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Utlysning
Spridning av digitalisering i kommuner

PROJEKTUPPGIFTER
Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.
0 / 20 teck en

Projekttitel *

Projekttitel på engelska *

Implementering av Trelleborgsmodellen

Implementation of the Trelleborg model

35 / 100 teck en

34 / 100 teck en

Start av projekt för vilket bidrag sökes *

Slut av projekt för vilket bidrag sökes *

2017-01-24

2018-03-31

Svensk projektsammanfattning *
Trelleborgs kommun önskar med stöd av Vinnova och tillsammans SKL genomföra ett
utvecklingsprogram för 10-15 kommuner/ regioner som har visat stort intresse för Trelleborgs
arbets- och förhållningssätt inom frågor som rör arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt
bistånd och mottagande/myndighetsutövning ensamkommande barn och unga.
Genom ett systematiskt arbete med möjlighet till gemensamma träffar för reflektion och
lärande tror Trelleborgs kommun att möjligheten för faktisk framdrift i spridnings- och
implementeringsarbetet ökar. Parallellt med lär- och reflektionsträffarna önskar Trelleborgs
kommun koppla utvärdering/följeforskning för att säkerställa mätbarheten i framdriften och för
att testa konceptet. Hur lätt är det att ta till sig? Vad är svårt respektive enkelt? Vilka är de
mest centrala momenten? Hur upplevs det för olika parter etc.?
Indikatorer för mätning tas fram av respektive kommun utifrån önskat framtida läge och
förväntat resultat.
833 / 1500 teck en

Engelsk projektsammanfattning *
The municipality of Trelleborg w ish, supported by Vinnova and together SKL implement a
development program for 10-15 municipalities / regions that have show n great interest in
Trelleborg's w ork and approach in matters relating to labor, establishment, financial
assistance, and reception / public authority unaccompanied minors.
Through systematic w ork w ith the possibility of joint meetings for reflection and learning
Trelleborg thinks that the possibility for implementation w ork is increasing.
430 / 1500 teck en

Mål för projektet *
Att hitta en modell för effektiv spridning av utvecklingsarbete i offentlig sektor som kan
användas både av Trelleborgs, Vinnova och andra offentliga aktörer.

136 / 150 teck en

Sekretess
Finns uppgifter om affärs- och driftsförhållanden som skulle kunna leda till skada om de offentliggörs
Nej

KLASSIFICERING
Uppgifterna om klassificering används för att analysera, följa upp och utvärdera statliga insatser inom FoU. Uppgifter som ni
anger här kommer inte ingå i vår bedömning.
Det går att göra max tre val per klassificering. Ange den viktigaste först.

Klassificering av behovsområde *
17 Övrigt (inget av ovanstående)

Klassificering av forskningsområde *
5.9.99 Övrig annan samhällsvetenskap

Klassificering av produktområde *
84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning

KOORDINERANDE PROJEKTPART (KOORDINATOR)
Organisation

Arbetsplats

Trelleborgs kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen

Organisationsnummer
212000-1199
Adress
Box 63
231 83
Trelleborg
W ebbplats
www.trelleborg.se
Telefon
0410-73 30 00
Kommun
Trelleborg
Land
Sverige

Adress
Gasverksgatan 3B
231 21
Trelleborg
W ebbplats
www.kraftsamlingtrelleborg.se
Telefon
0410-733000
Kommun
Trelleborg
Land
Sverige

KOORDINATORNS FIRMATECKNARE/PREFEKT
Person

Arbetsplats

Fredrik Geijer

Kommunledningsförvaltningen

E-post
fredrik.geijer@trelleborg.se
Direktelefon
0410-733000
Mobil

Organisation
Trelleborgs kommun
Adress
Algatan 13
231 21
Trelleborg
Telefon
0410-733000
Kommun
Trelleborg
Land
Sverige

Kön
Man
Födelseår
1960

KOORDINATORNS PROJEKTLEDARE
Person

Arbetsplats

Cecilia Lejon

Arbetsmarknadsförvaltningen

E-post
cecilia.lejon@trelleborg.se
Direktelefon
0708817144
Mobil

Organisation
Trelleborgs kommun
Adress
Gasverksgatan 3B
231 21
Trelleborg
Telefon
0410-733000
Kommun
Trelleborg
Land
Sverige

Kön
Kvinna
Födelseår
1970

BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD

Koordinerande projektpart (koordinator)

Trelleborgs kommun

Totala kostnader

Arbetsmarknadsförvaltningen (212000-1199)

2017

2018

Summa

1 780 680

647 520

2 428 200

Finansiering

2017

2018

Summa

Sökt bidrag från Vinnova

913 000

332 000

1 245 000

Andra finansiärer

0

0

0

Egen Finansiering

867 680

315 520

1 183 200

Total finansiering

1 780 680

647 520

2 428 200

Beräknad stödnivå

51.3%

Kostnadsslag
Kryssa i vilka kostnader som ingår i projektet. Endast nedan angivna kostnadsslag är stödberättigande.
Vid läges/slutrapportering ska verkliga upparbetade kostnader redovisas per projektpart och kostnadsslag.
Personalkostnader
Utrustning, mark, byggnader
Konsultkostnader, licenser m.m
Övriga direkta kostnader inkl. resor
Indirekta kostnader

BILAGOR
Obligatoriska bilagor
Projektbeskrivning
Max 10 sidor, om inte annat anges i utlysningsinformationen.
Projektbeskrivning.pdf

CV
CV för nyckelpersoner, max 3 sidor totalt, om inte annat anges i utlysningsinformationen.
CV.pdf

Ej obligatoriska bilagor
Övriga bilagor

FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN
Du har fyllt i en ansökan till utlysningen Spridning av digitalisering i kommuner.
Efter sista ansökningstidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte Vinnova har begärt det.
En mottagningsbekräftelse skickas via e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare/prefekt.

Inskickad av

Förnamn
Cecilia

Efternamn
Lejon

E-postadress
cecilia.lejon@trelleborg.se

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc
Trelleborgs kommun,
arbetsmarknadsförvaltningen

