
Ansökan skickas till: 
Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Eller lämnas i receptionen plan 4: Stationsgatan 12 (Lokföraren) 
Telefon: 018-727 00 00 (Reception) Fax: 018- 727 86 50 

E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 

 

 
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 

Till arbetsmarknadsnämnden 

Ansökan om föreningsbidrag 
 Verksamhetsbidrag Stimulansbidrag Startbidrag  

                   Särskilt verksamhetsbidrag för långsiktig integrationsstödjande verksamhet 
 
 
 

Föreningens namn E-post till föreningen 

Postadress Postnummer och ort Telefon till föreningen 

Adress till föreningens lokal Telefon till föreningens lokal 

Föreningens kontaktperson  E-post till kontaktperson 

Kontaktpersonens adress Telefon till kontaktperson 

Organisationsnummer Bank 

Föreningens postgironummer Föreningens bankgironummer Föreningens bankkontonummer 

 
Uppgifter om medlemmar 31 december föregående år 
Totala antalet betalande medlemmar Antal betalande medlemmar som fyllt 20 år 

Medlemsavgift Bokförd intäkt av medlemsavgift 

 
Till ansökan om Verksamhetsbidrag, Stimulansbidrag och Särskilt verksamhetsbidrag bifogas: 
Föreningens stadgar Bilaga nr 

Justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens sammansättning 
namn och funktion Bilaga nr 

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Bilaga nr 

Resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår Bilaga nr 

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår Bilaga nr 

Verksamhetsplan för det verksamhetsår som ansökan avser Bilaga nr 

Budget för det verksamhetsår ansökan avser Bilaga nr 

Namn på föreningens firmatecknare Bilaga nr 

 
Till ansökan om Startbidrag bifogas: 
Föreningens stadgar Bilaga nr 

Justerat protokoll från senaste årsmöte eller konstituerande möte med uppgift om styrelsens 
sammansättning med namn och funktion Bilaga nr 

Föreningens verksamhetsplan Bilaga nr 

Föreningens budget Bilaga nr 

Namn på föreningens firmatecknare Bilaga nr 
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Till ansökan om Stimulansbidrag bifogas även: 
Intyg från paraplyorganisation om medlemskap Bilaga nr 

Intyg från studieförbund om samverkan Bilaga nr 

 
 

Till ansökan om Särskilt verksamhetsbidrag bifogas även: 
Verksamhetsplan Handlingsplan Bilaga nr 

Preliminär Verksamhetsberättelse/verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår Bilaga nr 

Slutlig redovisning med budget och verksamhetsberättelse för särskilt verksamhetsbidrag innevarande 
år bifogas senast 1 februari nästkommande år Bilaga nr 

 
Andra bidrag 
Har föreningen fått bidrag från annan kommunal nämnd föregående år? 

Ja Nej 
Om ja, vilken typ av bidrag? Beloppets storlek 

Ska föreningen söka bidrag för innevarande år från annan kommunal nämnd? 
Ja Nej 

Om ja, vilken kommunal nämnd? 

 
 

Att samtliga uppgifter i denna ansökan med bilagor är sanningsenliga och riktiga intygar: 
Ort och datum Ort och datum 

Underskrift Ordförande Underskrift Revisor 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

e-post och telefonnummer e-post och telefonnummer 

 
 

Föreningens lämnade uppgifter kan bli föremål för granskning i samband med stickprovskontroll. 
 

När du lämnar uppgifterna på blanketten samtycker du till att Uppsala kommun behandlar dessa personuppgifter om dig enligt 
personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifterna som lämnas används för att handlägga ansökan om bidrag, samt adresslistor till 
föreningar. Uppgifterna är offentliga, vilket innebär att dessa kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Enligt §§ 26 och 28 
PUL har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. Personuppgiftsansvarig är 
arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun, 753 75 Uppsala. Telefon 018-727 00 00. 
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