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PROJEKTUPPGIFTER OCH STATUS
Diarienummer

Projekttitel

2016-05358

Implementering av Trelleborgsmodellen

Projektledare

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Cecilia Lejon

212000-1199 Trelleborgs kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen

Vinnovas handläggare

Administratör på Vinnova

Eleonore Stureborg

Lena Dalsmyr

Startdatum

Slutdatum

2016-12-10

2018-01-15

Startdatum för aktuell period

Slutdatum för aktuell period

2016-12-10

2016-12-31

Skicka in senast

Vinnovas bidrag totalt

2017-01-31

1 245 000 kr

Progress sedan förra rapporteringstillfället *
13 kommuner, Härryda, Nacka, Tjörn, Skara, Lidköping, Kristianstad, Kungsbacka, Karlskrona,
Gotland, Mölndal, Ale, Kävlinge och Norrtälje har tagit ställning och kommer att delta i
projektet. En första lärträff kommer att vara i Trelleborg den 6-7 mars.

218 / 1500 teck en

Hur följer projektet tidplanen *
Projektet ligger i fas och en första lärträff kommer att vara i Trelleborg 6-7 mars.

70 / 1500 teck en

Måluppfyllelse och bidrag till effekter *
Att deltagande kommuner ska ha driftsatt sin produktionsapparat vid projektets slut.
Modellen för spridning ska vara prövad och utvärderad för kommande satsningar från SKL och
Vinnova.

159 / 1500 teck en

Länkar till externa webbsidor

URL
0 / 250 teck en

Beskrivning

0 / 100 teck en

SÄRSKILDA VILLKOR
Särskilt villkor
Istället för villkor § 1.6 punkt 5 och § 6.2 första stycket gäller att:
Förutsättning för första utbetalning av bidrag är att Startrapport och kopia av Projektparts godkännande för Koordinatorn har
inkommit i rätt tid samt att Vinnova godkänt Startrapporten. Koordinatorn får inte överföra medel till Bidragsmottagare förrän samtliga
Projektparts godkännanden inkommit till Vinnova. Koordinatorns skyldighet att överföra medel till Bidragsmottagare inträder när
samtliga Projektparts godkännande har inkommit till Vinnova.
För den händelse samtliga godkännanden inte kommit in till Vinnova vid i beslutet angiven tid, kommer Vinnova besluta om att rätten
till bidrag upphör och Koordinatorn blir återbetalningsskyldig avseende dittills utbetalt belopp.

Kommentarer

0 / 1500 teck en

Anvisningar och rekommendationer
En kompletterande lägesrapport skall enligt särskilda villkor ovan inlämnas senast den 31 januari 2017 innehållande en reviderad,
projektbeskrivning, budget och övriga projektparters godkännande.

UPPARBETADE KOSTNADER
Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.
Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om
redovisningsperioden går över ett årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per
kalenderår.
De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

Koordinerande projektpart (koordinator)

Trelleborgs kommun

Arbetsmarknadsförvaltningen (212000-1199)

Upparbetade Ack. kostnader
kostnader

Budget

Återstår jfr med budget

2016-12-10

2016-12-10

2016-12-10

2016-12-31

2016-12-31

2018-01-15

kr

%

Personalkostnader

14 056

14 056

Utrustning, mark, byggnader

0

0

Konsultkostnader, licenser m.m

0

0

Övriga direkta kostnader inkl. resor

0

0

Indirekta kostnader

0

0

Totala kostnader

14 056

14 056

2 428 200

2 414 144

99.4%

BILAGOR
Här kan du ladda upp bilagor.
För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets
särskilda villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på
Rapportmallar

Ej obligatoriska bilagor
Övriga bilagor
Övriga bilagor_1.pdf
Övriga bilagor_2.pdf
Övriga bilagor_3.pdf
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