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Regler och riktlinjer för arbetsmarknadsnämndens (AMN) 

stöd till föreningar/organisationer som främjar integration 

Fastställt av UAN 2005-12-15 § 278 

Nämndens uppdrag 
Arbetsmarknadsnämnden (AMN) beslutar inför varje budgetår hur mycket bidrag som ska 
fördelas till föreningar och organisationer som främjar integration i Uppsala kommun. 

Nämndens stöd till föreningar och organisationer ska utformas enligt de regler och riktlinjer 

som fastställts av arbetsmarknadsnämnden. 

 

Vilka föreningar har rätt till bidrag från arbetsmarknadsnämnden  
Bidrag kan sökas av föreningar och ideella organisationer med säte i Uppsala 

kommun och som främjar integration. 

 

Bidragen avser stöd till 

 Lokala föreningar och organisationer som är bildade på etnisk grund 

 Ideella föreningar/organisationer som främjar integration. 

 

För att beviljas bidrag av AMN ska sökande föreningar/organisationer 

1. uppfylla vissa formella krav enligt Normer och villkor för bidrag. 

2. ej vara inriktade på särskilda verksamhetsområden, t.ex. barn/ungdom, handikappfrågor, 

missbruksfrågor, äldrefrågor - där andra nämnder här särskilt ansvar och kompetens. 

Dessa föreningar hänvisas till ansvarig nämnd, även om föreningen är bildad på etnisk 

grund. 

3. vara öppen för alla intresserade, vilket ska vara väl dokumenterat i de handlingar som 

bifogas ansökan. 

Föreningar som företräder nationella minoriteter (minoritetsföreningar) kan inte 

beviljas bidrag av AMN. Dessa hänvisas till kulturnämnden. 

 

Stiftelser har inte rätt till bidrag, om inte AMN har beslutat om undantag. 

 

Förening vars medlemmar har sitt ursprung i något av de nordiska länderna räknas inte som 

bidragsberättigad förening. 

 

Definition av förening bildad på etnisk grund: 
Förening eller sammanslutning bildad på etnisk, språklig eller religiös grund där majoriteten 

av medlemmarna har sitt ursprung i ett utomnordiskt land. 
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VERKSAMHETSBIDRAG 
Verksamhetsbidrag kan sökas av föreningar som: 

 är bildade på etnisk grund 

 har bedrivit verksamhet under minst ett kalenderår 

 syftar till att stärka medlemmarnas kultur- och/eller religionstillhörighet, identitet och 

modersmål 

 uppfyller villkoren enligt Normer och villkor för bidrag 

 

Verksamhetsbidraget är 100 kronor per betalande medlem som fyllt 20 år senast den 31 

december året innan det år ansökan avser. Utöver verksamhetsbidrag för sin grundverksamhet 

kan förening som bildats på etnisk grund även söka stimulansbidrag för integrationsfrämjande 

verksamhet. 

 

Sista ansökningsdatum för Verksamhetsbidrag är den 31 mars.  

 

Uppföljning av verksamhetsbidrag görs i samband med förnyad ansökan, då sökande förening 

enligt Normer och villkor för bidrag är skyldiga att utförligt dokumentera föregående års 

verksamhet. 

 

STIMULANSBIDRAG 
Stimulansbidrag kan sökas av föreningar bildade på etnisk grund som bedriver utåtriktad 

integrationsstödjande verksamhet och som uppfyller villkoren enligt Normer och villkor för 

bidrag. Utöver stimulansbidrag kan förening som bildats på etnisk grund även söka 

verksamhetsbidrag. 

 

För att beviljas stimulansbidrag ska en förening ha varit verksam i minst ett år och uppfylla 

minst ett av fyra kriterier. Uppfyllande av ett kriterium ger 1-2 poäng. Stimulansbidraget 

beräknas efter antal uppfyllda kriterier med 500 kronor per poäng. 

