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Verksamhetsbidrag
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ideella föreningar kan beviljas verksamhetsbidrag från social- och arbetsmarknadsnämnden. För att kunna bli
beviljad bidrag ska föreningen vara aktiv inom nämndens ansvarsområde, och erbjuda aktiviteter som på olika
sätt kompletterar nämndens verksamhet. För att kunna bli beviljad bidrag ska föreningen rikta sig till en eller flera
av följande grupper:
•
•
•
•
•
•

Barn och unga som lever i en social utsatthet
Personer med funktionsnedsättning
Personer med missbruk eller beroende
Personer som är bostadslösa
Personer som lever i utanförskap på grund av till exempel arbetslöshet eller bristande språkkunskaper
Personer som är utsatta för våld eller andra former av brott

För att kunna beviljas bidrag ska föreningen också uppfylla villkoren i stadens regler och nämndens riktlinjer för
stöd till föreningslivet. Att föreningen uppfyller villkoren är ingen garanti för att beviljas bidrag.
Ansökan
Föreningen söker alltid bidrag för nästa verksamhetsår. Sista dagen för ansökan är 30 november.
Ansökan ska göras på blanketten "Ansökan om verksamhetsbidrag från social- och arbetsmarknadsnämnden".
Skicka den ifyllda blanketten och de bilagor som hör till ansökan med e-post till
socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se eller med post till Sundbybergs stad, Social- och
arbetsmarknadsnämnden, 172 92 Sundbyberg.
Redovisning av bidraget
Alla föreningar som får verksamhetsbidrag ska redovisa hur bidraget har använts. För att kunna få nya bidrag
behöver föreningen redovisa hur de har använt sina tidigare bidrag. Om en förening inte skickar in någon
redovisning av sina bidrag kan den bli återbetalningsskyldig.
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Vid frågor om ansökan
Kontakta social- och arbetsmarknadsnämnden
E-post: socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se
Telefon: 08-706 80 00

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 · 172 92 SUNDBYBERG · 08-706 80 00
SOCIALOCHARBETSMARKNADSNAMNDEN@SUNDBYBERG.SE · WWW.SUNDBYBERG.SE
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Ansökan om verksamhetsbidrag från Social- och arbetsmarknadsnämnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden samlar in personuppgifter via blanketten för att kunna behandla ansökan om verksamhetsbidrag. Personuppgifterna
används för att kunna kommunicera med föreningen. Du kan läsa mer om hur Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter på
www.sundbyberg.se/dataskydd

Grunduppgifter
Här anger ni uppgifter för er förening samt kontaktuppgifter till den person som vi kan kontakta för eventuella frågor
gällande ansökan.
Föreningens namn

Föreningens organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Namn på kontaktperson för ansökan

Telefonnummer till kontaktperson

Mejladress till kontaktperson

Adress till föreningens hemsida

Verksamhetsadress (om annan än ovan)

Ansökan avser
Ansökan avser år:
Belopp som föreningen ansöker om:
Ange bankkontonummer samt clearingnummer, alternativt plusgiro/bankgironummer, som bidraget ska betalas in på

Deltagare
Ange totala antalet deltagare

Ange könsfördelningen bland deltagarna (flickor/kvinnor, pojkar/män, annat)
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Ange antal deltagare som är bosatta i Sundbybergs stad
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Beskrivning av verksamheten
Beskriv föreningens verksamhet

Beskriv verksamhetens mål och målgrupp

Beskriv på vilket sätt verksamheten stödjer och kompletterar nämndens verksamheter

Beskriv föreningens eventuella samarbete med nämndens verksamheter

Beskriv hur ni arbetar för att verksamheten ska vara öppen och tillgänglig för alla
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Beräknad budget
Här ska ni ange de intäkter och kostnader för den verksamhet som ni söker bidrag för. Om ni bifogar en separat budget,
behöver ni inte fylla i detta fält.
Kostnader

Summa i kr

Intäkter

Löner/arvoden till personal
inklusive sociala avgifter

Bidrag som föreningen ansöker
om hos Sundbybergs stad

Lokalkostnader

Övriga bidrag från andra
kommuner, ange vilka:

Marknadsföring (annons,
flyers, programblad etc.)

Övriga bidrag från andra
organisationer, ange vilka:

Material (beskriv kort vilken typ
av material):

Övriga bidrag från andra
myndigheter, ange vilka:

Övrigt (beskriv kort vad som
ingår):

Övriga intäkter, ange vilka:

Summa kostnader totalt:

Summa intäkter totalt:

Beräknat resultat (intäkter minus kostnader):

kr

Summa i kr

Övriga kommentarer om planerad budget:

Bilagor
Följande bilagor ska bifogas ansökan:
☐ Föreningens stadgar
☐ Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
☐ Ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår
☐ Revisorsberättelse för föregående verksamhetsår
☐ Årsmötesprotokoll för senaste årsmöte
☐ Redovisning av beviljat bidrag för föregående år
☐ Kopia av hyreskontrakt (vid ansökan om bidrag för lokalkostnader)
☐ Upprättad plan för föreningens systematiska brandskyddsarbete (vid ansökan om bidrag för lokalkostnader)
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Redovisning av beviljat bidrag
Om er förening fick bidrag från social- och arbetsmarknadsnämnden förra året ska ni också bifoga en redovisning av hur ni
har använt bidraget och hur ni planerar att använda det under resten av året. Redovisningen ska innehålla:
•

En beskrivning av den verksamhet som genomförts hittills
(aktiviteter och antal deltagare fördelat på kön (pojkar/män, flickor/kvinnor, annat))

•

En beskrivning av den verksamhet ni planerar att genomföra under hösten

•

En beskrivning av hur ni hittills har använt det bidrag som föreningen beviljats

Underskrift av ordförande/behörig firmatecknare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

