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Redovisning av regionala insatser inom ramen för Sveriges nationella skogsprogram
Den här blanketten används för att redovisa genomförda regionala insatser som stödjer det nationella
skogsprogrammet. Redovisningen samt obligatoriska bilagor med originalunderskrifter ska skickas per e-post
senast den 1 februari 2019 till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se Skicka materialet i PDF-format.
Skicka dessutom originalhandlingarna med underskrift senast den 1 februari 2019 till:
Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping.
Länets insatser ska framgå i denna blankett. Skicka inte in några andra bilagor än de som är obligatoriska,
se punkt 15.
1. Kontaktuppgifter
Redovisande organisation/länsstyrelse

Organisationsnummer

Adress

Postnummer, ort

Länsstyrelsens kontaktperson

Telefonnummer kontaktperson

E-post

2. Bidrag som redovisningen avser (framgår av beslut)
Skogsstyrelsens diarienummer

Summa bidrag (kronor)

Redovisningen avser perioden fr.o.m. – t.o.m.

3. Ange vilket/vilka län som har genomfört insatser

4. Övergripande sammanfattning

SKS 03.10 1811

Beskriv sammanfattande hur redovisade insatser har bidragit till skogsprogrammets vision och till målen i
fokusområdena.

Skogsstyrelsen

2(7)

5. Aktiviteter
Redovisa alla aktiviteter som har genomförts utifrån beslut om medel. Skogsstyrelsen ska enligt förordning
(2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen, kunna redovisa individbaserad statistik med kön som grund.
Samla flera aktiviteter under en rubrik så att det inte behövs så många rader.
Exempel: Det har ordnats tre referensgruppsmöten. Skriv då ”Referensgruppsmöten” som en aktivitet och
under ”Beskrivning/kommentar” ”Tre tillfällen”. Under rubrikerna som anger kvinnor/män/annat redovisas det
totala antalet per kategori som har deltagit. Om samma person deltagit på tre möten, räknas den personen tre
gånger.

Aktivitet

Beskrivning/kommentar

Antal
kvinnor

Antal
män

Annat/kön
inte angivet
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6. Resultat och effekter
Redovisa hur aktiviteterna har skapat förutsättningar för en långsiktig, strategisk samverkan och dialog.

Skogsstyrelsen

7. Förvaltning av resultat
Beskriv hur resultatet ska spridas och förvaltas.
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8. Regionala förutsättningar
Beskriv hur ni har tagit hänsyn till regionens förutsättningar och behov när aktiviteterna har genomförts.
Relatera till övriga regionala strategier som till exempel jämställdhetsstrategi, grön infrastruktur,
innovationsstrategier och regionala utvecklingsstrategier.

9. Samverkan inom skogens hela värdekedja
Nämn andra organisationer som har deltagit i arbetet.
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10. Avvikelser i förhållande till beslut
Redovisa eventuella avvikelser och beskriv hur de har påverkat måluppfyllelsen.

11. Redovisning av kostnader (kronor)
Kostnader ska styrkas genom att bifoga utdrag ur ekonomisystemet.
Kostnader

Belopp

Löner inklusive sociala avgifter
Resor, egen personal
Externa tjänster
Övriga kostnader (specificera nedan)
Summa
12. Beskriv vilka slags kostnader som avses med Övriga kostnader
Till exempel: annonser, konferenskostnader. Redovisa i text, inte siffror.

13. Sammanställning erhållna medel och nyttjade medel (kronor)
Erhållna medel (enligt summa bidrag punkt 2)

+

Redovisade kostnader
(enligt redovisning av kostnader punkt 11)

-

Summa att betala tillbaka

=

Eventuella outnyttjade medel ska senast den 28 februari 2019 ha inkommit
till Skogsstyrelsens bankgiro 787-8606.
Märk inbetalningen med referens Regionala skogsstrategier 2018.
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Jag intygar att redovisade uppgifter ovan är riktiga.
14. Underskrift av behörig företrädare
Underskrift, behörig företrädare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

15. Bilagor
Obligatoriska handlingar som ska bifogas tillsammans med ”Redovisning av regionala insatser…”:
1. Handling som styrker behörig företrädare. Har ni redan skickat in den i ansökan behöver den inte
skickas in igen om den avser samma person.
2. Utdrag ur ekonomisystemet.

Behandling av personuppgifter - För att hantera din stödansökan behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig
så som namn, adress och e-post. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning utifrån
regeringsbeslut N2018/04157/SK. Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt de krav som finns i arkivlagen. Mer information
om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr

