Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Innehåll – Ansökan om organisationsbidrag inom det
sociala området verksamhetsåret 2022
Steg 1: Inledande frågor

1. Organisationens namn
2. Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och
socialnämnden 2022
3. Organisationsnummer
4. Organisationens postgiro eller bankgiro
5. Organisationens firmatecknare (endast firmatecknare kan ansöka)

Steg 2: Kontaktuppgifter
Tänk på att de kontaktuppgifter som ni uppger är de uppgifter som förvaltningens handläggare använder för att
kontakta er vid frågor om er ansökan och för att skicka ut beslut om bidragsfördelning. De kontaktuppgifterna
som ni uppger bör vara bevakade.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Organisationens besöksadress inklusive postnummer
Organisationens postadress inklusive postnummer
Organisationens hemsida
Organisationens gemensamma telefonnummer eller telefonnummer till
kontaktperson
Organisationens gemensamma e-post eller e-post till kontaktperson
Ordförandes namn
Ordförandes telefonnummer
Ordförandes e-post
Kassörens namn
Kassörens telefonnummer
Kassörens e-post
Firmatecknarens namn
Firmatecknarens telefonnummer
Firmatecknarens e-post

Innehåll – Ansökan om organisationsbidrag inom socialt område

Steg 3: Organisation och verksamhet

1. Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december
2020.
2. Uppge hur många av det totala antalet medlemmar den 31 december 2020
som var kvinnor, män och annat. Samt som är boende i Malmö.
3. Uppge organisationens syfte enligt stadgar.
4. Beskriv kort vilka målgrupper som organisationsbidraget från arbetsmarknadsoch socialnämnden ska användas till.
5. Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för.
Beskrivningen kan exempelvis innehålla: Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa (till
exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats). Anställningar samt vad den/de
anställda ska göra. Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.

6. Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna
målgruppen/målgrupperna under det kommande året.
7. Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen/målgrupperna på
lång sikt.
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8. Utvärderar ni er verksamhet och era metoder? Om ja, hur?
9. Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet.
10. Om er verksamhet vänder sig till barn och unga, beskriv hur ni ger barn och
unga möjlighet att påverka och utforma verksamheten. Beskriv även på vilket
sätt ni återkopplar till dem hur deras synpunkter har tillvaratagits och vad
resultatet har blivit.
11. Beskriv hur er verksamhet är ett komplement till Malmö stads insatser för
målgruppen inom det sociala området?

Steg 4: Intyg om demokratisk värdegrund
Steg 5: Ekonomi (från verksamhetsåret 2020)
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet/organisation, ej
verksamhet/organisation på riks/nationell nivå.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uppge organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020.
Uppge totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020.
Uppge summa medlemsavgift verksamhetsåret 2020.
Uppge antal anställda totalt under verksamhetsåret 2020.
Uppge totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020.
Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan
myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen

Om ja, ange alla myndigheter och summa bidrag.
8. Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd
eller från kommunstyrelsen i Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.

Om ja, ange alla nämnder och summa bidrag.
9. Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller
Kronofogden?
Om ja, ange till vilken myndighet och aktuell summa.
10. Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Om ja, vilka tjänster och vilken del av Malmö stad?
11. Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2021?
Om ja, vilka tjänster och vilken del av Malmö stad?
12. Planerar organisationen att sälja tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret
2022?
Om ja, vilka tjänster och vilken del av Malmö stad?

Steg 6: Bilagor
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Fastställd resultaträkning 2020
Fastställd balansräkning 2020
Revisionsrapport 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av
auktoriserad eller godkänd revisor om
Preliminär budgetplan för 2022
Preliminär verksamhetsplan för 2022
Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2021 (underskrivet)
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•
•

Organisationens stadgar
Är det första gången din organisation ansöker om Malmö stads
organisationsbidrag inom det sociala området? Då ska du också bifoga en
kopia på organisationens registreringsbevis från Skatteverket.

Steg 7: Signering
•
•

Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga.
Jag intygar att den organisations om jag företräder har tagit del av riktlinjerna
för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag inom det sociala
området.

