MALL AKTIVITETSPLAN
- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är
frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.
En aktivitetsplan är en sammansställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål
och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för
dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra
vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för
budgetmallen.

Aktivitet:
Delaktivitet:
Beskrivning:

Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla
leverantör, bygga hemsida)
Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Ansvarig:
Start:
Klart:

Om du använder en aktivitesplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnummer
Projektnamn Downhill Hallsta

Aktivitet 1
Projektledning
Delaktiviteter
Projektledning
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Ekonomi,
administration
Info.spridning

Aktivitet 2
4 Downhill banor
Delaktiviteter
Mark- bygg – och
anläggningsarbete

Beskrivning

Projektledare från Sollefteå
kommun. Ansvar för
genomförande, tidplaner, ek.
Ekonomiansvarig för
rekvisitioner, redovisning mot
Kontinuerlig uppdatering via
kommunens och
samarbetspartners sociala
media.

Beskrivning

Uppgrusning, div dikning
Blå, röd bana och liftspår

Ansvarig

Startdatum

Slutdatum

Dan Östlund

210901

221231

Dan Östlund

210901

221231

Dan Östlund

210901

221231

Ansvarig

Entreprenör

Startdatum

210501

Slutdatum

210630

1

”
”

”
”

Aktivitet 3
2 XC-leder
Delaktiviteter
Projektering
Mark- bygg – och
anläggningsarbete
”
“

Skillspark, markarbeten och
nybyggnation
Dalstation, markarbete och
nybyggnation
Skyltning av banor
4 downhillbanor,
nybyggnation
2 Fikaplatser
Räddningsutrustning
Beskrivning

Projektering av 2 XC-leder,
säkerhet/räddning,
administration
2 XC-leder, Hallsta och
Remsle
3 Fikaplatser
Skyltning av banor

”

210501

210630

”

210501

210630

”

210501
210701

210630
211231

210501
210501

210630
210630

Dan Östlund
Ansvarig

Startdatum

Slutdatum

Dan Östlund

210901

221231

Entreprenör

210901

221231

210901
210901

221231
221231

“
“

2

