
Redovisning av produktionsstöd Fenixfonden 

Projektets titel:  

Länk till dokumentation om färdig produktion: 

Evenemangstyp ( som musik- eller kulturevent, möte, idrottsevenemang): 

Hur många deltog eller besökte eventet eller mötet?: 

Hur många hotell eller vandrarhemsnätter i Norrköping har produktionen köpt?: 

Den totala tiden som evenemanget/mötet arrangerades i Norrköpings kommun: 

Bifoga som bilaga till denna blankett en lista över medverkande talare, artister  i eventet/mötet 
(max 4mb) 

Använd gärna produktionsplaneringen 

Produktionsbolag/arrangör/ansvarig för ansökan 

Namn: 

Organisationsnummer: 

Uppgiftslämnare 

För- och efternamn: 

Funktion eller titel: 

E-postadress:

Telefonnummer: 

Produktionen 

För- och efternamn ansvarig: 

Hur har produktionen arbetat med hållbarhetsperspektivet (socialt, ekonomiskt, miljö)?: 

Hur har produktionen bidragit till en hållbar platsutveckling i Norrköpings kommun?: 

Hur har produktionen bidragit till tillväxt i Norrköpings kommun?: 

Antalet medverkande personer i produktionen som var skrivna i Norrköping 

Här vill vi veta samtliga, både avlönade och oavlönade. Anställda, volontärer, samverkanspartners: 

Hur många av totalt medverkande var avlönade för sin insats: 

Har arbetsrättslagstiftning, till exempel lagar som reglerar arbetstid, diskriminering och 

arbetsmiljö följts?: 

Om det finns kollektivavtal, har det följts?: 

Antal arbetsdagar i Norrköping: 



Antal berörda platser i Norrköping: 

Bifoga som bilaga till denna blankett en förteckning över använda venues i Norrköping (max 4 
mb) 

Eventuell kommentar till produktionen som helhet, även i relation till kommunalt stöd och 
samverkan i övrigt. Vad var nyckeln till framgång alternativt utmanande?: 

Har den planerade tidplanen i produktionen till största delen följts?: 

Vilken är projektets viktigaste leverantör i Norrköping av varor och/eller tjänster?: 

Blir produktionen återkommande i Norrköpings kommun?: 

Om ja, var ska den arrangeras nästa gång och varför?: 

Omnämndes produktionen i media i form av till exempel artiklar, inslag, recensioner?: 

Bifoga om möjligt en bilaga som beskriver omfattningen av mediabevakningen (max 4 mb) 

Ekonomi 

Produktionens totala stöd från Fenixfonden (kronor i siffror): 

I ursprungliga ansökan budgeterad total spendering i Norrköping (kronor i siffror): 

Resultat av total spendering av produktionen i Norrköping (kronor i siffror): 

Bifoga en ekonomisk redovisning. Den ska baseras på den budget- och finansieringsversion som 
skickades in i ansökan och som stödet beviljades på (max 4 mb) 

Den ska minst innehålla en budget med kolumner för ursprunglig budget och budgetutfall. Spendering på 
varor, tjänster och personal i Norrköping ska också vara tydligt delredovisat i kronor. Och den ska innehålla 
en finansieringsplan med kolumner för ursprunglig finansieringsplan och finansieringsutfall. Kontakta 
handläggare vid behov av mall för budget. 

Den ekonomiska redovisningen ska vara granskad av auktoriserad eller godkänd revisor. Kravet om 
revisors intyg gäller inte produktionsstöd under 100 000 kronor. 

Eventuell kommentar till budgetredovisningen: 

Eventuell övrig kommentarer, synpunkter och information som inte lämnats ovan: 

Uppgifternas riktighet 

Att uppgifterna i denna redovisning, inklusive ekonomisk redovisning lämnas på heder och 
samvete intygas av firmatecknare i bolaget. 

Namn:  

Funktion eller titel: 

Telefonnummer: 
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