 

1. dokumenterat medlemskap i paraplyorganisation eller dokumenterad samverkan med 

annan förening/organisation som uppfyller kraven enligt Normer och villkor för bidrag - 

max 2 poäng. Intyg från paraplyorganisation om medlemskap ska bifogas ansökan 

2. dokumenterad samverkan med studieförbund i Uppsala kommun - 1 poäng 

3. dokumenterad inriktning att verka för jämställdhet, integration samt kunskaper om det 

svenska samhället - 1 poäng. Intyg från studieförbund om samverkan ska bifogas ansökan. 

4. mer än fem protokollförda medlemsmöten per år - 1 poäng  

Sista ansökningsdag för stimulansbidrag är den 31 mars.  

 

Uppföljning av stimulansbidrag görs i samband med förnyad ansökan, då sökande förening 

enligt Normer och villkor för bidrag är skyldiga att utförligt dokumentera föregående års 

verksamhet. 



SÄRSKILT VERKSAMHETSBIDRAG 
Särskilt verksamhetsbidrag kan sökas av alla föreningar/organisationer/samfund som 

regelmässigt och långsiktigt bedriver integrationsstödjande verksamhet och som uppfyller 

villkoren enligt Normer och villkor för bidrag. 

Bidraget kan sökas årligen. Bidraget är onormerat och beräknas och prövas utifrån en behovs- 

och kvalitetsbedömning. 

Sista ansökningsdag för särskilt verksamhetsbidrag är den 15 december. 

Förening/organisation som beviljats särskilt verksamhetsbidrag ska teckna en skriftlig 

överenskommelse med arbetsmarknadsnämnden (AMN). Överenskommelsen syftar till 

att skriftligt reglera hur redovisning och utbetalning ska ske samt att bidragsmottagaren 

förbinder sig att bedriva verksamhet som angetts i ansökan. 

Förening/organisation som beviljats särskilt verksamhetsbidrag ska efter avslutat projekt 

eller kalenderår inlämna en skriftlig uppföljningsrapport till AMN. Uppföljningen ska 

innehålla redovisning av antalet deltagare, genomförda aktiviteter och särskilda kostnader 

med budgetredovisning. 

IDÈANMÄLAN OM PROJEKT – PROJEKTBIDRAG (ej aktuellt under 2020) 
Projektbidrag kan sökas av alla föreningar och organisationer eller nätverk av organisationer 

som uppfyller villkoren i Normer och villkor för bidrag och som önskar bedriva projekt som 

främjar integration inom områden som inte ingår i andra uppdragsnämnders ansvar. Exempel 

på sådan verksamhet är projekt som främjar människors delaktighet i samhällslivet eller 

förebygger och motverkar diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt så kallat 

hedersrelaterat våld mot kvinnor. Arbetsmarknadsnämnden (AMN ) beslutar vid behov vilka 

områden eller målgrupper som ska prioriteras vid fördelning av projektbidrag. 

Projektbidrag kan inte sökas av enskilda personer eller företag. Projektbidrag ges inte till 

ordinarie verksamhet. 

Vid bedömning av projekt tas hänsyn till: 

- Projekt som ger upphov till långsiktiga effekter,

- Projekt som syftar till att resultat och erfarenheter kan föras in i organisationens ordinarie

verksamhet samt är överförbara till andra liknande verksamheter.

En ansökan om projektbidrag kan föregås av en idéanmälan om projekt. Idéanmälan om 

projekt ska göras senast den 1 november för projekt som avses starta nästkommande år. Den 

förening/organisation som anmält en projektidé som bedöms vara intressant, uppmanas sedan 

att lämna in en fullständig ansökan. 

Förening/organisation som beviljats projektbidrag ska teckna en skriftlig överenskommelse 

med AMN. Överenskommelsen syftar till att skriftligt reglera hur redovisning och 

utbetalning ska ske samt att bidragsmottagaren förbinder sig att bedriva verksamhet som 

angetts i ansökan. 

Förening/organisation som beviljats projektbidrag ska efter avslutat projekt eller kalenderår 

inlämna en skriftlig uppföljningsrapport till AMN. Uppföljningen ska innehålla redovisning 

av antalet deltagare, genomförda aktiviteter och särskilda kostnader med budgetredovisning. 



