PROJEKTSTÖD
- Slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för
landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia
av slutrapporten till ditt leaderkontor.

A. Uppgifter om stödmottagare
Namn och adress

Journalnummer

Studieförbundet NBV

20114034norr

UMEÅ
Skolgatan 48
903 27 Umeå
E-postadress

norr@nbv.se

B. Uppgifter om kontaktpersonen
Namn och adress

Telefonnummer

Ida Hillebjörk
Inre Ultervattnet 141
915 91 Robertsforsi

0934-27171
Mobiltelefonnummer

070-3292808
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

ida.hillebjork@gmail.com

C. Sammanfattning av projektet
C.1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

11-10-01

12-12-05

Var genomfördes projektet?

Robertsfors Kommun
Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Undersökning av intresset för ett allaktivitetshus i Robertsfors. Vid intresse även framtagande av handlingsplan för att skapa
allaktivitetshuset.

D. Målgruppen – vem riktade sig projektet till
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

Intressegrupper i Robertsfors kommun, d.v.s privatpersoner, Det är en förhoppning att vi genom att möta allmänheten på
företag och organisationer samt kommunförvaltningen.
olika sätt och i olika sammanhang väckt ett intresse som kan
gagna projektet vid ett eventuellt igångsättande.
Kommunen:
Robertsfors Kommun har genom förstudien getts möjligheter
att själva vara med och påverka förutsättningarna för ett
igångsättande. Erfarenheterna finns kvar och kan dras nytta
av vid en senare uppstart.
Företag och organisationer:
Ett Allaktivitetshus som i sin bästa form ska fungera som
inspiration för många människor med olika intresseinriktingar
och därigenom stimulera och inspirera till en meningsfull fritid.
I kontakter med näringsliv och flera ideella organisationer har
vi genom projektet velat visa vägen till ett gemensamt
engagemang som skulle kunna gynna Robertsfors som ort att
bo och arbeta i.

E. Genomförandet av projektet
E.1. Varför ville ni genomföra projektet
I vår vision är allaktivitetshuset katalysatorn för att inspirera till nya idéer för kurser och aktiviteter inom många olika områden.
Detta ska stimulera de boende, ge en ökad livskvalité och förhoppningsvis även bidra till flera jobb i kommunen. I visionen ska
allaktivitetshuset bidra till att göra Robertsfors kommun till en ännu mer attraktiv kommun för permanent boende, fritidsboende
och även som resmål för turism.

E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)
Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken.

Kön
Män

Antal

Beskriv deras roll i projektet

9

Projektsnställd, samarbetspartners, bollplank, konsult

NBV, Norrlandsgjuteriet,
Olofsfors Bruk, Robertsfors
Golfklubb, Robertsfors
Kommun, Nysätra
Trädgårdsförening

Kvinnor

12

Projektledare, samarbetspartners, konsult, bollplank

NBV, Robertsfors Kommun,
Umeå Kommun, Sweco

E.3. Hur har ni förankrat projektet?
Genom en enkätundersökning riktad till boende. Genom möten med allmänheten ute på samhället. Genom ett arrangemang av
öppethus med information kring projektet. Genom möten med lokala föreningar och företag.

E.4. Vilka har ni samarbetat med?

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under
projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Norrlandsgjuteriet, Nysätra Trädgårdsförening, Olofsfors Bruk, Robertsfors Kommun
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?
Om ”Ja”, med vilka

Inga konkreta samarbeten har ännu uppnåtts, men man kan säga att arbetet med projektet har startat upp ett nätverk som kan
komma att utvecklas/nyttjas vid en framtida fortsättning av arbetet.

E.5. Vad har ni genomfört i projektet?
1. Öppet Hus
2. Enkätundersökning
3. Informationsinhämtning från liknande projekt
4. Studiebesök
5. Visionsskisser interiör & trädgård
6. Utkast projektplan
7. Utkast kring projektorganisation & formella former kring ett fortsatt projekt

E.6. Har något gått bättre än planerat?
Nej, knappast något

E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?
Vi har upplevt att det varit svårt att få deltagare att besvara vår enkät, de som svarat visar dock sig positivt inställda. Vid vårt
öppethus hade vi också oväntat få besökare. Sammantaget måste vi tyvärr konstatera ett svalt intresse från boende i kommunen.
Nyckelintressenter för tillkomsten av ett allaktivitetshus i Robertsfors är bl.a berörd fastighetsägare (ägare av det gamla
brukskontoret där tanken var att ett allaktivitetshus skulle ligga) samt Robertsfors kommun. Trots positiv respons (från båda) har vi
inte lyckats få fram ett hyresförslag från fastighetsägaren vilket inte möjliggjort någon konkret budget. Robertsfors kommun har
under arbetets gång markerat att man vill avvakta sitt stöd för ett allaktivitetshus till dess kommunens planer på projektet Kreativ
Bruksanda blir av.
Ambitionen har varit att i projektplanen utgå från en upparbetningsfas på tre år. En svårighet har i slutskedet varit att hitta
finansiering till ett längre projekt då nya projektpengar tilldelas först efter 2013.

