
 

 

Projektredovisning 
 

 

 

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid 

      

 

 

Organisation och organisationsnummer 

      

 

 

Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan 

      

 

 
Avvikelse: Träffarna genomfördes i 20 -21 september resp 27 - 28 september, Utvärdering under oktober månad. 
 
Syftet med dessa dagar är att anhöriga till drabbade, döda eller skadade ska få möjlighet att träffa varandra och ta 
del av varandras olika erfarenheter, möjligheten till att under dagen sitta i olika grupper tex 
föräldragrupper/mammagrupper/pappagrupper/syskongrupper samt att lyssna på föreläsningar. Därmed bidrar 
projektet till ett ökat psykosocialt stöd för de drabbade, samtidigt som det stimulerar till ett direkt engagemang 
inom problemområdet alkohol, droger och trafik. Dessutom är det viktigt för MHF att få ta del av de drabbades 
erfarenheter och synpunkter. Ett långsiktigt syfte är att dessa träffar skall bli årligen återkommande på olika orter 
i Sverige och ge möjlighet för anhöriga att känna att det finns stöd och erfarenhet som kan hjälpa dem framåt. 
Därmed kan också nytillkomna drabbade relativt snabbt få stöd och bli en del av nätverket. 

Nätverksdagar för rattfylleri drabbade.

MHF, 802002-3399 
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Tänkta aktiviteter (kopiera texten från projektansökan) 

 

 
Vilka aktiviteter har genomförts? 

      

 

januari-mars 2014: Planering för träff/seminarium, bokning av lokaler och boende, bokning av föreläsare, samråd 
med NBV 
 
april  - juni 2014: inbjudan till träff per post, e-post och telefon 
 
september 2014:  genomförande av träff/seminarium under två dagar. 
 
oktober 2014: utvärdering av seminarium och planeing av uppföljande regionala träffar 
 
november - december  2014: Uppföljande regionala träffar enligt plan, utvärdering av projektet samt redovisning 
till SAFF 
 

januari-mars 2014: Planering för träff/seminarium, bokning av lokaler och boende, bokning av föreläsare, samråd 
med NBV 
 
april 2014: inbjudan till träff per post, e-post och telefon 
 
maj-augusti 2014:  genomförande av träff/seminarium under två dagar på för- eller sensommar 
 
september 2014: utvärdering av seminarium och planeing av uppföljande regionala träffar 
 
oktober-december 2014: Uppföljande regionala träffar enligt plan, utvärdering av projektet samt redovisning till 
SAFF 
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Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan) 

 

 
Vilka resultat har uppnåtts? 

      

 

Följande resultat har uppnåtts. 
- Två nätverksträffar genomfördes en på Ästads gård i Halland och en på Högbo Bruk i Gästrikland. 
- 100% av deltagarna upplevde att träffarna var viktiga och fick träffa andra drabbade och dela sina erfarenheter, 
man kände också ett stöd av varandra. 
- Samtliga kände att av föredragshållarna om sorg och krishantering fick de mycket värdefulla tips och tankar 
som man tar med sig hem till vardagen. 
-75% av deltagarna vill engagera sig i arbetet mot rattfylleri 

Vi förväntar oss att projektet resulterar i att de angivna mätbara projektmålen uppfylls, nämligen: 
 
- att genomföra en nätverksträff för rattfylleridrabbade under 2014, 
- att minst 15 rattfylleridrabbade deltar i träffen, 
- att minst 75 % av deltagarna upplever träffen som ett värdefullt personligt stöd, enligt den utvärdering som görs, 
- att minst 75 % av deltagarna upplever att de har fått nya kunskaper som de har användning för, enligt den 
utvärdering som görs. 
- att minst hälften av deltagarna engagerar sig aktivt i arbetet mot rattfylleri
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Vad kunde inte genomföras? 
      

 

Vilka är de positiva erfarenheterna? 
      

 
Vilka är de negativa erfarenheterna? 
      

 

Övrig information 
      

 

Budskapet om drabbade av rattfylleri har synts i media. se bifogade länkar. 
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/de-miste-sonen-då-rattfull-tog-hans-liv-3120072 
 
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/minskat-antal-anmälda-rattfylleribrott-3190636 
 
http://na.se/asikt/ledare/1.3084447-en-rosa-elefant-i-rummet 
 
http://na.se/nyheter/orebro/1.3084661-hans-son-blev-offer-for-rattfylla 
 
http://na.se/nyheter/orebro/1.3084663-trafikpoliserna-har-halverats-pa-fem-ar 
 

Tanken var att träffarna skulle ske på tre orter i Sverige, Träffarna fick genomföras på två orter.

- Att deltagarna var positiva till dagarna  
- Att deltagarna fick träffas i grupper och samtala om sina erfarenheter 
- Att ta del av föreläsningarna om sorg & krishantering

- Att endast en man var med på träffarna utan samtliga deltagare var kvinnor.
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Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera) 

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand 

 

 

Tidsperiod för vilken redovisningen sker 

      

 

 

Inkomster 

      Utfall 
Budget 

enl. projektansökan 

Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden   

Bidrag från andra 

(förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c) 
  

Egen ekonomisk insats   

Annan finansiering   

Inkomster totalt   

 

 

Utgifter 

Direkta projektkostnader 

Aktiviteter   

Material   

Personal   

Övrigt   

 

Administration   

Utgifter totalt   

 

Resultat + / –    

 

2014-01-01 - 2014-12-31

110500

4700

165000

9000

4000

293200
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Redovisningen upprättad 

Ort och datum       

 

Projektansvarig 

Namnteckning  

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress      

Postadress och land      

Telefon och fax inklusive landskod       

E-mail      

 

Firmatecknare 

Namnteckning 

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress       

Postadress och land       

Telefon och fax inklusive landskod  

E-mail       

 
Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar 

      

 
För Stiftelsen Ansvar för Framtiden 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande       

 