PROJEKTBIDRAG FÖR ARRANGEMANG/EVENEMANG (ej aktuellt under 2020) 
Ansökan om bidrag till projekt av arrangemangskaraktär ska inlämnas senast två månader 

före det datum då arrangemanget ska äga rum. Redovisning av arrangemanget ska lämnas 

senast tre månader efter genomförandet. 

STARTBIDRAG 
Startbidrag kan sökas av föreningar bildade på etnisk grund, som bildats under föregående 12- 

månadersperiod och som haft en vald styrelse under minst 6 månader och som uppfyller 

villkoren enligt Normer och villkor för bidrag. 

Startbidraget är 100 kronor per betalande medlem som fyllt 20 år. 

Ansökan kan göras när som helst under året. Ansökan om startbidrag som inkommit under 4.e 

kvartalet prövas i januari efterföljande kalenderår. Stimulansbidrag eller annat 

föreningsbidrag från arbetsmarknadsnämnden (AMN) kan inte beviljas i samband med 

prövning av rätt till startbidrag. 

Uppföljning av startbidrag görs i samband med förnyad ansökan, då sökande förening enligt 

Normer och villkor för bidrag är skyldiga att utförligt dokumentera föregående års 

verksamhet. 

Normer och villkor för bidrag 

För att beviljas Startbidrag, Stimulansbidrag, Verksamhetsbidrag eller Särskilt 
Verksamhetsbidrag ska föreningen: 
- bedriva allmännyttig verksamhet
- ha organisationsnummer

- ha bidragsgrundande medlemmar som är folkbokförda i Uppsala kommun

- omfatta en demokratisk grundsyn och vara demokratiskt uppbyggd med antagna stadgar,

årsmöte och vald styrelse

- vara öppen för alla intresserade, vilket ska vara väl dokumenterat i de handlingar som

bifogas ansökan

- vara partipolitiskt obunden

- verka för integration, mångfald och jämställdhet och inte ha ett vinstsyfte

För att beviljas Startbidrag, Stimulansbidrag eller Verksamhetsbidrag ska föreningen även: 
- ha minst 25 medlemmar som fyllt 20 år den 31 december året innan det år ansökan avser

och som betalar en medlemsavgift på minst 100 kr per år

- ha regelbundet återkommande sammankomster för medlemmarna - utöver

styrelsesammanträden

För att beviljas Startbidrag eller Verksamhetsbidrag ska föreningen ange: 
- antalet bidragsgrundande medlemmar vidimerad av föreningens ordförande och revisor

- bokförd intäkt av medlemsavgifter vidimerad av föreningens ordförande och revisor

Till ansökan om Stimulansbidrag och Verksamhetsbidrag ska bifogas 
1. Föreningens stadgar

2. Justerat protokoll från senaste årsmöte eller extra årsmöte med uppgift om styrelsens

sammansättning med namn och funktion

3. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. Obs, antalet protokollförda möten

ska anges samt datum för dessa möten



ANSÖKAN 
Ansökan ska göras på särskilda blanketter som kan laddas ner från kommunens hemsida – 
www.uppsala.se/invandrarforeningar eller rekvireras från Arbetsmarknadsförvaltningen 
(AMN) 753 75 UPPSALA, telefon 018-727 00 00, besöksadress Stationsgatan 12. 

Komplett ansökan 
Ansökningsblanketten ska fyllas i fullständigt och korrekt och samtliga begärda handlingar 

ska bifogas ansökan. Om kontoret begär in uppgifter om komplettering av ansökan ska dessa 

ha inkommit inom 14 arbetsdagar, annars behandlas inte ansökan och det innebär att 

föreningen förlorar rätten att söka bidrag för det aktuella kalenderåret. Detta gäller samtliga 

typer av bidrag. 

Bifogade handlingar och dokument ska undertecknas av föreningens ordförande och revisor. 

Revisionsberättelse ska undertecknas av föreningens revisor. 

Sista dag för ansökan 

Verksamhetsbidrag 31 mars. 

Stimulansbidrag 31 mars.  

Startbidrag när som helst under året 

Särskilt verksamhetsbidrag 15 december för nästkommande år. 

