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Projekt:   

Diarienummer: 

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er 

därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

  Ja   Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

  Ja, projektet kommer att påbörjas den 

  Nej
 
 Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?

Förstudie Alkohol och oskyddade trafikanter
DNR 2015-030

Projektledaren har, som ett underlag för faktainsamling till förstudien, haft möten med 
professor Ulf Björnstig vid Umeå universitetssjukhus och med Maria Melkersson hos 
Trafikanalys för samtal om forskning och statistik på området alkohol och oskyddade 
trafikanter. En första sammanställning av forskning och statistik har påbörjats. 
Projektledaren har beviljats tillgång till STRADA trafikolycksdatabas och genomgått en 
särskild utbildning för uttag av data från denna. 
 
En preliminär rapportstruktur har utarbetats. 
 
Uttag och analys av trafikolycksdata från STRADA avseende oskyddade trafikanter 
pågår med fokus på noteringar om alkoholpåverkan hos oskyddade trafikanter, främst i 
polisrapporterna. 



4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?
 
  Ja   Nej

 Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
 
  Av verksamheten
 

  

  Av de ekonomiska förutsättningarna
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5. Vad återstår att göra?
 

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

  Ja   Nej

 Slutrapport beräknas vara klar:

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?
 

Ort och datum: 

Organisationens namn: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande:

Blanketten ska skickas både på epost och vanlig post och vara oss tillhanda senast 15 augusti.  
Se instruktioner på www.ansvarforframtiden.se för adresser.

Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens 

hemsida: www.ansvarforframtiden.se.
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* slutförande av förstudierapport samt genomförande av granskningsseminarium med 
sakkunniga. 
* Spridning av rapporten till medier, myndigheter och nykterhetsorganisationer.  
* Utvärdering och slutredovisning till SAFF.

2016-12-31

Kostnader expertmöten      328 kr 
resor projektledare          1 930 kr 
arbetstid inkl. soc. avg.   62 900 kr (1 månad) 
SUMMA använda medel:     65 158 kr

Stockholm 2016-09-19
Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Lars Olov Sjöström


