhetsrapporten görs i LONA-registret och skickas sedan till handläggaren
på Länsstyrelsen. Den behöver inte skrivas under.

För att fylla i verksamhetsrapporten i LONA-registret:
•

Gå in på ditt projekt och välj fliken "Rapportering".

•

Under respektive underflik ("Generell information, "Finansiering" osv)
finns det en kort text om vad som ska fyllas i vid den årliga
rapporteringen.

•

Intill vissa rubriker finns ett litet frågetecken
som, om man håller
muspekaren över, beskriver mer ingående vad som ska redovisas.

•

Efterhand som du fyller i ska du trycka på "Spara"-knappen längst ner i
respektive underflik. Viktigt, eftersom knappen "Spara" i projekthuvudet
högst upp till höger sparar bara det som står i projekthuvudet! Annars får
du skriva om allt igen.

•

När du fyllt i allt som efterfrågas trycker du på "PDF"-knappen i
projekthuvudet. Tryck inte på "skicka in" för då registreras det som en
slutrapport. Välj därför "Verksamhetsrapport" i rullisten och tryck på
"PDF". Spara ner och mejla.

Verksamhetsrapporten ska ersätta eventuell tidigare verksamhetsrapport. Text
som ligger kvar från förra årets rapportering ska tas bort eller skrivas om.
Rapporten bör omfatta perioden fram till den skrivs, inte bara till årsskiftet.
Lägg gärna in en bild som bilaga (i formatet .jpg) så dyker den upp som
"presentationsbild" för projektet.

Hör gärna av dig om något inte fungerar!
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