Idéanmälan Projektbidrag –  inte aktuellt för år 2020. 

Projektbidrag för arrangemang/evenemang – inte aktuellt för år 2020. 

För sent inkommen ansökan behandlas inte. 

4. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

5. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår,

6. Verksamhetsplan för ansökningsåret

7. Uppgift om firmatecknare - vem/vilka som har rätt att ta ut pengar på föreningens

bankgiro-/ postgirokonto eller bankkonto

8. Uppgift om föreningen föregående år beviljats bidrag av annan kommunal nämnd i

Uppsala

Bifogade handlingar och dokument ska undertecknas av föreningens ordförande och revisor. 

Revisionsberättelsen ska undertecknas av föreningens revisor. 

Till ansökan om Startbidrag ska bifogas 
1. Föreningens stadgar
2. Justerat protokoll från senaste årsmöte eller konstituerande möte med uppgift om

styrelsens sammansättning med namn och funktion

3. Föreningens budget

4. Föreningens verksamhetsplan

5. Uppgift om firmatecknare - vem/vilka som har rätt att ta ut pengar på föreningens

bankgiro-/ postgirokonto eller bankkonto

6. Uppgift om föreningen sökt bidrag av annan kommunal nämnd i Uppsala

Bifogade handlingar ska undertecknas av föreningens ordförande och revisor 

http://www.uppsala.se/invandrarforeningar


Annonsering om sista dag för inlämnande av ansökan sker under februari månad i lokalpress 

samt via information till de lokala paraplyorganisationerna. 

Ansökan ska undertecknas av både ordförande och revisor som därmed intygar att samtliga 

lämnade uppgifter i ansökan med bilagor är riktiga. 

Adress för ansökan 

Ansökan skickas eller lämnas till Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, 

753 75 Uppsala, Besöksadress: Stationsgatangatan 12 

BESLUT 
Beslut om verksamhets- stimulans- och startbidrag till förening bildad på etnisk grund är 

delegerat till tjänsteman. Beslut om särskilt verksamhetsbidrag och projektbidrag beslutas av 

arbetsmarknadsnämnden. AMN:s beslut om bidrag ska ske så snart som möjligt och 

meddelas skriftligt till sökande förening/organisation via protokollsutdrag och via särskild 

beslutsblankett. 

UTBETALNING AV BIDRAG 
Beviljat bidrag utbetalas till postgiro, bankgiro eller bankkonto som är registrerat i 

föreningens namn. Kontant utbetalning av bidrag får inte göras, likaså är det ej tillåtet att göra 

utbetalning till enskild medlems adress eller postgiro/ bankgiro/ bankkonto. 

SÄRSKILDA KONTROLLRUTINER 
Föreningen förbinder sig att ställa begärda handlingar till AMN:s förfogande för 

granskning. AMN kan även under pågående verksamhetsår göra uppföljning av att 

beviljade medel används såsom avsetts. 

Förening som sökt eller beviljats bidrag ska vid begäran från AMN redovisa handlingar 

som styrker uppgifter över antalet bidragsgrundande medlemmar och bokförd intäkt av 

medlemsavgifter och andra relevanta handlingar. 

ÖVERKLAGANDE 
Varje kommunmedborgare har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövat genom att 

överklaga till länsrätten. Information om rätten att överklaga ges i beslutsmeddelandet under 

rubriken Hur man överklagar. 

ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET 
Återbetalningsskyldig är den förening/ organisation som 
1. använder bidrag i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat ändamål än som

uppgivits i ansökan

2. som har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan

AMN beslutar i varje enskilt fall om polisanmälan ska göras om en 

förening/organisation misstänks ha lämnat felaktiga uppgifter eller missbrukat beviljat 

bidrag. 

INFORMATION 
Mer information om olika stöd till föreningar som främjar integration finns på Uppsala 

Kommuns hemsida www.uppsala.se/invandrarforeningar 

Information kan även lämnas av: 

Moa Hast, tel 018-727 18 07, moa.hast@uppsala.se 

http://www.uppsala.se/invandrarforeningar



