DELRAPPORT §10-medel SFS 2010:1122

Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar
Delrapporten skickas till:
Bollnäs kommun, Kommunstyrelsekontoret, 821 80 Bollnäs
eller via e-post: diariet.kommunstyrelsekontoret@bollnas.se

Kontaktuppgifter

Verksamhet/Förening/Organisation
Kontaktperson/Projektledare

Beviljade medel

Ange summan i kronor

Projektets/insatsens namn

Diarienummer hos kommunen (se beslut)

Tidsperiod

Ange hela datum, t.ex. 2021-01-01 – 2021-12-31

Målgrupp/målgrupper

Har projektet/insatsen nått ut till tänkt målgrupp? Om inte, vad kan det bero på?

Kommer deltagarna från tänkt målgrupp? Om inte, vad kan det bero på?

Syfte

Vad går bra och vad går mindre bra utifrån projektets/insatsens syfte? Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem med att uppnå syftet?

Utdelningsadress

821 80 Bollnäs

Besöksadress

Stadshustorget 2

Webb

www.bollnas.se

Telefon

0278-250 00

E-post

bollnas@bollnas.se

Bankgiro

594-2636

2 (3)

Genomförandet

Vad har gått bra och vad har gått mindre bra i själva genomförandet av projektet/insatsen? Beskriv kort vad som gjorts hittills och hur ni arbetat
för att åtgärda eventuella problem.
Redogör för hur ni hittills har arbetat för att målgruppen ska få information om, och ta del av, projektet/insatsen.
Har alla i målgruppen (t.ex. kvinnor/flickor och män/pojkar i olika åldrar) lika möjligheter att delta i projektet/insatsen såhär långt? Om inte, hur
arbetar ni för att motverka det?

Aktivitets- och tidsplan

Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som genomförts/påbörjats. Har era aktiviteter kunnat genomföras utifrån uppsatt tidsplan?

Mål och resultat

Beskriv hur ni hittills arbetat för att nå era mål och förväntade resultat, samt om några mål redan uppnåtts.

Övrigt

Eventuella övriga kommentarer.
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Budget

I kostnadsredovisningen nedan ska endast beviljade §10-medel redovisas. Har någon annan aktör gått in som finansiär i delar av insatsen ska
de summor som annan aktör stått för inte redovisas nedan.
Ange vilka kostnader ni haft inom projektet/insatsen hittills samt de medel ni förbrukat i tabellen nedan. Om större avvikelser finns jämfört med
budget, motivera och förklara dessa här:

Kostnadsredovisning (Vad pengarna hittills använts till)

2020
(ange i kronor)

Lönekostnader (ange antal personer och månadslön/timlön/arvode)
Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler)
Material m.m. (specificera typ av material)
Resekostnader
Förtäring
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)
Information/kommunikation (annonser, broschyrer, annat kommunikationsmaterial)
Övrigt (beskriv vad)

Summa

Underskrift
-

Jag försäkrar att uppgifterna i delrapporten är fullständiga och riktiga.

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Delrapporten skickas till:
Bollnäs Kommun, Kommunstyrelsekontoret, 821 80 Bollnäs
eller via e-post: diariet.kommunstyrelsekontoret@bollnas.se

2021
(ange i kronor)

Totalt
(ange i kronor)