F. Projektets mål och resultat
F.1. Vilka resultat skapade projektet?
Kunskap och erfarenheter kring intresset hos olika målgrupper för ett allaktivitetshus. Ett kontaktnät som kan nyttjas vid en
eventuell fortsättning av projektet. Ett utkast till projektplan.

F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
Mål

Resultat

Är målet uppfyllt? (Ja/Nej)

Projektets mål har varit att
Svalt intresse från boende
Nej
undersöka möjligheterna till en samt i nuläget också från
uppstart av ett allaktivitetshus i nyckelintressenter gör att det
Robertsfors. I detta har också inte känns meningsfullt att gå
inkluderats en projektplan med vidare i dagsläget.
kostnadsberäkningar och
Erfarenheterna finns samlade i
finansieringsplan. I någon mån ett utkast på projektplan vilken
kan man också säga att målet kan komma till nytta vid ett
verkligen varit att starta upp senare igångsättande.
allaktivitetshuset.

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsak

I dagsläget finns inga
förutsättningar till uppstart av
allaktivitetshuset, vi hoppas
dock att erfarenheterna kring
denna förstudie kan komma till
nytta i ett senare skede.
Utkastet till projektplan har
förverkligats men saknar
kostnadsberäkningar och
finansieringsplan då det
saknas hyresförslag.
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F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Funktionshindrade

Ja

Förberett handikappanpassade lösningar i huset

Hållbar utveckling

Ja

Idé om lokal marknad, fler jobb, utflyktsmål

Integration

Ja

Tanken är att detta skulle vara ett ställe för alla att mötas

Kompetenshöjning

Ja

Kursverksamhet och aktiviteter i olika former.

Jämställdhet

Nej

Inte specifikt prioriterat, men som en del i den totala verksamheten

Kvinnor

Nej

Inte specifikt prioriterat, men som en del i den totala verksamheten

Miljö

Ja

Ex genom egna grödor som odlas och serverasi caféet

Ungdomar

Ja

En prioriterad målgrupp för kursverksamheten med tex film, musik & foto

F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Mätbara resultat
Antal nya företag

Resultat direkt
efter projekt

Kommentera och beskriv

0

Inte än

Antal nya produkter

0

Antal nya tjänster

0

Antal nya tekniker

0

Antal nya nätverk och mötesplatser
Män
Antal bevarade arbetstillfällen
Kvinnor

Män
Antal nya arbetstillfällen
Kvinnor

Män
Antal deltagare i utbildningar
Kvinnor

Yngre än 25 år

0
0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Yngre än 25 år

0

25 år eller äldre

0

Totalt antal nya övernattningar per år

0

Antal nya övernattningar för besökare från
andra kommuner eller länder per år
Totalt antal nya dagsbesökare per år

0

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner
eller länder per år

0

0

G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
Mätbara resultat

Enkäten

Resultat direkt efter projekt

Kommentar

Se bilaga 8
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H. Hur har ni spridit projektets resultat?
Slutrapport kommer publiceras på Robertsfors Kommuns hemsida och på vår egen hemsida

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra
En insikt för oss har varit att det går att äga sitt eget projekt vilket ger bättre kontroll över det administrativa arbetet. Efter beviljat
projekt kan man ansöka om förskottsbetalning på upp till 50% av beviljad summa och därefter löpande rekvirera pengarna från
URnära.

K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet
skapat
Vi kommer att invänta en ny projektperiod och löpande hålla oss underrättade med vad som händer kring Brukskontoret och
kommunens projekt Kreativ Bruksanda. Vi hoppas också att tiden kommer att verka för vår sak och ser gärna att vi ges möjlighet
att fortsätta arbetet med ett Allaktivitetshus i Robertsfors om förutsättningarna förändras.

L. Bilagor
•
•
•
•

Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material
som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

