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Socialt bokslut 2017/18 
 Mål Mätverktyg Indikator Resultat Anm. 

1 Hyresgästerna         
1.1 Hyresgästerna levererar uppgifter. Enkät Minst 10 av 20 företag har levererat 

uppgifter. 
11 Uppnått 

1.2 Hyresgästerna får hjälp med minst hälften av alla 
begärda arbetsuppgifter. 

Enkät Företagen får hjälp med minst hälften 
av alla begärda arbetsuppgifter. 

60% Uppnått 

1.3 Hyresgästerna är nöjda med Yoda och kan se ett 
mervärde. 

Enkät På en skala mellan 1 och 10 vill vi ha 
minst 8 i snitt. 

8,07 Uppnått 

1.4 Hyresgästerna tycker att Yoda är positivt för trevnaden. Enkät På en skala mellan 1 och 10 vill vi ha 
minst 8 i snitt. 

8,15 Uppnått 

2 Deltagarna     
2.1 Deltagarna har fått anställning här eller någon 

annanstans. 
Lenas utvärderings- 
samtal. 

Minst 2 personer har fått anställning. 2* Uppnått  
Övriga: 2 i pension, 1 
behovsanställning, timtid, 
1 studier, 2 fortsatt 
arbetslöshet/ 
sjukskrivning 

2.2 Deltagarna har med sig referenser när de slutar här 
 

Lenas utvärderings- 
samtal 

Minst 75% av deltagarna har minst en 
referens med sig. 

75%* Uppnått (6 av 8) 

2.3 Deltagarna har något att lägga till i CV:t. 
 

Lenas utvärderings- 
samtal. 

Alla deltagare ska ha fått någonting att 
lägga till i CV:t 

100%* Uppnått (8 av 8) 

2.4 Deltagarna känner sig mindre ensamma. 
 

Lenas utvärderings- 
samtal 

Alla har utökat sina nätverk 100%* Uppnått (8 av 8) 

2.5 Deltagarna behåller eller ökar självförtroende och 
självkänsla  
 

Lenas utvärderings- 
samtal 

Alla deltagare tycker att de behållit 
eller ökat självförtroende och 
självkänsla  

100%* Uppnått (8 av 8) 

2.6 De deltagare som varit här i minst sex månader och som 
har som mål att öka tiden har kommit till visshet 
 

Utvärderingssamtal 
med resp. delt. 
handläggare 
Lenas utvärdering 

En fallbeskrivning i förekommande fall 
på deltagare som kommit till visshet 

ja Uppnått  

2.7 Deltagarna hittar strategier som eliminerar hinder 
 

Lenas utvärderings- 
samtal 

Minst en fallbeskrivning på en person 
som hittat strategier 

ja Uppnått  

* En av deltagarna hade sin andra period på Leia och har redan räknats i ett tidigare bokslut. Räknades inte här.   
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 Mål Mätverktyg Indikator Resultat Anm. 

3 Luminara     
3.1 Att deltagarna blivit erbjudna tre 

coachtillfällen vardera. 
Ann-Catrins 
mellanvärderingar 

Alla deltagare har blivit 
erbjudna coachning 

Inga deltagare Projektet lyckades inte rekrytera 
någon deltagare och avbröts på 
egen begäran. 

3.2 Deltagarnas insteg på arbetsmarknaden 
har underlättats  

Ann-Catrins 
mellanvärderingar och 
utvärderingar 

Minst 75% av deltagarna 
upplever att insteget 
underlättats 

Inga deltagare Projektet lyckades inte rekrytera 
någon deltagare och avbröts på 
egen begäran. 

3.3 Rutiner för kommunikation med 
praktikplatsen fungerar  

Utvärderas vid praktikslut 
 

En fallbeskrivning i 
förekommande fall på 
kommunikation som 
fungerat 

Inga deltagare Projektet lyckades inte rekrytera 
någon deltagare och avbröts på 
egen begäran. 

3.4 Interna verksamhetsrevisioner är 
genomförda enligt plan 

Protokoll skrivs Varje revision är 
dokumenterad i form av 
protokoll 

Ja Uppnått 

4 Värdskap ASF         
4.1 Fler kontaktytor. Upprätta ett nätverk för 

erfarenhetsutbyte och lärande. 
Antal träffar med 
deltagarlistor 

Ett nätverk med 
projektdeltagare, sociala 
företag, andra företagare 
och stödjandeaktörer är 
igång. 

Ja Uppnått 

 


