Sida 1 (5)

Godkänd anläggning
Information runt frågorna
Rätt inskickad ansökan

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Information runt frågorna
1. Äger, hyr eller arrenderar ni er anläggning?
Uppge hur upplägget är på er anläggning. Äger ni inte er anläggning måste
avtalet vara på minst 3 år. Alla föreningar som vill ta del av anläggningsstöd
måste bifoga avtalet i ansökan.

2. Anläggningsnummer
Uppge anläggningsnummer för den anläggning ansökan avser (om ni sedan
tidigare haft en godkänd anläggning). Alla godkända anläggningar finns att hitta
på Uppsala.se, under kultur och fritid/stöd och bidrag/Anläggningsstöd
3. Bedriver ni ett systematiskt brandskyddsarbete på er anläggning?
Det är krav på att ni genomför ett systematiskt brandskyddsarbete på er
anläggning. Ansvaret kan ligga hos hyresvärden eller hyresgästen. Ska
genomföras minst 1 gång/månad. På Uppsala.se finns en mall att använda.

4. Är er anläggning godkänd för övernattning?
Uppge om er anläggning är godkänd för övernattning.
Mer information finner ni på Uppsala kommuns hemsida.
5. Anmäler ni alltid övernattning i er anläggning till Brandförsvaret?
Det är lag på att man ska anmäla till Brandförsvaret om man vill ha övernattning
i sin anläggning.
6. Finns det första hjälpen/förbandsmaterial i er anläggning?
Det är av stort värde för verksamheten att säkra upp anläggningen med
förstahjälpen/förbandsmaterial så att man snabbt kan erbjuda hjälp vid behov.
7. Finns det en nödtelefon; fast eller mobil; i er anläggning?
Det är av stort värde för verksamheten att säkra upp anläggningen med en
nödtelefon så att man vid behov snabbt kan ringa efter hjälp.
8. Finns det en handlingsplan för olycka/akut insjuknande i er anläggning?
Det är av stort värde för verksamheten att säkra upp anläggningen med en
handlingsplan som stöd när en olycka inträffar.

9. Finns det en hjärtstartare med instruktion i er anläggning?
Det är av stort värde för verksamheten att säkra upp anläggningen med en
hjärtstartare som kan rädda liv.
10. När besiktades hela er anläggning senast?
Detta gäller bland annat besiktning av maskinpark, förvaring av farligt material
och larmsystem.
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11. Antal sammankomster (för barn 5-25 år)
Hur många bidragsberättigade sammankomster hade ni i denna anläggning
under föregående år? En bidragsberättigad sammankomst:
• Där minst tre stödberättigade medlemmar deltar
• Sammankomsten pågår i minst 60 minuter inklusive den
gemensamma samling och gemensamma avslutning som ska ledas av
gruppledaren
• Markeringar av aktivitetspoäng görs på närvarokort i direkt
anslutning till sammankomsten.
12. Notera vilka av ovanstående frågor som är "ej tillämpliga" och förklara varför
Om frågorna i formuläret inte passar in på er anläggning ber vi er notera frågans
nummer. Skriv även varför ni inte svarat.
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Påbörja ansökan, färdigställ och skicka in ansökan samt hur
man kontrollerar att ansökan är inskickad

Här beskrivs hur ni som ansökande förening kan kontrollera att er ansökan har
registrerats i idrott- och fritidsnämndens system (Interbook Go).

Ni som förening bär själv ansvar att kontrollera att er ansökan skickats på rätt
sätt. Spar därför alltid kvittensen.
Behöver ni som ansökande förening anvisningar om hur ansökningsförfarandet
går till finns det manualer upplagda på webbplatsen Uppsala.se under respektive
bidrag.
När ni fyllt i del eller hela ansökan kan ni välja att spara den för att fortsätta att fylla i
ansökan vid ett senare tillfälle (Observera att detta inte skickar in ansökan). När ni sedan
ska återuppta er ansökan går ni in på bidrag och sortera under status på påbörjad
ansökan (ej inskickad) och tryck sök så kommer alla de påbörjade ansökningarna upp.

När ni fyllt i hela ansökan och känner att den är färdig för att skickas in läser ni villkoren
och kryssar i rutan: Jag har läst och godkänner villkoren. Därefter trycker ni på skicka.
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När du tryckt på skicka försvinner ansökan från skärmen. För att se om din ansökan är
inskickad går du in på bidrag och sortera status på skickad ansökan ej hanterad och tryck
på sök.

Här kan ni sedan följa er ansökan genom att ändra sortering mellan de olika alternativen
under status.

Har ni frågor, hör av er till oss:
Lotta Karlsson, 018-727 13 81
Ewa Wennmark, 018-727 15 84
bidrag@uppsala.se

